
ümran 
iki Aylık Araştırma ve Kültür Dergisi 

Dinin Dönüşü Ve 
LAİSİZMİN ÇIKMAZI 

Laisizmin Çıkmazı 
Abdullah Yıldız 

• 

Alaturka Laiklik Yada 
Dini Emperyalizme Alet Etmek 

Mesut Karaşahan 
• 

Sekülerizm Kendi İçinde 
Helâk Taşıyan Bir Süreçtir 



AÎÎAŞTİRMAVEKC^TÜR ' 
VAKFI 
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UMRAN'dan 

. Sevgili Ümran okuyucuları, 
Yeni bir Ümran ile daha sizleri selamlıyoruz. 
Geçen sayımızda Türkiye Cumhuriyeti ekonomik, siyasal ve top-

lumsal sisteminde yaşanan ve gün geçtikçe daha da belirgin bir şekilde 
kendisini hissettiren tıkanma ve çözümsüzlüğü ele aldıktan sonra eli-
nizdeki sayıda laisizmi irdeliyoruz. 

Laisizm ve sekülerizm bir bakıma ülkemizde ve dünyada yaşanan 
sorunlarla doğrudan alakalı konular. Bu bağlamda Abdullah Yıldız'ın 
Laisizmin Çıkmazı başlıklı yazısı konuyu genel ve global anlamda, 
insanlığın tekrar dine dönüşü noktasında ele alırken arkadaşımız Me. 
.sut Karaşahan'm "Alaturka Laiklik Ya Da Dini Emperyalizme Alet 
Etmek" adlı çalışması ülkemizde Tanzimat'tan bu yana laiklik adına 
yaşanan gelişmeleri irdeliyor. Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvur-
duğumuz Bilgi ve Hikmet dergisi yazarlarından Abdurrahman Arslan 
ise hadiseye sekülerizm, modemite ve Müslümanlar açısından ışık tu-
tuyor. Yaptığımız söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Ayrıca 
Türkiye'den köşemizde de son zamanlarda ülkemizde bu konu etrafın-
da cereyan eden tartışmalarla ilgili Abdurrahman A. Emiroğlu'nun il-
ginç değini ve değerlendirmelerini bulabilirsiniz. 

' Yine bu sayımızda AbdülkadirKaraman'm kavram kargaşasını et-
raflıca incelediği "önce Kavramları Bozdular" başlıklı yazısını, Hayri 
Kırbaşoğlu 'nun sünneti anlamaya dair vakfımızda verdiği seminerin 
birinci bölümünü, kavramlar dizimizde Mustafa Aydın'ın yine sün-
net kavramma ilişkin incelemesini ve Ekrem Sağıroğlu'nun "Hikmet" 
başlıklı yazılarım yayınlıyoruz. İsmail Tümay'ın uzun süredir devam 
etmekte olan "Kelam Ekolleri" konulu geniş inceleme dizisi bu sayı-
mızda son buluyor. 

Dünya 'dan köşemizde ise Cezayir'deki gelişmeleri ele alan ve 
Aralık '93 'te yayınlanmış olmasına rağmen güncelliğini koruyan bir 
değerlendirme ile yeni bir Selman Rüşdi olma yolundaki Bengladeşli . 
Teslime Nesrin olayına ilişkin bir yorumun çevirilerini sunuyoruz. 

Yeni Umran'larda buluşmak ümidiyle. 
Selam sevgiler. 

Mustafa ERTEKİN 

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: 
Abone süreleri 1993 sonu itibariyle sona erdiği hal-

de yenilememiş olan okuyucul^mıza bundan 
böyle dergi göndermemiz mümkün olmayacaktır. 

Bu okujruculanmızm bizi anlayışla 
karşılayacaklarını umuyoruz. 

Yeıîi abone şartlan: Yıllık 120000 TL (öğr. lOOÖOO) 
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BAŞYAZI 

• • • • • • 

DININ DONUŞU 
ve 

LAİSİZMİN ÇIKMAZI 

Abdullah YILDIZ 

Dini düşünce-
nin sarsılması 
sürecini başla-
tan "Aydınlan-

ma Çağı"nın 
rasyonalist, laik, 
agnostik ve hat-
ta ateist söyle-
mi günümüzde 
hızını tümüyle 

kaybetmiş bulu^ 
nuyor. 

Gilíes Kepel, La Revancha de Dieu (Tan-
rı 'nın Rövanşı) adlı kitabında (İletişim 
yy./1992), gerek müslüman dünyadaki, 
gerekse de hıristiyan ve yahudi dünyasın-
daki dini hareketlerin^özellikle 1975-1990 
yılları arasında gözle görülür bir tırmanış 
kaydettiklerini, bu gelişmenin aynı zaman-
da "cahiliye"ye ve "laikliğe" karşı bir tepki 
niteliği taşıdığını anlatıyor. Yazar, İran'dan 
Filistin ve Cezayir'e, Polonya ve Çekoslo-
vakya'dan Amerika'ya ve İsrail'e kadar 
güçlenmekte olan dini akımları, çıkış nok-
talan ve-sosyolojik tabanlanyİa birlikte ele 
alıyor. 

1994'ün sonlarına yaklaşırken Kepel'in 
işaret ettiği gelişme bütünüyle canlılığım 
koruyor. Olivier Roy, "Siyasal İslam'ın İf-
lası"nı ilan ededursun (Metis yy./1994), 
dini hareketler ve özellikle de İslamî cema-
atler -bütün sorunlarına ve açmazlarına 
rağmen- giderek seslerini yükseltiyorlar. 

Gerçek şu ki, dini düşüncenin ve dinsel 
yaşamın ciddi biçimde sarsılması sürecini 
başlatan "^ydmlanma Çağı"nın rasyona-
list, laik, agnostik ve hatta ateist söylemi 
günümüzde hızını tümüyle kaybetmiş bu-
lunuyor. Leszek Kolakovski'nin deyişiyle, 
"laikliğin kaçınılmaz olarak dinin ölümüne 
yol açması şöyle dursun, laiklik yeni dinsel 
yaşam biçimleri arayışlanm doğurdu. Ak-
lın krallığının kısa sürede gerçekleşmesi 
beklenen zaferi gerçekleşmedi. (...) Dinsel 
ihtiyaçlar, rasyonalist büyüler yoluyla kül-
türden aforoz edilemez." (NPCİl991,l/l) 

"Dinin yeniden dönüşü"nden söz ede-
bileceğimiz bugünlere nasıl gelindiğini an-
lamak için, laisizmin ve ona bağlı olarak 

da sekularizmin serüvenine kısa bir göz at-
mak zorunlu olmaktadır. Öncelikle de bir-
birine yakın anlamlar içeren "Laisizm" ve 
"Sekularizm" kavramlannı aynştırmak ge-
rekmektedir: • 

"Laik" kavramı, Grekçe "laos" kelime-
sinden türetilmiştir (L. laicus). Türkçeye 
"halk" olarak çevrilmişse de gerçekte 
"avam", "ahali" hatta"reaya" vöya "laletta-
yin" kavramlanna daha yakındır. Anlam 
itibariyle dine ait olmayan, dinsel olma-
yan, dindışı unsurlara ait olandır. 

"Laiklik", özellikle Katolik Hıristi-
yanlığın egemen olduğu ülke ve dillerde 
kullanılmıştır. Daha çok Fransa'ya özgü 
bir kavramdu-. Laik dünya görüşü, poziti-
vizmin ve Darvinizmin "evrimcilik" kura-
mının birer felsefi akım olarak ortaya 
çıkmalarıyla birlikte güçleı\miş ve yaygın-
laşmıştır. Laiklik, bir din politikası halini 
almış ve devletin, dini kesin denetimi alfa-
na alması biçiminde gerçekleşmiştir. 

'"Sekularizm" ise, çok tanrılı pagan 
toplumlann ürünüdür. Yüzyıllar boyu Ro-
ma toplumunda egemen olmuştur. Latin-
ce anlamı itibariyle , paganca olan, yeryü-
züne ait olan, içinde yaşanılan çağa ait 
olan, ömür boyu -lifetime- olan, dine ve 
kiliseye bağlı olmayan, ruhbanlara ait ol-
mayan, toplumsal ahlak standartlarının 
dine göre değil, güncel hayata göre dü-
zenlenmesinden yana olmak şeklinde 
özetlenebilin. (Bk. Aytunç Altındal, Laik-
lik, s. 14-29) 

Laikliğin ortaya çıkış sürecine gelince: 
Birçok araştırmacı, laisizmin felsefi temel- , 
lerini İncil'de veya hıristiyan teolojisinde 



Türkiye'deki 
yetmiş yıllık 

laiklik uy-
gulaması, 

insanımızı ve 
özellikle de 

yeni nesilleri 
korkunç bir 
"değer boş-

luğu" içinde 
bırakmıştır. 

aramak eğilimindedir. Örneğin, Hz. İsa'ya 
atfedilen "Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya, Se-
zar'm hakkını Sezar'a verin" ifadesi, keza 
Aziz Augustin'in "dünya devleti" ve 'Tann 
devleti" ayırımı laik düşünüşün kökenini 
oluşturur. 

Thomas Michel S. J., laikleşmenin baş-
langıcım eski Mısır Firavunu Akhenaton'a 
kadar götürüyorsa da "modem laikleşme" 
sürecinin temellerini Rönesans hümaniz-
minde ve Aydınlanma çağında bulmakta-
dır. (Cogito, Yaz/94, S.102T103) Muham-
med Arkoun da, laikleşme olgusunun Ay-
dınlanma'dan sonra kendini belli ettiğini 
söylemektedir: "Aydmlanmanın ilerleme ve 
gelişmesi, kademeli olarak üc yönde ağırlı-
ğını koymaktadır: a)Aklın, dinin dogmatik 
aşınlıklan karşısında özerkliğine kavuşma-
sı. Avrupa'da sosyal bakımdan bu olgu, ku-
rumlan laikleştirmek ve ruhban ve soylular 
sınıfının güçlerini ellerinden almak isteyen 
liberal burjuva sınıfının yükselişi ile kendini 
gösterecektir, b) Bilimsel ve teknik bilgilerin 
gelişmesi temeline dayanan akıla ve evren-
sel bir politikanın tanımlanması. c)Ahlakm, 
kilise hukuku ve dinden koparak bağımsız 
bilim haline gelmesi." (Cogito, Yaz/94, s.51) 

Belirtmek gerekir ki; Avrupa'da Röne-
sans ve Reform'la birlikte başlayan ve Ay-
dınlanma ile devam eden özgür düşünce 
geleneği, aynı zamanda Kilise otoritesine ve 
skolastik felsefeye karşı bir tepki biçiminde 
gelişti. Daha sonraki yüzyıllarda rasyona-
list ve evrimci düşüncenin ortaya çıkışı ile 
-sekülarizasyon ve laiklik süreci de teşlamış 
oldu. Önce Kilise'den bağımsız "laik okul-
lar" kuruldu; sonra da laiklik daha genel bir 
anlam kazandı. 

M. Nakip El-Attas, konuya daha farklı 
bir açıdan yaklaşıyor: Attas'a göre, herşey 
Hıristiyanlığın merkezinin Kudüs'ten Ro-
ma'ya taşınmasıyla başlamıştır; Böylece "Ba-
tı versiyonu Hıristiyanlık" doğmuş ve laik-
leşme sürecine girilmiştir. Daha sonraları 
Kartezyen felsefenin ortaya çıkışı ile de laik 
(sekuler) anlayış boygöstermiştir. Nakip El-
Attas, "laisizm"in, günümüzde bir dünya 
görüşü, birtakım muüak değerler bütünü, 
yani bir "ideoloji" haline geldiğini vurgulu-
yor. (Bk. İslam ve Laisizm, s.32-38) . 

-M. Ali kılıçbay'a göre de, "laisizm bir 
program, bir doktrin olarak ortaya çıkmakta 
ve öyle olmadığı düşünülen bir toplumun 
laik hale getirilmesi için uygulamaya soku-
lan kapsamlı bir eylem bütün olmaktadır." 
(Cogito, Yaz/94) 

Sonuç olarak; laisizm ve sekularizm, 
toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamdan di-
ni dıştalamayı amaçlayan doktrinler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Aralarındaki fark 
ise, laikliğin daha "dayatmacı", sekulariz-
min ise."uzlaşmacı" olmasıdır. Bugün, laik-
liğin Fransa'da, sekularizmin ise İngiltere ve 
Almanya'da uygulama alanı_ bulduğu söyle-
nebilir. Diğer Batı ülkelerindeki uygulama-
lar ise bunların türevleridir. (Hulusi Yazıa-
oğlu, Uiklik,s.206) 

Türkiye'de 1924'lerde başlatılan "laikleş-
tirme" operasyonu, dayatmacı ve tepeden 
inmeci bir yöntemle dinin, tamamen devle-
tin denetimi altına alınması ve toplumsal 
yaşamdan tasfiyesi ile sonuçlanmış, hatta 
agnostik ve ateist bir uygulamaya dönüş-
müştür. Laisizmin uygulapcılan, Batı'daki 
şablonu aynen Türkiye'ye tatbik ederek, Ki-
lise'nin yerine dini-geleneksel kurumları, 
ruhban sınıfının yerine de din bilginlerini 
koymaya çahşmışlardır. Görünen o ki, bas-
kıa ve totaliter yöntemlerle kabul ettirilme-
ye çalışılan laiklik mayası tutmamıştır. Zira 
Batı standartlarına uygun olan laiklik şablo-
nu, Türkiye'nin toplumsal ve dini gerçekle-
riyle örtüşmemektedir. 

Öncelikle Hıristiyanlıktaki "düalist" 
ayrım İslam'da yoktur. İslam tam tersine 
tevhid (birleme-birlik) ilkesini esas alır, ki 
bu anlayış varlık dünyasında iki veya çok 
alan fikrini reddeder. (Bk. Kur'an: 12/39-40, 
16/51, 18/26, 21/22) Aynca, İslam'da ruh-
ban sınıfı olmadığı gibi Kilise biçiminde bir 
yapı da yoktur. 

Öte yandan, "laiklik" evrensel bir din 
politikası ya da rejim değildir. Çıkış kaynağı 
olan Batı'da bile farklı uygulama biçimleri 
ve versiyonları ile karşımıza çıkmaktadır. 
Batı'da dahi henüz yerli yerine oturmayan 
bir sistemin birbaşka ülkeye ithal edilip top-
lumu mutlu edecek sonuçlar doğurması 
beklenemez. Bu açıdan Türkiye'deki yetmiş 
yıllık laiklik uygulaması, insanımızı ve özel-
likle de yeni nesilleri korkunç bir "değer 
boşluğu" içinde bırakmış ve bugünlere 
gelinmiştir. Dinin toplum ve birey hayatm-
dan tümüyle soyutlanması, ahlaki ve sosyal 
çürümenin en belirgin nedeni olarak gözük-
mektedif. 

Takeşi Umehara'nın dediği gibi, Mark-
sizmin ve liberalizmin "laik-seküler" karak-
terlerinin doğal bir sonucu olarak, manevi 
yaşamı dışlamaları kendi felaketleriyle bir-
likte insanlığın da felaketini davet etmiş-
tir.Türkiye'deki laik düzen de, dünyadaki 
laik ve seküler sistemler de ahlaken ve" 
ruhen tükenmek üzeredir, ciddi çıkmaz-
dadır. 

Bu durum karşısında ilahi olana, aşkın 
olana dönüş, yani "dine dönüş" kaçınılmaz 
bir süreç olarak geleceğiırüze oturmaktadır. 



ALATURKA LAİKLİK 
YA DA DİNÎ EMPERYALİZME ALET ETMEK 

Mesut KARAŞAHAN 

Abdullah 
Cevdet'e göre 

bizi geride 
burakan, bı-

rakmaya devam 
edecek olan güç 

dünya işlerini 
hükmü altına 

alan bir din-
devlet bileşimi 

sistemidir. 

Alaturka Laikliğin Tanzimat'taki 
Kökleri 

1699'da Avusturya, Polonya, Venedik 
ve Rusya'dan oluşan Kutsal İttifak kar-
şısmda Osmanlı ordularının yenilmesi 
üzerine Karlofça Antlaşması imzalanır. 
Bu antlaşmayla Osmanlı İmparatorluğu 
ilk kez yenilgiyi kabul etmekte ve Orta 
Avrupa 'nm doğusundaki nüfuzu bü-
yük ölçüde kaybolmaktadır . Kanuni 
Sultan Süleyman'ın ardından zaafiyet 
unsurları iyice belirginleşmeye başla-
mış, İmparatorluk artık gerileme döne-
mine girmiştir. Eski ihtişamlı günler 
hasretle anılırken 18. j^zyılıh başlann-
dan itibaren Batı'ya yönelen ıslahat fi-
kirlerinin ortaya atılmaya başladığı gö-
rülür. Fakat Batı'nın ulaştığı teknolojik 
seviye ile Osmanlı topraklarında geçerli 
teknoloji aras ındaki büyük u ç u r u m 
kendisini savaş meydanlarında göster-
diğinden ıslahat hareketlerinin konusu 
yanlış bir teşhisle askeri donanım ve 
yöntemler olacaktır. 

Askeri alandaki yenilik girişimleri 
ise arzu edilir bir sonuç vermeyecek, is-
yanlarla noktalanacak ve 19.yy'a gelin-
diğinde çökme ve dağılma sürecine gi-
ren Osmanlı-İmparatorluğunda Hrısti-
yan Avrupa karşısındaki "gerilik"in se-
bepleri tartışılacaktır. 

Batı karşısındaki yenilgi, hezimet ve 

hüsranın yolaçtığı "medeniyet bunalı-
mı"na rağmen hala İslam'dan yana ümi-
dini yitirmemiş İslama aydmlann yam-
sıra, bu dönemde kurtuluşu Batı'ya yö-
nelmekte arayan, sorunların kaynağını 
müslüman toplumlann Batı uygarhğın-
dan uzak kalmasında gören Batıcı ay-
dınları görüyoruz. Bu kimselere göre 
Avrupa'mn l^ydettiği teknolojik ilerle-
melere kayıtsız kalınmasının sebebi İs-
lam'dır. Çünkü İslam şeriatı hayatın her 
alanım hükmü altına almaktadır ve bu 
şeriahn hükmü, değişimi engelleyen bir 
etken haline gelmiştir. Batıcıhğm en ile-
ri noktadaki savunucu la r ından olan 
Abdullah Cevdet'e göre "geri kalışımı-
zın nederü Asyalı kafamız; dejenere ge-
leneklerimizdir... Bizi geride bırakan, 
bırakmaya devam edecek, gelecekte de 
bırakacak olan güç, dünya işlerini hük-
mü altına alan bir din-devlet bileşimi 
sistemidir."(l) 

19.yüzyılda ışık Doğu'dan değil, Ba-
tı 'dan gelmektedir. Osmanlı aydınımn 
gözlerini kamaştırmıştır; başka bir, şey 
görmesine imkan vermemelctedir. Batı 
Avrupa'yı özellikle Fransa'yı medeniye-
tin beşiği olarak görmektedir; bu ülke-
nin kendi tarihsel, siyasi, dini, kültürel 
ve sosyal macerasımn hasılası olan ide-
oloji ve yapılanmalan, yeterince incele-
meksizin, islam toplumlarının bünyesi-
ne u y u p uymayacağına bakmaksızın 



kendi ülkesine 
nakletme tela-
ş ı ndad ı r . Bu 
şeki lde vaki t 
k a y b e t m e d e n 
Batı'nm maddi 
meden iye t i ne 
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Alaturka laiklikten bir enstantane: Fötr şapkalar arasında sarık d ü ş ü n m e k t e , 
Hrıst iyan Batı 

toplumlarıyla İslam ümmeti arasındaki 
din-devlet ilişki biçimlerinden inanç sis-
temlerine, kültürel- düşünsel karakteris-
tiklerine kadar hemen hiçbir sahadaki 
farklılıkları esaslı bir muhakeme ve mu-
kayeseye tabi tutma ihtiyacı hissetme-
mektedir veya buna vakti yoktur. 

Abdullah Cevdet ve diğer Batıcı ya-
zarların din-devlet ilişkisinin nasıl olması 
gerektiğine ilişkin yazılarının Fransa'da 
laiklik üzerine yoğun tartışmaların ya-
şandığı yıllara rastlaması da bu bakım-
dan dikkat çekicidir.(2) 

Batıcı ve İslamcı aydınlar arasında 
tartışmalar sürerken aslında Cumhuriyet 
dönemine gelmezden çok önce, daha 
Tanzimat'tan itibaren İslam'ın hayat sah-
nesinden çekilmesini sağlayacak ve laik-
leşme hareketininin ilk örnekleri olarak 
değerlendirilebilecek uygulamalar görül-
meye başlamıştır. Zira Tanzimat'ın getir-
diği mevzuat laik niteliği haizdir. Bu dö-
nemde (Kanun-ı Esasi'de) devletin dini-
nin İslam olduğu belirtiliyorsa da uygu-
lamada artık yavaş yavaş bu pek birşey 
ifade etmeyecektir. Mesela hukuk alamn-
da Ticaret, Usulü Cezaiye ve Hukukiye 
Kanunlar ı gibi A v r u p a ' d a n özellikle 
Fransa'dan iktibas edilen kanunlar yü-
rürlüğe konmuştur. Tanzimat'tan Cum-
huriyet'e kadar olan dönemi "yarı dini 
devlet" sistemi olarak adlandıran Ali Fu-
at Başgil 'e göre "Tanzimat fermanı ile 
başlayan devirde, eski dinilik sistemin-
den ayrılma teşebbüsleri ve devlet idare-
sini laikleştirme hareketleri bütün açıklı-
ğıyla göze çarpmaktadır. Memlekette ar-
tık eski şer'i hukukun yambaşmda ve git-
tikçe onu gölgede bırakmak üzere bir de 
nizamî diyebileceğimiz, laik zihniyette 
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bir hukuk tekevvün etmiştir."(3) 
Artık bundan böyle şer'i mahkemele-

rin yanında nizamî mahkemeler türeyie-
cektir. 

Eğitim alamnda ise daha 1927'de Tıb-
biye'nin, 1834'te Harbiye'nin kurulma-
sıyla "laikleşme" yüksek öğrenim kurum-
larında başlamıştır.(4) Hukuk alanında 
olduğu gibi eğitim alanın da da bir süre 
sonra düal is t bir yapı or taya çıkmış, 
medreselerin yambaşmda modern yön-
temlerle eğitim veren okullar başgöster-
miştir. 

Bu yeni eğitim kurumlarından yeti-
şen kimseler ise Türkiye'nin laikleşme 
sürecini hızlandıracak yeni, beklenmedik 
tavır ve eğilimler gösterecekti. .Şerif Mar-
din'in de işaret ettiği gibi "Sultan'ın des-
teğindeki eğitim yapısı içinden çıkan ye-
ni kuşak, eski rejimin yaramaz kahntılan 
olarak gördükleri şeyle uzlaşmaz bir bi-
çimde muhalefet etmeleriyle temayüz et-
mişti. Tavırların sertleşmesi, hem gerçe-
ğin soyut bir plan veya teoriye uydurul-
ması gerektiği talebinde, hem de bir pro-
je için zaman ölçüsünün "şu an" olduğu 
görüşünde ortaya çıktı. Bu tavır, tavizler, 
yarım yamalak tedbirler, melez sistemler 
ve birbirini tutmayan değerlerle yaşamış 
olan Tanzimat memurlarının tavrından 
temeldeh'çok farklıydı." (5) 

Osmanlı ülkesini "geri kalmışlık"tan 
kurtaracağı ve "muasır medeniyet" sevi-
yesine çıkaracağı umulan bu yeni eğitim 
kurumları yanında yine o dönemde Hrıs-
tiyan Batılı güçlerce Osmanlı toprakla-
rında gayri müslimler için açılan okulları 
da laiÜeşme sürecine katkıları bakımın-
dan zikretmek gerekecektir. 1.Dünya Sa-
vaşı'nın başlamasına.kadar geçen süre 
zarf ında İmparatorluk sınırları içihde 
600'den fazla Fransız, 500 Amerikan ve 
İngiliz, 200 İtalyan, 60 Rus ve 25 adet de 
Alman mektebi açılmıştır ki, bazı müslü-
man ailelerin çocukları da bu okullarda 
eğitim görmüştü. Bu çocuklar Cumhuri-
yet döneminde laisizmin en kararlı savu-
nucuları olacaktır. Yine ilk kez bu okul-
larda devletin dini olamayacağı fikrinin 
işlendiğini görüyoruz. (6) 

Muâsır Medeniyet İcabı İslam Kilisesi 

Tanzimat ve Meşruiyet dönemlerinde ol-
duğu gibi Cumhuriyet döneminde de din 



Batılılaşma hareketinin karşısında bir 
engel telakki ediliyordu (kuşkusuz ger-
çekte de öyleydi). Avrupa dini safdışı 
edip laik/seküler bir devlet sistemine 
ulaştıktan sonra "ilerleme" sağlayabildi-
ğine göre, bizde de aynı hareket hattı ta-
kip edilmeliydi. Pozitivizm rüzgarları-
mn etkisindeki Kemalist ekip için dinin 
akla, feıme, ilme ve mantığa uyması ge-
rekiyordu. Böyle bir din telakkisi mek-
teplerde verilecek eğitimle sağlanırken 
ajrm zamanda toplumsal, ekonomik, po-
litik ve kültürel hayattan dinin artık çe-
kilmesi, fertlerin vicdanlarına hapsolu-
narak kapitalizme hareket sahası açma-
sı istenecekti. Sözkonusu sürecin aynla-
maz bir parçası olan ulus-devlete yöne-
liş için de bu gerekliydi. 

Türk toplumu için sosyal bir pekişti-
rici ilke ve Türkler arasında sosyal şu-
uru yükseltebilecek bir vasıta arayışları 
açısından İslam'ın herhangi bir müsbet 
cevabı olamazdı; öyleyse reddedilmeliy-
di; şahsi bir vicdan meselesine indirgen-
meliydi.(7) 

Ancak dini mabetlere ve vicdanlara 
hapsetme girişimlerinin halkın tepkile-
riyle inkıtaa uğramaması için aşamalı 
bir yöntem takip edilecek ve yumuşak 
bir üs lup kullanılacaktı. Anayasadaki 
"devletin dini İslam dinidir" hükmü 
1928'e kadar muhafaza edilirken. Büyük 
Millet Meclisi 'nin görevleri arasında 
"ahkam-ı şer ' iyenin tenfizi" bulunur-
ken, bu süre zarfında laikleşme olarak 
adlandırılan değişiklikler gerçekleştiril-
mişti. Devletin dini ile ilgili hüküm, me-
busların ve reisicumhurun yeminlerin-
deki dini ibare (vallahi) ve bahsolunan 
şer'i hükümlerin tenfizi ile ilgili madde-
nin 1928'de anayasadan çıkaniması için 
verilen gerekçeli layihada "din ile devle-
tin ayrılması" ilkesinin dinsizlik anlamı-
na gelmediği; bu sayede "insanlığın ma-
nevi m u t l u l u ğ u n u sağlama görevini 
yüklenen dinin, vicdanlarda yüce yerine 
yerleşerek Allah ile birey arasında kut-
sal bir buluşma haline gireceği" vurgula-
myordu.(8) Bu hükümler kaldırıldıktan 
dokuz yıl sonra, 1937'de ise laiklik ana-
yasaya CHP'nin diğer temel ilkeleriyle 
birlikte girecekti. 

1 Kasım 1922'de saltanatın ilgasın-
dan 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ila-
mna, 3 Mart 1924'te tevhid-i tedrisat ka-

nununun yürürlüğe konmasından şer'i 
mahkemelerin lağvedilmesine, 1928'de 
anayasada yukarıda bahsettiğimiz deği-
şikliklerin yapılmasına kadar bütün "bu 
hareketler için ne zaman mantıki bir se-
bep aransa, öne sürülen gerekçe 'muasu 
medeniyetin icapları' idi."(9) 

Muasır medeniyet icabı ibadet ve ma-
bedi de "zamana uydurmak" gerekiyor-
du. 1928 Haziramnda İstanbul Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi'nden bir uzmanlar 
komisyonunun hazırladığı bir reform 
programında adeta bir "İslam Kilisesi" 
öneriliyordu: 

"Mabetlerimiz temiz, m u n t a ^ m , ka-
bil-i ziyaret ve kabil-i iskan bir hale geti-
rilmelidir. Mabedlerde sıralar, elbiselik-
ler tesis edilmeli ve temiz ayakkabılarla 
mabetlere girilmesi terviç edilmelidir. 
Bu, dini ıslahatın ibadete ait olan sıhhi 
şartadır. 

" İ b a d e t l i s a n ı T ü r k ç e o l m a l ı d ı r . 
Ayinlerin, duaların, hutbelerin Türkçe 
şekilleri kabul ve istimal edilmelidir." 

"İbadetin son derece bedii (estetik), 
müheyyiç (heyecan verici) ve ruhani bir 
şekilde yapılması tenjin bilmelidir . Bu-
nun için usu lü da i res inde teganniye 
müstait (şarkı söyleme yeteneği olan) 
müezzinler, imamlar yetiştirmek lazım-
dır. Ayrıca, mabetlere musiki aletlerinin 
kabulü dahi lazım gelir. Mabetlerde ila-
hi mahiyetinde asri ve enstriimantal mu-
sikiye ihtiyaç vardır."(10) Bu önerilerin 
bir lasm'ının tatbikine "Milli Şef Laisiz-
mi"nin yürürlükte olduğu dönemde cü-
ret edildiğini biliyoruz. 

Alaturka Laiklik Ya Da Dini 
Emperyalizme Alet Etmek 

Cumhuriyet döneminde laiklik adına 
gerçekleştirilen değişikliklerle aslında 
Bizans'tan etkilenmiş olan Osmanlı din-
devlet ilişkisi modeli pek fazla değişikli-
ğe uğramamış, Bizans ve Osmanlı'da ol- ' 
duğu gibi bu dönemde de din devlete ta-
bi kalmaya devam etmiştir. Lâiklik bu-
gün olduğu gibi o yıllarda da vazıh bir 
şekilde tanımlanmamış, çerçevesi belir-
lenmemiş, fakat cezaî müeyyidelerle do-
kunulmazlık kazandırılarak tartışılması 
dahi imkansız hale getirilmiştir. Şer'iye 
Vekaleti'nin kaldırılıp yerine Diyanet İş-
leri Başkanlığı'nın kurulması suretiyle 
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1926 tar ihl i 
C e z a . K a n u -
nu 'na yerleşti-

'Askeri" laiklik emin ellerde. rilen 163. mad-
de b u ^ d e t a "alaturka laikliğin" bir ga-
rantisi olmuş, 1949'da, "İslamcı" Şemsed-
din Günaltay'm (bkz.İsmail Kara, Türki-
ye'de İslamcılık Düşüncesi, İst.1987, c.2) 
başbakanlığı döneminde A.Fuat Başgil'in 
kelimeleriyle "şiddeti kat kat arttırılmak 
üzere değiştirilmiş, maddenin aldığı yeni 
şekle göre Türkiye'de din hürriyeti pren-
sibinden doğan talim ve tedris, neşir ve 
telkin hakkı diye hemen hemen birşey 
kalmamışt ı r ."( l l ) Bugün bu madden in 
kalkması, gerçekte hiçbir değişikliği ge-
tirmeyeceği gibi ancak İslam'ı ya$ama ta-
lebinin terör suçu sayılması karşılığında 
sözkonusu olabilmektedir! 

Tanzimat döneminde "ladini" kelime-
siyle karşılanan laiklik kavranu keyfi uy-
gulamalara imkan tanıyacak şekilde her 
zaman muğlaklık, müpheml ik vé kay-
paklığını korumuş, anlamca ilgili sekü-
ler izm, la is izm gibi kelimelerle hiçbir 
fark gözetilmeksizin birbirinin yerine ge-
çebilecek şekilde kullanılmış ve kullanıl-
maktadır(Bkz. Nakib el-Attas, İslam ve 
Laisizm). Laiklik bugün Batía aydınların 
dilinde belki de Tanzimat döneminde ol-
d u ğ u n d a n daha seviyesiz tart ışmalara 
konu olmakta, daha zayıf ve temelsiz ar-
gümanlarla savunulmaktadır. 

"General ve seçmen kat ı r la r ın ı ür-
kütmek" istemeyen siyasilerin "Batı tipi 
laiklik" safsatalan bir yana, "sivil paşa" 
olarak nam salmış kimi Batıcı "aydın"la-
rm(!) bu ancak alaturka laiklik diyebile-
ceğimiz otoriter ve totaliter rejimlere öz-
gü uygulamayı savunurken öne sürdük-
leri argümanlar ı kaydetmek ilginç ola-
caktır. Çalışmamızın hacmi bakımından 
bunların içinden en tipik örnek olduğu-
nu d ü ş ü n d ü ğ ü m ü z bir tanesini ele al-

makla yetineceğiz. 
Tuhaf fakat sebebi bizce anlaşılabilir 

bir laiklik anlayışı sergileyen Toktamış 
Ateş'e göre "laik devlet dinle her türlü 
bağlantısını kopartmış devlet değildir." 
Bu y ü z d e n "varlığı çok tar t ış ı lmakta" 
olan "ve kimileri tarafindan laikliğe aykı-
rı bir kurum olarak" değerlendirilen Di-
yanet İşleri Başkanlığı hiç de böyle bir 
kurum değildir. "Zaten devletin en temel 
işlevi, toplumsal yaşantu düzenlemektir." 
Öy leyse " t o p l u m s a l y a ş a m ı n b u en 
önemli k u r u m u karşısında nasıl ilgisiz 
kalabilir?" Ona göre laik devletin burada-
ki amacı din kurumunu baskı altına al-
mak değildir, bilakis devletin meşru ege-
menliğine ve farklı inançlardaki joırttaş-
lara yönelecek tehditlere engel olmaktır. 
Yine ona göre eğer laik devlet dinsel ya-
pılanma ve örgütlenmeyi cemaatlere bı-
rakırsa "bireysel din ve vicdan özgürlüğü 
tehlikeye girebilir." Ateş'in savunduğu 
laik devlet, farklı inançlardaki yurttaşlara 
(herhalde Alevileri kastediyor) ve birey-
sel din ve vicdan özgürlüğüne yönelebi-
lecek tehditleri, bü tün yurttaşları baskı 
altın tutarak, d in ve vicdanın, b u n d a n 
doğacak özgü r lüğün ne olabileceğine 
kendisi karar verip vatandaşlar için en 
hayırlısını (!) takdir ederek bertaraf et-

' mektedir! Fakat yine de Ateş'e göre, bir 
gün gelir de Türkiye gelişmiş ülkeler se-
viyesine çıkabilirse,. işte o zaman "tam 
anlamıyla çağdaş olunca, bugünkü tar-
tışmaların önemli bir bö lümünü geride 
bırakacaktır. Ve o günkü düzen içinde 
belki Diyanet İşlerinin devlet tarafından 
düzenlenmesi ve örgütlenmesi de gerek-
meyecektir."(12) Demek ki, müslümanla-
n n kafasından hayatlarını, dünyalarını 
inançları doğru l tusunda şekil lendirme 
düşüncesi atılabildiği zaman -ki bugün 
büyük ölçüde başarıldığı da söylenfebilir-
laiklik tartışmalan bir çözüme (!) kavuş-
muş olacaktır. Fakat Ateş'in bahsettiği 
çağdaşlaşma düzeyine ulaşıldığına kim 
karar verecektir? Türkiye'de bunun ceva-
bı ancak Milli Güvenlik Kumlu olacak-
tır! 

İster Aytunç Alt ındal ' ın deyimiyle 
"Milli Şef Laisizmi" diyelim, ister Meh-
met Altan'm tabiriyle "askeri laiklik" ad-
landırmasını kullanalım, bu alaturka la-
iklik adına yürütülen uygulama bugüne 
kadar Türkiye'yi emperyalist dünya sis-



teminin bir piyonu haline getirmede bü-
yük rol oynaımş, uluslararası ilişkilerde 
emperyalizmin hatırma müslüman ülke-
ler aleyhine politika takibetmesine yo-
laçmış, içeride ise halk ile devlet arasm-
da kalın duvarlar örmüştür.. Laiklik adı-

• na benimsetilen hayat tarzı Batı'ya ba-
ğımhhğm başlıca sebeplerinden biri ol-
muştur. Diğer taraftan gerek müslüman 
toplumlann gerekse dünya halklanmn 
bugün karşı karşıya cdduğu devasa me-
seleler karşısında İslam'ın sunabileceği 
çözümlere .kulak tıkamanın ve dolayı-
sıyla bu problemlerin her geçen gün da-
ha da şiddetlenmesine seyirci kaJmanm 
mazereti haline gelmiştir. Aslında Batı 
toplumlanndan başlayarak bugün yaşa-
nan bunalımların kaynağında da yine 
sekülerleşme/laisizm hareketlerinin bu-
lunduğu bugün görülebilmektedir. 

2^ten başlangıcından bu yana halk 
tabam bulunmayan laikliğe halkın des-
teğini temin için rejim artık kendi çocuk-
larım yiyerek, cinayetler işleyerek insan-
ları sokağa dökmeye, taraftar bulmaya 
Çalışmaktadır. Allah yerine heva ve he-
veslerini ilah edinmeyi tercih eden, "de-
m o k r a t i k s ö m ü r ü l m e h a k l a r ı " n d a n 
vazgeçmek istemeyen bir azmlık ile mü-
reffeh zümre dışında yine de destekçi 
bulamamakta, bfrbuçuk asır önce gün-
demimize girmesine, yetmiş yıldır ise 
asker ve polis gücüyle benimsetilmeye 
çalışılmasına rağmen laiklik hala ve git-
tikçe daha da şiddetlenerek tarbşılmak-
-tadır. Rejim, artık iflas etmiş olan resmi 
ideolojinin devletçilik milliyetçilik gibi 
diğer ilkelerinden ziyade -belki de son 
kozu olarak- laiklikte ısrar etmektedir. 

İslam'ı Hrıs t iyanl ıkla özdeşleşt i r -
m e k t e n b i r t ü r l ü v a z g e ç m e y e n l e r i n 
müslümanlan ve İslam'ı mahkum etmek 
için geliştirdikleri "dini siyasete alet et-
mek" argümanı bugün "dini emperya-
lizme alet e tmek' le yer değiştirmelidir. 
Çünkü Türkiye'nin ikiyüzyıh aşan asri-
leşme, muasırlaşma, Batıhlaşma, çağdaş-
laşma, kalkınma, çağ atlama ve bunlann 
merkezinde duran laikleşme problema-
tiği; ancak bir sömürgeleşme çabası ola-
rak değerlendirilebilecek bir süreçtir.(13) 
Çünkü bu süreç zarfında egemen güç-
lerce bilakis din emperyalizme alet edil-
miştir. 

Öte yandan laikliğin sadece siyasi 

an l amıy l a d e ğ e r l e n d i r i l m e s i m ü s l ü -
manlar açısından bir yamisamayı da be-
r a b e r i n d e ge t i rmiş t i r . A b d u r r a h m a n 
Arslan'm da belirttiği gibi müslümatüa-
n n laikleşme ve sekülerizasyon sürecine 
dahil olmalanyla din cemaat düzeyinde 
değil, bireysel düzlemde algılanır ve ya-
şanır'olmuştur. Müslümanlar "birey" ha-
line gelirken İslam da bireyselleşmiştir. 
Bu yüzden müslümanlar laikliği ve s ^ ü -
lerizmi çok daha geniş bir perspektifle 
değerlendirmeli ve heva ve Iievesin akıl 
almayacak derecede incelikli fonnülas-
yonu gibi duran bu düşünüş ve eyleyiş 
biçimlerinin tehlikelerinden uzak durma-
ya çalışmahdır. Zira; 

"Allah'tan bir yol gösterici olmaksızm-
kendi hevasına uyandan daha sapık kim-
dir? Allah zalimler topluluğunu hidayete 
erdirmez." (28/Kasas:50) 

Ve yine; 
"Zulme sapanlarsa, hiçbir bilgiye da-

yanmaksızm tendi hevalanna uymuşlar-
dır. Allah'ın saphrdığuu kim hidayete er-
direbilir? Onların hiçbir ya rd ımalan da 
.yoktur. Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birle-
yen (bir harüf) olarak dine, Allah'ın p fıt-
ratına çevir; ki insanları bunun üzerine 
yaratmışbr. Allah'ın yaratişmda değiştir-
me olamaz. İşte dimdik ayakta duran din 
(budur). Ancak insanların çoğu bilmez-
ler." (30/Rum:29-30) 
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getimede bü-
yük rol oyna-
mıştır. 



SEKÜLERİZM KENDİ İÇİNDE 
HELAK TAŞIYAN BİR SÜREÇTİR 

Abdurrahman ARSLAN 

Yaklaşık 
• üçüncü yüzyıl-

dan itibaren 
Roma siyasal 

örgütlenme bi-
çimi bir bakıma 

örnek alınarak 
Hristiyanlığın 

kendi kendisini 
kurumlaştırma-

ya başladığı 
görülür. 

/ 

Modernile ve sekiilerizme ilişkin çalışma ve 
yazılarıyla tanıdığımız Bilgi ve Hikmet dergi-
si yazarlarından Abdurrahman Arslan ile 
•geçtiğimiz günlerde laiklik ve sekülerizm ko-
nuları etrafında bir söyleşi gerçekleştirdik. 
İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz. 

Ümran: Laiklik, laisizm ve sekülarizm 
kavramları son yıllarda gündemimizi yo-
ğun bir şekilde işgal etmesine kağmen 
genellikle birbiriyle karıştırılan, birbirinin 
yerine geçebilecek şekilde kullanılan kav-
ramlar. Kuşkusuz bu kargaşada sözkonu-
su kavramların "ithal edilmiş" yabancı 
kavramlar olmasının rolü de olsa gerek. 
Sizce birbirine yakın olan bu kavramlar 
arasında anlam itibariyle ne gibi ilişki ve 
farklılıkar vardır? 

Sekülerizmin ortaya çıkışı konusunda 
Nakib el-Attas "Hristiyanlığın Batılılaş-
masının aym zamanda sekülerleşmesinin 
de başlangıa" olduğunu söylüyor. 

Bu çerçevede konuya kavramsal ve 
tarihsel açıdan açıklık getirir misiniz. 

A. Arslan: İki kavram da .bizim tarihsel 
tecrübemizin sonucunda ortaya çıkmış 
değil. Başlangıçta ikisi de bir bakıma aynı 
anlamı ifade ediyorlardı. Fakat bu bizim 
tarihsel tecrübemiz sonucu ortaya çıkmış 
bir olay olmadığından dolayı, ithal kav-
ramlardır. Çünkü olayın kendisi de baş-
kalarının tecrübesinin sonucu ortaya çık-
mış bir vakıa. Bizim ürettiğimiz bir vakıa 
değil. Dolayısıyla da, kavramların ithal 
edilmiş olması tabii birşey gibi geliyor 

bana. Ama bundan önce isterseniz biz kı-
saca hristiyanlığın batıdaki kurumlaşma 
sürecinde, ortaya çıkış şekline kısaca de-
ğinirsek; yaklaşık üçüncü yüzyıldan itiba-
ren Roma siyasal örgütlenme biçimi bir 
bakıma örnek alınarak Hristiyanlığın ken-
di kendisini kurumlaştırmaya başladığı 
görülür. Özellikle burada örnek alınan 
Roma askeri hiyerarşisinin dolaylı bir 
benzeridir. 

O dönemin Hristiyanlan için bir va-
roluş meselesi sözkonusu. Yani hayatta 
kalma, varlığını sürdürme mücadelesi 
vardır. Kendisini ispat etme mücadelesi 
vadır. Çünkü Roma, Hristiyanlan kabul 
etmiyor, büyük zulümler yapıyor, öldür-
meler sözkonusu oluyor. Bir an önce ken-
dilerini güçlü kılacak bir yapılanma ihti-
yacı hissediyorlar. Zannediyorum zihin-
sel olarak kendilerine kullanışlı bir araç 
gibi geldiği de söylenebilir. Tabii ki o dö-
nem Hristiyanların kendi geçmiş tarihle-
rinden getirdiği belirli bir zihinsel yapıla-
n da var, dünyaya bakış biçimleri de var. 
Her ne kadar Hristiyanlıkla bunun büyük 
bir çoğunluğunu temizlemiş olsalar bile 
yine bir mirası getiriyorlar düşünce biçi-
mi olarak. Bilindiği gibi Roma siyasal-sos-
yal örgütlenme biçimi yönetenler ve yö-
netilenler temeline dayanıyor. Aslında. 
Roma bunu da eski Greklerden almıştır. 
Greklerde de toplum ikiye ayrılıyordu. 
Yönetenler ve yönetilenler temelinde bir 
ikiye bölünme vardı. Ve bu mirası devral-
dılar. Hatta burada yönetilenlere "laikus" 
ismini veriyorlardı. Yani halka ait olan. 



halktan olan, onlarla ilgili olana "laikus" 
kavramım, kullanıyorlardı. Ve aym zaman-
da yönetimle herhangi bir ilişkisi olmayan 
anlamına da gelmekteydi. Kilise kurumla-
şırken kendi içinde yeni yönetimde bulu-
nanlara "ruhban" adını vermeye başladı. 
Ki bu yönetenin karşılığı idi. Yöneten de-
mek değildi gerçi ama yönetenin karşılığı 
anlamına geliyordu. Bu görevde bulunma-
yan, kurum dışında kalanlara da laikus 
olarak isim taktı. Dolayısıyla Roma düze-
nine göre Hristiyanlık bir kilise şeklinde 
kurumlaşırken ortaya "ruhban ve laik" iki 
kesim çıkmaya başladı. Genel olarak Ang-
lo-sakson dünyası laik kavramının yerine 
"seküler" kavramını kullanmıştır. Ama 
Fransız kaynaklı anlayışta gene o laik keli-
mesi kullanılmaktadır. Bir bakıma başlan-
gıçta iki kavramın da aslında aynı amaç 
için kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla 
denebilir ki bu laikliğin ortaya çıkışındaki 
olay şudur: Dini* hizmetleri kendileri için 
meslek edinen insanlarla bunların dışında 
kalan fakat aynı zamanda da dindar olan 
insanlar şeklinde bir ayrışma sözkonusu 
oldu. Çünkü genel olarak "laiklik", bizdeki 
anlamıyla dinsizlik anlamına gelmiyordu 
Batıda; sadece kilisede görev almamış, ruh-
ban sınıfından olmama anlamına geliyor-
du. Hep öyle algılandı; fakat kanımca gü-
nümüzde laiklik derken, sadece siyasal ay-
gıt için, yani devletin yapısına ilişkin bir 
tanım olarak kullanılmaktadır. Bu da kla-
sik ifadesiyle din ve devlet işlerinin birbi-
rinden ayrışması şeklinde ifade ediliyor. 
Yine kanıma göre olayın bu kadar basit ve 
bu boyutta da olduğunu zannetmiyorum 
en azından. 

Laik kelimesiyle kastettiğimiz smırlann 
biraz daha ötesine gittiğimizde mevcut du-
rumu zannediyorum belki sekülerlik ile 
açıklayabiliriz. Sekülerlik derken neyi kas-
tettiğimizi şöyle ifade edebiliriz; ilahi ve 
kutsal olanın sürekli olarak bir kenara 
itilmesi, gözardı edilmesi, hesaba katıl-
maması, özetle dünyevileşme dediğimiz 
bir olayı kastetmekteyiz. Laikliğin bu bo-
yutu yani sekülerlik dediğimiz, dünyevi-
leşme dediğimiz, gündelik hayatımızda 
farkına vararak veya varmayarak yaşadığı-
mız bu boyutu, zannediyorum bütün ba-
kışlarımızı siyasal odağa yönelttiğimiz için 
gözümüzden kaçmaktadır. Ve zannediyo-
rum meselenin belki de can aha en önemli 
noktası da işin bu yönüdür. Bundan dolayı 
kanaatime göre ben devletin laikliğinin 
ikinci dereceden bir öneme sahip olduğu-
nu düşünüyorum. Önemli olan gündelik 

hayatımızdaki sekülerliğin kendisidir. 
Çünkü o bizim hayat dediğimiz realiteyi 
müslümanca yaşayıp yaşayamamamızla 

' ilişkili bir olaydır. Ondan dolayı da önem-
siyorum. Dinin ve dünyevi olanın iki farkh 
alan şeklinde ayrışması-ki bu laiklikle orta-
ya çıkan bir durumdur. Hayat iki alana ay-
rılmaktadır.Bunlardan bir tanesi devletin, 
yönetimin alanıdır. Bir diğeri de dirün ken-
disine özgü bir alanıdır. Bu iki alan giderek 
biribirlerinden laiklikle birlikte ayrışmaya 
başlamaktadır . Burada bir bakıma bu 
"maddi ve manevi" olarak da ayrışma da 
diyebiliriz-biz Müslümanlar bunu çok se-
viyoruz. Maddi ve manevi bir ayırıma gi-
diyoruz. Ki maddi ve manevi olamn birbi-

• rinden de ayrılabileceğini hiç zannetmiyo-
rum. Böyle bir ayrımın da sekülerizmin 
başlangıcı olduğunu, sekülerizme giden 
bir yol olduğunu düşünüyorum. Dolayı-
sıyla maddi olam genel olarak Batıdaki ta-
nımlanmış biçimiyle biz kabul ediyoruz. 
Yani maddi alan ekonomidir, devlettir, si-
yasettir, bütün bunlar maddi alana ilişkin-
dir ve"devleti ilgilendirir, dini ilgilendir-., 
mez. Öte yandan dinin alanında ise ibadet 
vardır, ahlak vardır, iman vardır. Kısacası. 
teolojiye indirgenmiş bir din anlayışı var-
dır. 

Ümran: Batıdaki bu düalistik yaklaşımın 
kökeni nereye dayamyor? Grekoromen dü-
şüncesine mi götürebiliyoruz? 

A. Arslan: Bütün bu olanlan aslında bir tek 
Batı ile açıklamak da bence doğru olmaz. 
İnsanoğlunun tarihteki bir macerası ile de 
ilgilidir bu. Bizim tarihteki serüvenimiz 
yeryüzündeki hayatı sürdürme dediğimiz 
olayımızla ilgili birşeydir bu. Yani doğru-
dan doğruya insanın htratı ile ilgili birşey-
dir. İnsan her zaman maddi ya da manevi, 
dünyevi ya da uhrevi diye birtakım ayrım-
lar yapıyor. Bu onun bazı sorunları çöz-
mek için kolayına geliyor daha doğrusu. 
Ya da dünyayı çok seviyor, dünyada kal-
mak istiyor. Kısaası bir takım felsefi temel-
leri kuşkusuz vardır bunun, her halükarda 
insanın fıtratı ile ilgili birşey. Ama biz Batı-
daki gelişme çizgisine baktığımızda, önce-
likle Hristiyanların Roma'dan, Roma'nın 
da bunu eski Grek düşüncesinden, antiki-
teden aldığını, onların da böyle mevcut 
varlık alanım ikiye bölerek yaşadıklan, ta-
savvur ettikleri, düşündükleri bir alan ola-
rak görüyoruz.Bunu belki de bir başka bo-
yuta taşırsak bu eski Yahudi geleneğinde 
belki bulunabilecek bir özelliktir. Hep iki-

Kilise kurumla-
şırken kendi 
içinde yeni yöne-
timde bulunanla-
ra "ruhban" adını 
vermeye başladı. 
Bu görevde 
bulunmayan, 
kurum dışında 
kalanlara da 
"laikus" olarak 
isim taktı. 



Devletin 
laikliğinin 

ikinci dereceden 
bir öneme sahip 

olduğunu 
düşünüyorum. 

Önemli olan 
gündelik 

hayatımızdaki 
sekülerliğin, 

kendisidir. 

ye, iki alana ayırma 
özelliği olarak ortaya çı-
kıyor. Fakat son çözüm-
de bu herhangi bir kül-
türe, bir coğrafyaya ait 
kıl ınamaz, bu bizzat 
insanın fıtratı ile ilgili-
dir. Ondan dolayı da 
olayı sadece belirli bir 
kültürün ya da belirli bir 
toplumsal yapının, in-
san topluluğunun, belir-
li bir dini inanışa sahip 

insanların ortaya çıkardığı bir vakıa ola-
rak bakamayız. Bu genel olarak insanla il-
gilidir. Hangi coğrafyada hangi kültürel 
yapıda olursa olsun bunu üretebilir! Ama 
bunun formu farklı olabilir, diğerlerinden 
değişik olabilir. Ama özde ben bunun her 
zaman tarihte insanoğlu tarafından yeni-
den üretilen bir öze, bir özelliğe sahip ol-
duğunu düşünüyorum. 

Attas'ın ifadesine de değinirsek, sekü-
lerizmin ortaya çıkması kuşkusuz ki sade-
ce Hrıstiyanlığm tarihteki bir tecrübesi de-
ğildir. Ama böyle bir şey olsaydı belki de 
iş çok daha kolay olurdu. Bunun birinci 
sebebi diğer dinlerin ya da islam gibi bir 
dinin, müslümanların sekülerizmi üret-
meyecekleri, onlar için böyle .bir tehlike-
nin olmayacağı anlamına gelir ki, bu ben-
ce yanıltia bir şey olur. İnsan tarihte her 
zaman dinini değiştirmiştir. Kötü niyetle 
de bunu yapmıyor. Bilmeden ama çok iyi 
niyetlerle bunu yapıyor. Dolayısıyla mo-
-derh dönemlerdeki sekülerizmin belki de 
çok somut ifadesini biz Hnstiyanıkta gö-
rüyoruz. Örnek olması bakımından bize 
çok yakın bir örnek. Ama sadece bunun 
belirli bir dine bağlı insanların, o dine ina-
nan insanlann elinde meydana getirildiği-
ni söylemek zannediyorum ki burada in-
san tabiatını, tarihteki insamn macerasını 
biraz görmemezlikten gelmek gibi birşey 
olur. Öte taraftan ben Hristiyanlığın Batı-
lılaşması diye bir olayı realitede böyle bir 
olay olmuş olsa bile kabul etmiyorum. O 
zaman İslamın da Boğazlan aşıp, Balkan-
ları aşıp gitmesi İslam'ın Batılılaşması 
kavramını getirir. Ki bu çok coğrafi temel 
de, 1900 yıllannda genel olarak açıklayıcı 
olabilir diye kullanılan bir kavramsallaş-
tırmadır. Ve bu da çok modern bir kav-
ramsallaştırmadır; Doğu-Batı ayrımını 
çağrıştırır hemen. Yani idare eden ve edi-
lenler, ruhban ve laik. Doğu ile Batı şimdi-
ki modasıyla kuzey ve güney aynmı, daha 

önceki bir dönemde gelişmişler ve azgeliş-
mişler, şu anda yine bir başka kategori 
olarak sivil toplum-politik toplum, özel 
alan-kamusal alan, bütün bunlar Batı felse-
fi siyasal terminolojisine ait kavramlardır. 
Ben bu kavramlarla artık dünyayı anlaya-
bilmemizin ve doğru şekilde anlayabilme-
mizin de mümkün olamayacağını düşünü-
yorum. Özellikle çok modası geçmiş, çok 
eskimiz ve yıpranmış Doğu ve Batı aynmı 
üzerinde herlıangi bir şeyi inşa edip kur-
mak zannediyorum ki bugünden itibarerı 
artık mümkün değildir. Dolayısıyla biz 
burada bir dinin Batılılaşmasından bahse-
demeyiz. Ama bir dinin değiştirilmiş ola-
bileceğinden bahsedebiliriz. Ki bu da insa-
noğlunun tarihte her zaman yaptığı birşey-^ 
dir. Üstelik de bu anlamıyla da insanoğlu 
tarihte her zaman dinini değiştiriyor. Yani 
sekülerleştiriyor. Bbu bütün bir insanoğlu-
nun tarihi boyunca rastlanabilecek bir 
olaydır. Ama bunu Doğu-Batı bağlamında 
düşünmenin ben kişisel olarak doğru ola-
cağına inanmıyorum.. 

Ümran: Modern zamanlardaki seküleriz-
min ve beraberindeki modernitenin baş-
langıa olarak gördüğümüz Rönesans dö-
neminde de sanatçılar kilise için ve dini 
konular üzerinde çalışmışlar dirü temalan 
işlemişler, fakat dine karşı bir hareketin 
başlangıcı olarak görüyoruz. Burda ne 
farklıydı önceki dönemlerden? 

A.ArsIan:Kilise öyle çok temiz bir kurum 
değil. Bir kere insanlann üzerinde korkunç 
şekilde bir tahakküm kurmuş. Yani insan, 
insan olduğunun tadına varamıyor, bu bir 
gerçek. Zaten bütün mesele de buna bir 
tepki olarak ortaya çıkıyor. Refotmasyon 
dönemine baktığımızda iki alandan sürekli 
talep gelmektedir. Bunlardan bir tanesi di-
nin yeniden yorumuna ilişkin bir talepdir. 
Diğeri ise sanata ilişkin bir talepdir. Yani 
biri Reformasyon olarak tanımlanacaktır 
sonradan biri ise Rönesans olarak tammla-
nacaktır. Reformasyon dirün yeniden yo-
rumunu istemektedir. Rönesans ise sanatta 
yeniden bir yoruma gitmek istemektedir. 
Dolayısıyla ikisinin alanı, konuları farklı 
olmasına rağmen birleştikleri bir tek nokta 
vardır. İkisi de özgürlük talep etmektedir-
ler. Çünkü bu amaçlarını yerine getirebil-
meleri için onların özgürlüğe ihtiyaçları 

• olacaktır. Nitekim onlann bu özgürlük ta-
lepleri bir süre sonra neticede demokrasi ~ 
dediğimiz yönetim biçimini gündeme geti-



recektir. Ama bu dönemde Rönesans ve 
Reformasyonun da maksatları dine karşı 
herhangi birşey üretmek değildir. O çok 
genel olarak yanlış bilinen birşeydir. İki 

' alanın insanları da oldukça dindar insan-
lardır. Yani ister Hnstiyanlığı yerü yorum-
layan Kalvin, Luther ya da diğerleri olsun, 
isterse Rönesansın büyük sanatçıları olsun 
hemen hemen hepsi de gerçekten olağa-
nüstü derecede dindar insanlardır ve uzun 
süre de böyle olmuştur. Ve dikkat edilirse 
Rönesans devrinde yapılan bütün eserlerin 
hemen hemen hepsi konulannı dinden seç-
mişlerdir. Yine incil'i yorumlayanlar (ki 
Luther'in kendisi de zaten bir papazdır) yi-
ne dindar insanlardır. Ve hatta da denebi-
lir ki bu dönemde matbaanın icadıyla baş-
layan kitap basımı esnasında (ki yaklaşık 
100 yıla yakın bir süre) büyük oranda dini 
kitaplar basılmıştır. Yani hiçbir zaman için 
dine muhalif olan kitaplar basılmamıştır. 
Çok zaman gözden kaçan bir olgudur. Do-
layısıyla bütün bunlar aslında dine karşı 
kullanılan talepler değil. Arcîa dinin yeni 
bir yorumunu içeren taleplerdir. İçerik 
farklılığı vardır, işte bu içerik farklılığı ki 
daha sonra modern dönemi yani aydınlan-
mayı ve modern dönemi ortaya koyacak 
talepler olacaktır. Daha doğrusu modern 
dediğimiz dünyayı inşa edecek taleplerdir 
bunlar. Ama hiçbir zaman dine muhalif ol-
mak, Hrıstiyanlığa karşı çıkmak şeklinde 
değil, ama herşey yeni bir yorum talebi 
olarak çıktı. Fakat sonuçta varılan nokta 
hiç o gün arzu edilen nokta olmadı. Hnsti-
yanlığı çok daha hurafelerden ayıklayarak 
temizleyip o ilk, aslî haliyle yaşamak iste-
yen Hnstiyanlar onu yorumladılar ama bir 
müddet sonra baktılar ki kapitalist dünya-
nın, modem dünyanın manevi sübabı ol-
muştur. Hiçbir "zaman bunun böyle olaca-
ğım ne tahmin ettiler ne de böyle bir amaç-
lan vardı. 

Ümran: Laisizmin ve sekülerizmin Batı'da-
ki macerası İslam dünyasını nasıl etkiledi? 
Osmanlı imparatorluğu'nun son dönemle-
rinden, özellikle II.Mahmut'tan itibaren 
başlayan ıslahat hareketlerini laiklik ve se-
külerizasyon süreci açısından nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Müslümanlar bu sürece 
ne ölçüde dahil oldular? 

A. Arslan: Hnstiyarüıkta da din ve dünya 
işlerinin herşeye rağmen yine de biribirle-
rinden çok belirgin şekilde ayrıştığmı söy-
lemek oldukça çok zordur. IS.yy'a kadar 

belirgin olmayan bir ayrışma sözkonusu-
dur. Kralın ve Kilise'nin hayatı yönlendir-
diği bir toplumsal yapı içinde yine de bu 
ayrışmadan, kesin çizgilerle bir ayrışma-
dan bahsetmek mümkün değildir. Bu ay-
nşma IS.yy'dan itibaren ortaya çıkmaya 
başlıyor. Bu dönemden önce insanlar 
mevcut hayatı dine referans olarak alıp 
kullanıyorlardı. Yani gündelik hayatla-
rında her türlü siyasal tavra kadar bütün 
meseleler Kutsal Kitab'a refere edilerek çö-
zülmeye çalışılıyordu. Şimdi siz bu Kutsal 
Kitab'ın bozulmuş olduğunu, yanlış oldu-
ğunu söyleyebilirsiniz yer yer fakat sorun 
bu değil, önemli olan sorunlann çözümün-
de kendinize neyi referans aldığınızdır. 
Çünkü burada hayat bu kutsal yapı üzeri-
ne inşa edilmiş. Her seferinde kendisini 
ona refere ederek meşruiyet bulan ve bu-
na göre de bir kozmoloji kuran, hayatı, 
olayları buna göre yorumlayıp çözümler 
üreten bir şekilde yaşanıyordu. İnsan do-
ğumdan ölüme kadar bütün bu kutsal refe-
rans kaynağına müracaat ederek bir hayat 
idame ettiriyordu. İşte bu 13.yy'dan itiba-
ren bu referans kaynağından bir ayrılma, 
bir uzaklaşma sözkonusu olmaya başlıyor. 
Bu aynı zamanda dinin,-hayatın bütün 
alanlanndan, ekonomiden, siyasetten eği-
timden, sanat gibi alanlarından elini çek-
mesi demek olacaktı, ki öyle olmaya başla-
dı ve her elini eteğini çekerken de bugün-
kü adına disiplin dediğimiz yeni alanlar 
oluşmaya başladı. Mesela siyasetin alanı 
oluştu ve çok genel olarak söylersek bilim-
lerin alanı oluşmaya başladı. İşte bizim se-
külerleşme dediğimiz bu sürecin kendisi 
ve bu uzun, çok uzun süren bir süreç ya da 
süreçler diyebiliriz ve hatta ne zaman ki . 
dinin ticari hayattaki etkinliği azalmaya 
başlayınca... (Bir Fransız yazar şöyle söylü-
yor: "Kilise ve din adamları ticaret hayatı-' 
na artık müdahale etmez olunca ekonomik 
hayat tüccara ve şeytana terk edildi.") Bü-
tün bunlann sonunda yeni bir bilgi türü 
ve bunun yardımıyla da yeni bi ı teknoloji 
ortaya çıkmaya başlıyor. 

Bununla birlikte o zamana kadar insa-
noğlunun elde edemediği yeıü bir güç kay-
nağı kazanılmış oldu. O tarihe kadar insa-
noğlu bugün modem anlamda söylediği-
miz kabul ettiğimiz teknoloji cinsinden bir 
güç kaynağına sahip değildi. İlk defa bu 
dönemle birlikte bunu elde etmeye başlı-
yor. Şimdi tabü ki bu güçle birlikte Batinin 
bu yeni modern güçleri kendileri dışındaki 
toplumları da sömürmek için, yönetimleri 

Toplum, dinin 
dışlandığı süreç-
lerde modernleş-
me süreçlerine 
katılmıyor; din 
olmadan mo-
dernleşmeyi ba-
şarmanın müm-
kün olmadığı, 
anlamına geliyor 
bu da. 
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altına almak için savaşa başlıyorlar ve 
mevcut anlaşmazlıklan savaşla çözerken 
bu yeni güç kaynaklarım geliştirerek kul-
lanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla da genel-
de dünyamn Batı dışındaki bütün ülkele-
ri, özelde ise Osmanlı da Batı ile ilk karşı-
laşmasını ve yenilgilerini, bu teknolojik 
güce sahip, bu yeni güç kaynaklarına sa-
hip Batının yeni ordularıyla birlikte tat-
maya başlıyor. Ve topraklarım kaybetme-
ye başlıyorlar .İlk defa Osmanlımn karşı-
dakine göre gücünün zayıf olduğuna, kar-
şıdakinin güçlü olduğu ve dolayısıyla da 
onun gibi güçlü olmak gerektiğine, en 
azından ona karşı koymak için gerektiği-
ne karar verilmeye başlanır. Böylece baş-
langıçta belki de yanlış'bir şekilde adına 
Batılılaşma dediğimiz bir.olayla karşı kar-
şıya geldik. O da olayın askeri bir termi-
nolojiye dökülerek ifade edilmesiydi. Yani 
karşıdakiler askeri bakımdan güçlüydü. 
Biz de askeri bakımdan güçlü olmalıydık 
ki onlarla başedebilelim. Fakat bu aysber-
gin belki de görünen bir tarafıydı; esas 
büyük kısım daha altta yatıyordu." Çünkü 
sorun sadece bir askeri teknoloji sorunu 
değildi. Büyük bir projeydi bu, hayatın 
bütününü kapsayan, bir hayat biçimi ola-
rak, bir düşünce biçimi olarak büyük bir 
projenin kendisiydi bu. Dolayısıyla bu 
proje içerisinde bazı unsurları alıp kullan-
arak diğerlerini reddetmenin tarih tecrü-
bemiz içerisinde mümkün olmadığını 
gördük. Dolayısıyla da bu güce erişmek 
için, böyle bir güce sahip olmak için dün-
yanın Batı dışındaki birçok ülkeleri çaba 
sarfettiler. Ama bunlardan -kişisel kana-
atime göre- anmaya değer üç önemli ör-
nek sayabiliriz. Bunlardan bir tanesi Os-
manlı örneği, biri Rus örneği, biri de Ja-
pon örneği olarak adlandırabiliriz. Genel-
de Osmanlı örneğinde iki farklı tutumla 
karşı karşıya gelmekteyiz. Bunlardan bir 
tanesi II. Mahmut'un uygulamaya koydu-
ğu bir örnekti. 

Burada mevcut bütün toplumsal de-
ğerler, yaşama biçimleri tümüyle reddedi-
lerek Batılı bir yapının ikame edilmesi 
olarak düşünüldü. Ki biz bu çizgiyi II. 
Mahmutla başlayan. Cumhuriyet ülkesin-
de Kemalizm olarak da devam eden bir 
doğrultu, bir çizgi içinde düşünüyoruz ve 
onun devami olarak görüyoruz. Bir diğer 
nokta ise; o da II. Abdülhamit ile başlayan 
belki günümüzde en somut ifadesini Tur-
gut Özal'da bulan bir çizgiydi. Burada da 
toplumun mevcut geleneksel yapısı ve de-

ğerleri içerisinde kalarak bu Batıdaki gücü 
ikame etmekti, aktarmaktı. Ben bunları şu 
şekilde ifade etmenin de açıklayia olacağı-
nı düşünüyorum: II. Mahmut örneği for-
mun ve içeriğin tümünü reddederek yeni 
bir yapılanma arzusudur ki radikal özellik 
taşımaktadır. II. Abdülhamit ömeği ise for-
mu muhafaza etmeye çalışan, içeriğini de-
ğiştiren bir yapıdır. Gehel olarak insanlar 
bunu sempatiyle karşılamışlardır ve karşı-
lıyorlar da; ama gerçekten büyük oranda 
da insanları aldanışa sürükleyen bir olay 
olduğunu söyleyebiliriz. Benim kişisel ka-
naatim odur. Burada yanlış, kendisini yerli 
bir form içinde gizleyebilmektedir; ama in-
sanlann bu yönü daha sempatik buldukla-
rım da söyleyebiliriz. Tabii ki bütün bu Ba-
tılılaşma, ya da bu modernleşme çizgisi 
1923'te M. Kemal ile bir kınimaya uğruyor 
ve çok daha radikal bir tavır ahyor ve dola-
yısıyla da toplumun büyük kesimlerini 
modernleşme süreçlerinin dışına itiyor. 

Yine buna benzer bir gelişmeyi biz 
Rusya'da gözlemleyebiliyoruz. Fetro ile 
başlayan modernleşme çizgisi yine aym şe-
kilde 1917'de Lenin'de bir kırılmaya uğru-
yor. Yine burada da büyük oranda toplum 
bu modernleşme süreçlerinin dışında ken-
disini buluyor, katılmıyor. Burada Japon 
örneğinin bundan biraz' farklı olduğunu 
düşünüyorum. Toplum, dinin dışlandığı 
süreçlerde modernleşme süreçlerine katıl-
mıyor. Yani din olmadan modernleşmeyi 
başarmanın mümkün olmadığı anlamına 
geliyor bu da. Mesela Japonya'da bir sü-
rekliliğin yanında dinin bizzat kendisinin 
modernleşme süreçlerine katıldığını görü-
yoruz. Ve bu arada da tabii toplum da gö-

•nüllü olarak bu süreçlere katılıyor. Tabii ki 
neticede herşeye rağmen Müslümanlar 
(Osmanlı örneğinden Cumhuriyet örneği-
ne geçtiğimizde görüyoruz ki) büyük oran-
da direniyorlar, modern süreçlere katılma-
makta; ama 1950 yılından itibaren (özellik-
le de kanaatime göre ezanın Türkçe okutul-
ması bunda çok belirleyici bir faktör" ol-
muştur) Müslümanlar bu mevcut durumu 
düzeltmek üzere (tabii ki dünyanın genel 
konjunktürü de değişmiş olduğundan, o 
dönemlerde artık çoğulcu yapıyı da dışarı-
dan zorlama vardı geçmek için) Demokrat 
Parti tecrübesiyle politik alana ya da mo-
dernleşmenin politik süreçlerine katıldılar, 
ki o döneme kadar hep uzağında kalmış-
lardı. İnatla direnmişlerdi. Daha sonra yine 
bildiğiniz gibi İmam-Hatip okullanyla eği-
tim sürecine katıldılar. Bu okulları tasvip 



etmiyorlardı ve İmam Hatip okulları arzu-
su içinde okullar kurdular. Tasvip etme-
dikleri okullarda çocuklarını okutmak iste-' 
mediklerinden dolayı, İmam Hatip okulla-
rını kurarak orda çocuklarını okuttular. Bu, 
onların modem eğitim süreçlerine katılma-
sıydı. Üçüncü husus olarak yine kanaatime 
•göre İslami finans kurumlarıyla iktisadi, 
ticari hayata aktif bir şekilde, dinamik bir 
şekilde canugönülden katıldılar. Yine en 
son olarakr kanaatime göre yeni kurulan 
İslami radyolar ve televizyonlar ile de 
medyaya olağanüstü bir dinamizm ile ka-
tıldılar. Bu dört alanda da dikkati çeken 
husus hep dini bir aracı kurum vasıtasıyla 
yani dini bir özellik taşıyan ya da isminin 
önüne dini bir terim koyularak gönüllü bir 
katılım sözkonusudur. Dinle birlikte insan-
lar katılımı çabuk benimsemektedirler. Bu 
aslında tersten okunursa dinin modern sü-
reçlere Müslümanlar eliyle, kendilerine ait 
bir form içinde, ama kendi bildiklerince 
(yani 11. Mahmut çizgisinin yaptığı şekilde 
değil; Müslümanların kendi arzu ettikleri 
bir form içinde, ki bu Abdülhamit çizgisine 
çok daha uygun ve yakın görünüyor) ken-
dilerine özgü bir form içinde katıldıklannı 
görüyoruz. Ve gönüllü olarak da katılıyor-
lar. Tabii ki modernite bu formun içeriğini 
kendisine göre değiştirecektir. Biz tarihteki 
tecrübeden bunu görüyoruz. Müslümanlar 
bunu tersine çeviremezler. Bu boşuna bir 
direnme olur. Sonuçta görünen o ki ve or-
taya çıkan meyveler o ki, bu formun için-
deki içeriği modernite kendisi belirleyecek-
tir. Dolayısıyla da bu geleneğin özünde 
formun içinde modernliği üretme sözko-
nusudur. Bu ise form yerli olduğu için göz-
den kaçan ayrı bir tehlikeli durumdur da 
denebilir. Dolayısıyla da İslam da bu sü-
reçlere yerli bir form içinde, kendine ait bir 
kalıp içinde sokulduğundan, çok zaman 
teşvik edici birşey sözkonusu olmaktadır. 
Kanaatime göre yanıltıcı olan budur. > 

Ümran: Müslümanlar bu sürece yeterince 
dahil oldular mı? Bundan sonrası çin neler 
söylenebilir? 

A. Arslan: Kanaatime göre evet, Müslü-
manlar büyük oranda bu sürece girdiler.. 
Şu anlamda girdiler: Zoraki de değil. Zaten 
işin ilgi çekici noktası orası; gönüllü olarak 
girdiler ve korkunç bir dinamizm kattılar 
bu sürece, bunu hiç kimse inkar edemez, 
ama tabii ki bu bir bakıma acı bir meyve 
idi. Demekki insanlar bu işi tatmadan önce 

bunu daha iyi anlayamayacağız gibi geli-
yor bana. Dolayısıyla da şu anda bUnu yo-
ğun şekilde de yaşamaktayız, ama bu çok 
zaman bir dindarlaşma süred olarak da or-
taya çıkmaktadır. Bence Müslümanlar 
kendi tarzları içersinde modernliğe katılı-
yorlar; formu farklı olabilir, ki farklıdır da 
zaten, ama bu formla İslami olanı pek de 
üretmenizin mümkün olamayacağını dü-
şünüyorum. Modernite sizin ellerinizde 
kendisini üretecektir; ama formu farklı 

•olabilir; bence bu özde esasta birşey değiş-
tirmeyecektir. Bunun aksinin olabileceğini 
zannetmiyorum. 

. Umran:Müslümanlar sekülerleşme ve 
modernite imtihanında başarısız mı, bunu 
Müslümanlar için bir imtihan olarak de-
ğerlendirirsek? 

A. Arslan: Şimdi Peygamber efendimiz 
• (SAV) buyuruyor ki "öyle bir zaman gele-

cek ki, onlann her yaptığını yapacaksınız, 
onlar iğne deliğinden de geçseler, siz de 
geçeceksiniz."Doğrusunu isterseniz bunu 
böyle yorumluyorum. Her yaptığımızı İs-
lami kelimesini kullanarak yapıyoruz, rad-
yoyiı ve televizyonu kullanıyoruz, ama bu 
araçların İslami bir mesajı taşıyıp götürme-
ye elverişli araçlar olup olmadığını hiç dü-
şünmüyoruz. Biz mecbur değiliz onların 
her yaptığını İslam adına taklit etmeye; 
ben Müslümanların böyle bir mecburiyet 
hissetmelerini anlamakta güçlük çekiyo-
rum, doğrusunu isterseniz. Evet, bu geç-
mişte öyleydi, ama bugün bunu bu şekilde 
inatla sürdürmenin yanlış olduğunu düşü-
nüyorum. Ama bizden öncekiler için doğ-
ru olduğu söylenebilir. Niye derseniz o 
gün öyleydi, ama biz bugün azımsanmaya-
cak bir tecrübe yaşadık. Ama buna rağmen 
hala onların yaptığını şu veya bu şekilde 
inatla taklid etmeyi düşünüyor ve yapıyor-
sak bence bu yanlışlıktır. Bira... Biranın al-
kolsüzü olmaz. Bunu hiç üretmeye de ihti-
yaç yoktur. Bankanın faizsizi de olmaz; bu-
nu da üretmeye ihtiyaç yoktur. Bu sizin 
hayata ilişkin olarak seçmiş olduğunuz he-
deflerle ilgilidir. Eğer başkalanmn tanımla-
dığı hedeflere ulaşmak istiyorsanız, -Ki 
Müslümanlar da zaten böyle bir hedefe 
ulaşmak istiyorlar- çok zaman da farkına 
varmadan belki bankaya, ona buna ihtiya-
cınız olabilir; ama önce varmak istediğiniz 

- hedefi yeniden tanımlamanız gerekir ben-
ce; ondan sonra bu araçlar üzerinde yeni-
den düşünebiliriz. Olur ki varmak istedi-

Siyasi bağlamda 
'biz laikliğe kar-
şıyız' diyerek 
gördük ki hiç-
birşeyi hallede-
medik; laiklik 
herşeyden önce 
bir yaşama biçi-
midir. 
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ğiniz hedefe bu'araçlar sizi 
ulaşhrmayabilir. O zaman 
da siz bu araçlann yanlışh-
ğmı daha kolay gönne im-
kamna sahip olabilirsiniz. 

Şimdi laikliğin bir baş-
ka boyutuna da ben biraz 
değinmek istiyorum müsa-
ade ederseniz. Laiklik sa-
dece din ile devlet işleri-
nin birbirinden ayrılması^ 
değildir. Omm belki daha 

açıklayıcı olduğu için kullandığımız sekü-
ler boyutu insanm hayatı ile ilgilidir. Do-
layısıyla da siyaâi bağlamda 'biz laikliğe 
karşıyız' diyerek gördük ki hiçbir şeyi halle-
demâlik. Çünkü sadece din devlet işlerinin 
birbirinden ayrışması, bir devlet yönetimi 
içindeki bir olay değil. Bunun dışarıdaki 
yansıması nedir? Ona baktığımızda ise laik-
lik herşeyden önce bir yaşama biçimi, bir 
hayatbiçimi, bunu kabul etmemiz gerekir. 
Bu hayat biçimi nedir? Bu ise kendine özgü 
bir toplumsal örgütlenme biçimidir. İnsan-
lann biribiri arasmda oluşturduklan bir iliş-
ki biçimidir, aym zamanda da. Dolayısıyla 
bu işi sadece siyasal alana atıfta bulunarak 
açıklamaya kalkmak bence önemli olan şey-
lerin gözden kaçıniması anlamına geliyor. 
Herşeyden önce yine dediğimiz gibi top-
lumsal bir örgütlenme biçimi olduğu göz-
den, kaçmaktadır, laikliğin. Biz bugün böyle 
bir örgütlerune biçimi içinde yaşamaktayız. 
Fakat toplumsal örgütlenme aynı zamanda 
yaşadığımız hayat biçiminden kopuk değü-
dir. Bunun sonucunda modem devlet dedi-
ğimiz olay ortaya çıkmıştır. Bu örgütlenme-
nin neticesindedir ortaya çıkan devlet biçi-
mi. Yaşanan bu hayat biçiminin ise insan 
fıtratına, çevreye uygun olduğunu söyle-
mek oldukça da zordur.. Ve ortaya koyduğu 
sonuçlar bakımından da bunu tecrübe et-
mekteyiz. Bu örgütlenme biçiminin kuşku-
suz ki bu hayat biçiminin bir yansıması ola-
rak da biz demokrasiyi görmekteyiz. De-
mokrasi laikliğin ya da sekülerliğin oluştur-
duğu hayat biçiminin de bir bakıma siyasal 
yönetiminin değerden bağımsız olmayan 
bir araadır. Herşeyden önce bu hayat biçi-
minin kendine özgü ürettiği bir yönetim 
araadır demokrasi. 

"Ulus-Devlet" yapılanması ve örgütlen-
mesi ile birlikte biz demokrasiyi düşünüyo-
ruz. Çünkü toplumsal örgütlenme biçimin-
den farklı olarak demokrasiyi algılamak 
mümkün değildir. Fakat belki burda çok za-

man düştüğümüz bir yanlışlık da şudur: 
Biz demokrasi ile özgürlüğü hep aynileşti-
riyoruz. Hep aynı şeyler olduğunu düşü-
nüyoruz. Oysa demokrasi olmadan da öz-
gürlüklerin sağlanma imkanı vardır. Bu 
farklı bir örgütlenme biçimi ve toplumsal 
model içerisinde ortaya çıkabilir kuşkusuz,, 
ama vardır; yani bunun ilk ve tek şartı de-
mokrasi değildir. Laiklik ve demokrasi bi-
ribirlerinden ayrı düşünülemezler. De-
mokratik toplumlar da seküler toplumlar-
dır. İkisi de sonuçta seküler bir tabana otur-
maktadır. Hakikatin tanımı sekülerizme 
göre yapılmaktadır. Dolayısıyla da bu par-
çalanmış bir hakikatin neticede ifadesi ola-
rak demokrasiler ortaya çıkmaktadırlar. 
Üstelik de demokrasilerdeki -kişisel kana-
atime göre- kavga hedeflere ulaşma husu-
sunda, modem devletin hedeflerine ulaşma 
hususunda seçilecek araçlara ilişkin bir 
kavgadır. Bir grup diyor ki; "ben sosyal de-
mokrat olarak bu hedeflere sizi götürece-
ğim", biri diyor "ben liberal olarak götüre-
ceğim", biri diyor "ben faşist olarak götüre-
ceğim". Ama neticede hedef aynıdu. Burda 
araçlar üzerinde bir kavga vardır, yani tabii 
ki hedef refah devletidir, daha mutlu bir 
yanndiTv Yani hiçbirisi bu hedefi reddetmi-
yor, paylaşıyorlar. Bu hedeflere ulaşırken 
farklı partiden olmak seçilen araçlara iliş-
kindir. Yani ister sosyalist olarak, ister sos-
yal demokrat olarak, ister liberal olarak, is-
ter faşist olarak ne şekilde olursa olsun bü-
tün bunlar araçlardaki kavgadır, kişisel ka-
naatime göre. Ama hedef aymdır. Aym he-
defe ulaşma hususunda hemfikirdirler. 
Onun için bir partinin gelip bir başka parti-
nin gitmesi sonucu değiştirmez. Daha çok 
hangisi daha iyi bu "hedefe ulaştırır anla-
mmdadır. Biz demokrasiıün en azından uy-
gulandığı tarih süred içinde bunu görmek-
teyiz. 

Ümran: Sekülerleşme süreci bazı çağdaş 
düşünürlere göre insanlığın felaketini de 
beraberinde getirdi. Örneğin Umehara 
Marksizmin de liberalizmin de seküler ka-
rakterleri dolayısıyla, yani manevi yaşamı 
dışlamaları nedeniyle çöktüklerini ya da 
çöküş sürerine girdiklerini söylüyor. Kola-
kovsky de "laikliğin yeıü dinsel arayışlara 
yol açtığım" vurguluyor ve son yıllarda di-
nin dönüşünden söz ediliyor. 

Kepel'in deyimiyle "Tanrı'nın rövanşı 
aldığı bir döneme" mi giriyoruz? 

Sizce bu gelişmeler sekülerizmin ve 



modemizmin sonu anlamına mı geliyor? 

A. Arslan: Kanaatime göre Marksizm de li-
beralizm de faşizm de bu modern projenin 
içersinde anlam bulan, bu proje içersinde or-
taya çıkan görüşlerdir. Dolayısıyla ben bun-
ların biribirlerinden çok farklı projeler ol-
duklarını düşünmüyorum, üstelik de farklı 
projelerden çok, farklı anlayışlar olarak dü-
şünüyorum. Fakat, hepsi anlamını modern 
projenin içersinde bulmaktadırlar ve dolayı-
sıyla da, modern projede yakın dönemdeki 
uygulamalan da içine alarak baktığımızda, 
bu üçü de modernitenin kendi dünyası için-
de uygulama alam buldu ve kendilerini ifa-, 
de ettiler, biz de buna tanık olduk. Bence bu 
insanoğlu için zengin bir tecrübe idi, ama bir 
o kadar da ilginç bir tecrübeydi. Dolayısıyla 
ben, ister Marksizmi, ister liberalizmi, ister 
faşizmi modem projenin dışında ondan ba-
ğımsız, ondan ayrı olarak düşünmüyorum 
ve bunun da uygun olacağını zannetmiyo-
mm. 

Öte taraftan Kolakovsky'nin de dediği 
gibi, yeni dinsel arayışların doğmasına mo-
demite sebep oldu. Fakat ben bunun moder-
niteden çok (ki sekülerizmle moderniteyi 
birbirinden zaten ayırmıyorum) seküleriz-
min getirdiği bir sonuç olduğunu düşünü-
yorum. Biz bunun örneklerini modem proje-
den önceki insanoğlunun tarihinde yaşanan 
farklı seküler süreçlerde de görüyoruz. Her 
defasında insan belirli bir seküler sürecin so-
nunda dinsel arayışlara kanaatimce girişi-
yor. Günümüzde yaşanan da bir bakıma bu-
dur. Bu dinsel arayışlar sekülerizmin, yani 
yaşanan bu modern projenin getirdiği hayal 
kırıklıklarının bir meyvesi.Tabi burda kana-
atime göre Kolakovsky'nin "yeni dinsel ara-
yışları doğurdu" demesi, Kepel'in ise "Tann-
nm rövanşı" olarak adlandırması bence biri-
birlerinden kopuk şeyler değil. Belki de bur-
da sorulması, üzerinde düşünülmesi gere-
ken soru şu: İnsan ve onun dışındaki bu 
varlık alemi -tabii ki insanı merkez alarak 
söylediğimizde- bu seküler süreçlere nere-
ye kadar dayanabilir? Belki de önemli olan 
sorunun kendisi bu; görünen o ki, insan ta-
rihte sonuna kadar seküler sürece dayana-
mıyor. Çünkü -kanaatimce- seküler süreç 
kendi içinde bir helak taşıyan bir süreçtir. 
Çünkü insanm bu sürecin içersinde varhğını 
sürdürmesi mümkün değildir. İsterseniz bu-
na "Tanrı 'nın rövanşı" da diyebilirsiniz, 
ama herşeye rağmen insan ilahi ve kutsal 
olana rağmen varlığını sürdüremez. Sekü-

lerizm ise i lahi ve kutsa l olana rağmen 
varlığını sürdürme girişimidir; iddiasıdır. 
Modem proje de bir bakıma bu iddiayı taşı-
mıştır. Bu misyonu taşımıştır. Belki modem 
projeyi kuranlarm dışındaki diğer modem-
ler bunun farkında olmasalar bile, bizzat 
modem projenin kendi" içinde böyle bir id-
diası vardır. Bundan dolayı da o "prome-
teci" bir ruh taşımaktadır. Bunu gözardı 
etmemiz mümkün değildir. 

Fakat buradaki dinsel arayışların, dini 
tecrübe ediş biçiminin, modernitenin etki-
sinden kurtulduğu, kurtulabileceği tartış-
maya açıktır ve belki de problem burada 
başlamaktadır. Acaba gerçekten biz dini na-
sıl algılayacağız? Onu hayata nasıl aktaraca-
ğız? Bir hayat biçimi olarak nasıl onu ifade 
edeceğiz? Önemli olan budur. Dolayısıyla 
dindarlaşmamn yanında bir başka tehlike 
olarak modernitenin kendisinin tasvib et-
tiği ölçüler içinde bir dindarlaşma}^ da ge-
tirebilir beraberinde. Belki de işin bir başka 
boyutu da budur. Biz Batı'daki tecrübeye 
baktığımızda, seküler süreçlerde insanların 
cemaata ait dindar insan olurken bu dindar 
bireye dönüştüğünü görüyoruz. Yani kendi 
sorunlannı, güvenliğini cemaatte yaşayan, 
arayan bulan bir insan, hayatı cemaatiyle 
birlikte yaşamaktan zevkalan ve hayatı öyle 
tanımlayan bir insanın bakıyoruz modern 
süreçlerde artık dindar bireye dönüştüğünü 
görüyoruz. Dindarlığından vazgeçmiş de-
ğil, ama dini, dindarlığını yaşama biçimi 
farklı bir özellik taşıyor, bireyselleşiyor. 
Dolayısıyla bugün bizim toplumumuzda da 
buna benzer örnekleri bulmak mümkün. 
Camide namaz kılan gençlerin sayısı ol-
dukça az, fakat İslamcı ya da Müslüman 
genç olarak kendisini tanımlayanların sayısı 
güngeçtikçe çoğalmaktadır. Dolayısıyla da" 
dini belki de modernitenin uygun buldu-
ğu bir form içinde yeniden yaşamaya tali-
biz. Acaba bu nereye kadar sağlıklıdır ve 
dinin bu şekilde yaşanması gerçekten so-
nuçta geriye İslam'dan ne bırakacaktır bize? 
Bu da aslında bence önemli bir noktadır ve 
tartışılması gerekir. 

Ümran: Bu değerli düşüncelemizden istifa-
de imkam verdiğiniz için çok teşekkür ede-
riz. 

A. Arslan: Ben teşekkür ederim. 

Yay. Haz.: Şükran Karaşahan 
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İNCELENE 

ÖNCE KAVRAMLARI BOZDULAR 

Abdülkadir KARAMAN 
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sağlanabilir. 

İnsanlar arasında karşılıklı iletişim kur-
mak, bir fikri, bir tezi anlamak; kavramlar-
daki ortak anlayış ve manalandırmaya 
bağlıdır. Kavramları karşılıklı olarak 'or-
tak iletişim sözcükleri' gibi kullanabilirsek 
birbirimizi anlayabiliriz. Kavramların or-
tak iletişim anlamını yitirmişsek, aramız-
da bir sağırlar diyaloğu başlamış demek-
tir. Kavramlara verdiğimiz, farklı anlam-
lar; söylediklerimiz ve yazdıklarımızın 
farklı anlaşılmasına, kastettiğimizden de-
ğişik manalara çekilmesine sebebiyet ve-
rir. Bilhassa farklı medeniyet ve kültürlere 
ait kavramlar, özünde ve aslında kendine 
yüklenen anlamından değişik tarif edilir-
se, karşılıklı iletişim yokolur. Karşı tarafın 
ak dediğini kara, yok dediğini var anlarız. 

. Kavramlar; sadece nesnelerin zihni-
mizdeki soyut tarifleri değildir. Kavramlar 
sadece sözlük anlamlanyla değerlendirile-
mezler. Her kavram (değişik kültür ve 
medeniyetlerin içinde) bazen bir kuru-
mun, bir terimin adı da olabilir. Bir kav-
ram; bir inancın, bir tezin veya bir soyut-
gerçeğin tamamını anlatmak ve tarif et-
mek için de kullanılır. Bu sebeple bir söz-
cük olan kavram, bazen sayfalar dolusu 
anlatım ve tarifin gördüğü işlevi tek başı-
na görebilir. 

Çok farklı kavramlara sahibolan Batı, 
E)oğu ve İslam medeniyetleri arasında ku-
rulmak istenen diyalog; 'her medeniyetin 
kendine ait kavramlarının kökenini ve öz-
gün tanımlarını iyi anlamakla' mümkün 
olabilir. Karşılıklı diyalog; ancak her kül-
türün kendine ait kavramlann yerli yeri-
ne oturtulmasıyla sağlanabilir. Özellikle 
ülkemiz gibi Batı kültürü ile İslam kültü-

rünün kesişme noktalarmda bulunan top-
lumlar için de bu çok önemlidir. Yine Batı-
a ve İslamcı aydınlarımız arasındaki ger-
çek manada diyalog, iç banş, kültürel ge-
lişme, ancak karşılıkh iletişim ve etkileşim 
ile mümkün olabilir. Aynı kavramlarla ko-
nuşmuyor veya kavramlara aynı anlamı 
yüklemiyorsanız, birbirinizi anlayamıyor-
sunuz demektir. Birbirini anlayamayan in-
sanlar birbirlerinden kuşku duyarlar.^ 
Birbirinden kuşku duyanlar düşman hale 
gelirler. Düşmanhğın olduğu ortamda ne 
tebliğ, ne gelişme, ne de huzur kalır. 

Batı kültürünün "özgürlük" kavramın-
dan anladığı rnana ayrıdır, İslam'ın özgür-
lük kelimesine verdiği anlam farklıdır. Bîr 
Batılı için 'flört ve nikahsız ilişki'ye müda-
hale, kişinin özgürlüğüne de müdahaledir. 
İslam'ın özgürlük kavramında bu gibi iliş-
kilere yer yoktur. Buna karşılık İslam'da 
Medine döneminde kurulmuş devlette ve 
daha sonraki islami yönetimlerde uygula-
nan "medeni hukuk seçme özgürlüğü" 
Batılı manada bir özgürlük arasında yer 
almaz. Yine din özgürlüğünden Batının 
anladığı başka, İslam'ın anladığı başkadır. 
Tanri, egemenlik, iktidar, hukuk, irade öz-
gürlüğü, zulüm, kader, müslim, gaynmüs-
lim din adamı, laiklik, demokrasi, eşitlik, 
siyasi katılım, şura, seçim, biat, ibadet, hu-
susi hayat gibi yüzlerce kavram ve kuru-
ma her medeniyetin, her dinin, her kültü-
rün yüklediği anlam farklıdır. Hatta bir 
toplumun bu kavramlara yüklediği anlam-
lar, çağlar içinde, zamanla değişiklik gös-
terebilir. Saydığımız kavramlara daha bin-
lercesini ekleyebiliriz. Bu kavramlarm üze-
rinde uzlaşabileceğimiz ortak bir tanımını 



aramak boşunadır. Yeryüzünde kaç çeşit 
kültür varsa o kadar farklı tanımlarla karşı-
laşacağımızı söyleyebilirz. Bu sebebledir ki 
son zamanlarda televizyonlarda farklı kül-
tür ve medeniyetin savunucusu konvışmaa-
1ar arasmda bir anlaşma, diyalog ve uzlaşma 
olmamaktadır. Burada aradığımız uzlaşma, 
inançlar ve fikirler arasındaki uzlaşma de-
ğildir. Bu uzlaşma karşılıklı birbirimizi anla-
yabilmek için kavramlar üzerindeki uzlaş-
madır. Bir kavram İslam kültürüne ait ise; 
"Kur'an"da ona ne anlam yükleniyorsa öyle 
anlaşılmalı ve tarif edilmelidir. Bu, batı kül-
türü için de böyledir. Batı kültürünün kav-
ramlarıyla ne İslam'ı; ne de onun inancını 
açıklayabilmek ve anlamak mümkün değil-
dir. 

Bir kültürün alt şubelerinde bile kav-
ramlarm kullanılış şekli farklı olabilir. İs-
lam kültürüne ait olan; zikir, ibadet, itaat, 
takva, ilim vs. gibi kavramlar, İslam'ın alt 
kültürü sayılabilecek tasavvuf disiplininde 
farkh anlamlara sahiptir. Mesela "Kur'an'da 
zikir", Kur'an'm ve vahyin kendisine verilen 
isim olarak tanıtılmış ve zikir kelimesi daha 
çok Kur'an'ı ve Allah'ı tanıma ve anlama 
manasında kullanılmıştır. Tasavvuf ekolle-
rinde ise; daha çok Allah, Lailaheillallah gi-
bi kelimelerle ritmit salınımlar yapılarak 
kendinden geçme veya trans haline girme 
anlamında kullanılmıştır. Yine ibadet kav-
ramı Kur'an'da; Allah'ın (cc) emirlerini uy-
gulama gibi geniş anlamda kullanılmış iken, 
günlük hayatta ibadet; daha çok namaz, 
oruç, hac, zekat'ı içine alan dar anlamda kul-
lanılmaktadır. Bundan dolayı bir tüccarın 
'dürüst ve doğm ticareti' Kur'an'a göre iba-
det sayılırken, günlük hayatta halk bunun 
bir ibadet olmasını kavrayamaz. 

Bu sebeplerle her kültüre ait kavramla-
nn anlaşılması; değişik kültürler ve insanlar 
arasında iletişim kurmak açısından önem ta-
şıdığı gibi, aynı kültürün farklı şubelerini 
kavramak için de gerekli olacaktır. 

O halde yapılacak olan; her kavramı 
'kendi inanç, kültür ve medeniyet kökeni 
içinde araştırarak' anlamaya çalışıp, karşı-
laştırmak, ortak noktalannı, uzlaşma zemin-
lerini ve farklılık unsurlarını ortaya koy-
maktır. Örnek vermek gerekirse Tanrı kav-
ramı bir Müslüman için; her şeyin yaratıcı-
sı, doğmayan, doğmimamış, eşi, dengi ve 
benzeri olmayan tek Allah'tar^ir Hnstiyan-
için Tann; Hz.İsa'da, Kut^İRuh'ta ve Al-
lah'ta şekillenen, insan kılığına girebilen, üç 
görünümlü bir yaratıcıdır. Tevraita Tanrı 
kavramı; Yahudi ırkının milli ilahı olan, di-
ğer kavimlere düşman "Yehova" olarak an-
latıhr. Bir putperest için tann; tabiat kuvvet-' 

lerinden biri, bir Yunanlı için mitolojideki 
kıskanç süper insanlardan biridir. Tanrı 
kavramı kullanıldığında bir Müslümanın, 
bir Hnstiyanm, bir Yahudinin, bir putperes-
tin bu kavramdan anladığı ve aldığı izlenim 
farklı olacak, farklı sonuçlara ulaşacaktır. 

Bu sebeple her kültürün kavramlarmı 
onun ana kaynağındaki özgün (orijinal) ta-
nımmdan öğrenmek ve bu anlamında kul-
lanmak zorundayız. Kavramlara kendimiz 
özel anlamlar veremeyiz. Kur'an'da geçen 
'salat' kavramını anlamak ipn Arapça sözlü-
ğe bakmak yeterli değildir, 'salat' kavramı-
nın Kur'an'm bütünü içinde araştırılması; 
sünnete bakılması ve sahabe döneminde 
ona yüklenen anlamın incelenmesi gerekli-
dir. Bu araştırmadan sonra 'salat' kelimesi-
nin; İslam'da özel bir kavram ve kurum ola-
rak 'namaz ibadetini' kastettiği anlaşılır. 
Bunun gibi yine İslam'a ait kavramlar olan 
biat, şura, kavim, ümntet, din özgürlüğü 
veya dinde zorlama olmaması gibi kav-
ramları, Batı kültürünün kavramları olan 
seçim, demokratik katılım veya demokra-
si,*ulus, dini cemaat, laiklik kavramlan ile 
kanştırmamak gerekir. Ancak bu; karşıhklı 
kavramlar arasında hiçbir ortak nokta olma-
dığı anlamına gelmez. Yapılması gereken 
kavramları toptan red veya kabul değildir. 
"İslam laik bir dindir. Laiklik İslam'da da 
vardır" veya "laiklik olmazsa bilim olmaz, 
adam olamayız" "İslam'da demokrasi 
yoktur" veya "İslam demokrasiyi öngörür," 
"politika şeytan işidir" gibi toptana önyar-
gılar, hatalı yaklaşımlardır. 

Önce karşılıklı olarak kavramlann her 
medeniyette ve kültürde asıl kökenini ve ta-
nımını yapmak, sonra da ortak noktalannı 
araştırmak gereklidir. Batıh kavramlan Batı 
medeniyetinin kaynakları arasında, İslamî 
kavramları İslam kaynakları arasında ara-
mak gerekir. Ne Batılı kavramlan İslam'la, 
ne de İslamî kavramlan Batılı düşüncelerle 
açıklayabilirsiniz. Ancak kavramlann müş-
terek noktalannı ve zeminlerini bulmaya ça-
lışmak yönündeki çabaların da faydasız ol-
duğu söylenemez. Bu karşılıklı diyalog ve 
birbirimizi anlamamız için şarttır. Muhata-
bına dayatma ve zorlama yapmadan, insan-
lar kendi inanç ve kültürlerinin kavramlan-
nı izah edebilmelidir. Görülecektir ki birbi-
rinden kuşku duyan insanların, karşılıklı 
olarak üstün değer gördükleri bu kavram-
lar; birbirinin tıpkısı olmasa bile birbirlerine 
yakın kavramlardır. Birçok ortak kesişme 
noktası bulunabilir. Bir Batıcı aydın için 
önemli bir kavram olan demokratik katılım 
kavramının, İslam'ın şura ve istişare kavra-
mıyla bir çok ortak noktası vardır. Yine de-
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mokratik seçim sistemi ile biat kurumu 
benzerlikler gösterir. Batılı anlamda laiklik 
(bizde uygulanan değil) İslam'm 'din özgür-
lüğü ve dinde zorlama olmaması' ilkesiyle 
karşılaştınlabilir. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi bu kurum ve kavramlar birbirlerine 
benzerse de, aynı değildir. Fakat hemen 
reddedilecek, topyekun inkar edilecek kav-
ramlar da değildirler. İnsanlar farklı kültür 
ve inanç kökeninden gelseler dahi, karşı 
kültüre ait kavramlan anladıkça, birbirlerini 
düşünce ve inançlanyla anlamaya ve kavra-
maya başlayacak, karşılıkh iletişimin temel-
leri atılacaktır. Birbirlerini anlayabilen in-
sanlar, birbirlerini etkileyebilirler. Tebliğ ya-
pabilmenin psikolojik ortamı ancak böylece 
yaratılabilir. Bu ortamı meydana getirme-
den bir Müslümanın, bir Hrıstiyana, bir ate-
iste veya kendini İslam'a izafe eden, atalan-
nm dinine bağlı hanif bir insana birşey an-
latması mümkün olmasa gerektir. 

Unutmamalıdır ki Kur'an; kafirlerin en 
keskin, en aşırı tezlerini bile zikreder, sonra 
doğrusunu ve olması gerekeni söyler. 
Kur'an, kafirlerin tezlerini açıkça tekrarla-
maktan ve onlan açıkça cevaplandırmaktan 
korkmaz. Kur'an'da bir çok ayet "Kafirler 
dediler ki..." ile başlar, "De ki..." ile biter. 

Kavramlan Yerli Yerine Koymak 
Dini Aslına Döndürmektir 
İnsanlar arasmda anlaşmak ve karşılıklı di-
yalog için böylesine önemli olan kavram ve 
isimlendirme; bir inanan, kültürün aslının 
muhafaza edilmesi, bozulmaması ve tahrif 
edilmemesi için titizlikle korunmalı ve ge-
liştirilmelidir. Her dinin, her medeniyetin, 
her kültürün temel kavramları onun asıl 
kaynaklanndan öğrenilmeli ve öğretilmeli-
dir. İslam Kur'an'daki kavramlardan; Hnsti-
yanlık, İncil kavramlarından; komünizm de 
Das Kapital'den öğrenilmelidir. Yabancı 
inanç, kültür ve medeniyetlerin kavramlan 
ne İslam'a monte edilebilir; ne de İslam'm 
kavramlan, yabancı kültür ve inanç sistem-
lerine eklenebilir. Her inancın özgün kav-
ramları birbiriyle ilintilidir. Bir kurbağanın 
kalbini insana takamadığmız gibi, farkh bir 
medeniyete ait kavramı islam içine yerleşti-
remezsiniz. Yerleştirirseniz artık o İslam ol-
maktan çıkmıştır. 

Bir kavramı veya ıstılahı bozmak dinin 
ve medeniyetin temel taşlanndan birini de-
ğiştirmek demektir. Ayetleri değiştireme-
yenler, kavramları, ıstılahlan ve onlann an-
lamlarını değiştirerek, amaçlarına ulaşmaya 
çalışırlar. Bu sebeple bir inancı ve dini tahrif 
etmek isteyenler, önce kavram Ve ıstılahlan-

nı bozarlar. Konuyla ilgili "Kur'an'm ayetle-
rini incelemek, isimlerin, kavramlarm, ıs-
tılahlann "Allah'ın öğrettiği şekilde" an-
laşılması gerektiğini gösterir. 

Kıyame 75-19: "Sonra onu (Kur'an'ı) 
açıklamak. Bize (Allah'a) ait (bir iş)tir." 

Kur'an'm 53-23 Suresinde: "Bu (putlar 
ise), sizin ve atalarınızın uydurduğu isim-
lerden (terimlerden, kavramlardan) başkası 
değildir..." 

7-180: "İsimlerin en güzeli Allah'ındır. 
Öyleyse O'na bunlarla dua edin. O'nun 
isimlerinde 'aykırılığa (ve inkara) sapan-
lan" bırakın. Yapmakta olduklan dolayısıy-
la yakında cezalandınlacaklardır." 

7-71:"Andolsun" dedi. "Rabbinizden 
üzerinize iğrenç bir azap ve gazap gerekli 
kılmdı.^Allah'm kendileri hakkında hiçbir is-
patlı delil indirmediği ve sizin ile 
babalarınızın (düzüp uydurarak) isimlen-
dirdiği birtakım isimler (düzme tannlar) 
adına mı benimle mücadele ediyorsunuz? 

. Öyleyse bekleyedumn; şüphesiz, ben de siz-
lerle birlikte bekleyenlerdenim.' 

2-23: "Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. 
Sonra onlan meleklere yöneltip "eğer doğra 
sözlüler iseniz, bunları Bana isimleriyle 
haber verin" dedi." 

Bilhassa bu son ayet Allah'ın 
(c.c.)Adem'e yaratılıştan sonra isimleri (ıs-
tılahları, kavramları) öğretmesi dinin an-
laşılmasında ilk adım olduğunu gösterir. İs-
lamın öğrenilmesinde, anlaşılmasında ve 
yaşanmasında ilk adım; onun kavram-
lannı, ıstılahlannı Allah'ın kitabında öğ-
rettiği şekilde (Kur'an'da kullanıldığı, pey-
gamberin uyguladığı anlamda) öğrenmek 
ve kavramaktır. Dinin tahrifi ancak bu çalış-
malar ile önlenebilir. 

Kendi kavramlarımızı özgün haliyle 
kommak; kültürümüzü, inancımızı ve kim-
liğimizi kommak demektir. Aksine kavram-
ları Kur'an'da kullanılan anlamlarından 
farklı ve değişik kullanmak ve yommlamak; 
dinimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi eğip 
bükmek ve yoketmektir. Bu Kur'an'da da 
zikredildiği gibi; "O'nun isimlerinde ay-
kırılığa düşmek''(7-180) demektir. Bu 
durumun, bizim 'Ehl-i Kitab'ın durumuna 
düşmemiz anlamına geldiği açıktır. Bu 
sebeple Hz.Adem'den sonraki her jjeygam-
ber; asıl olarak, bozulan ve tahrif edilen dini 
aslına ve özgün haline döndürmekle uğraş-
mış ve bozuk din anlayışına sahip olanlarla 
mücadele etmişlerdir. Asıl mücadele din- ' 
lilerle dinsizler arasmda değil; tahrif edilmiş 
din mensuplarıyla dinini Allah'ın öğrettiği 
şekilde tebliğ edenler arasında olmuştur. 



SÜNNETİ NASİL ANLAMALIYIZ? (I) 

Hayri KIRBAŞOĞLU 

Özellikle Mısır 
ve Hint-Pakis-
tan bölgesi ol-

mak üzere 
19. yy'ın 2. yarı-
sından itibaren 

sünnet konu-
sunda çok bü-

yük tartışmala-
rın yapıldığını 

görüyoruz. 

Okuyacağınız yazı, Hayri Kırbaşoğlu'nun 
geçtiğimiz sezon AKV İstanbul merkezinde 
verdiği seminerin metnidir. Devamı gelecek 
sayıda yayınlanacaktır. 

Bizi bu tür çalışmaya iten sebep İslam 
dünyasının içinde bulunduğu (özellikle 
sünnet konusundaki) durum ve bu ko-
nunun yeniden ele alınması gerektiğine 
dair bizde oluşan kanaattir. Bu kanaatin 
oluşmasına bir çok etken sebep olmuş-
tur. 

Bir kısmı literatür taraması sonucu 
elde edilen bulgular, bir kısmı da göz-
lemlere dayanan hususlardır. Çevremize 
baktığımızda değişik biçimlerde yansı-
yan anlayışların bulunduğunu görebili-
riz. 

^ Bugün İslam dünyası hatta İsütün in-
sanlık kritik bir noktada bulunmaktadır. 
Doğulu Batılı bütün düşünürler, siyasi-
ler, stratejistler ve sağduyu sahibi hemen 
herkes bu konuda aynı düşünceyi pay-
laşmaktadır. İnsanlık dünyanın hemen 
her yerinde baş döndürücü bir gelişme 
yaşacakta; siyasi çalkantılar ve savaşlar 
sözkonusu. Kuzey-Güney dengesizliği 
giderek artmakta, tabii kaynaklar alabil-
diğince hor kullanılarak talan edilmekte, 
yakın gelecekte insanlığı bu konuda cid-
di problemler beklemekte; ortak tehdit 
unsuru haline gelen çevre problemini, 
açlık, sağlık, eğitim problemini vb. olum-
suz luklar l istesini daha da uza tmak ' 
mümkün. Modernizme eleştiride bulu-

nan Guenoniyen ekolün yazdığı eserler-
de modern dünyaya yönelik eleştirileri 
görmek mümkün. Bular bülük oranda 
halkı eleştirilerdi. Garaudy'nin dediği gi-
bi, belki bugün gezegenimiz tehdit altın-
dadır. Böyle tarihin kritik bir döneminde 
yaşayan Müslümanlar olarak bizim mev-
cut gelişmeler karşısında konumumuzu 
ve tavrımızı belirlememiz büyük önem 
arzetmektedir. Bu sadece bizim için de-
ğil, bü tün insanlık için de önemlidir . 
Dünya genelinde mevcut problemlerin 
hallinde var-olan düşünce yapılanmn ye-
tersiz kaldığı k o n u s u n d a yaygın b i r 
kanaat var. İster liberal kapitalist Batı dü-
şüncesi olsun, isterse Marksist düşünce 
olsun hiçbirinin yeterli olmadığı ortada-
dır. Dünya ikisini de denemiştir . Yeni 
arayışlar peşindedir şimdi. Kapitalist sis-
tem hala ayakta olmasına rağmen içi bo-
şalmıştır. Şiddet olayları, buhranlar, tof^ 
lumsal çalkantılar had safhaya ulaşmış-
hr. Bunu kendileri de itiraf ediyor, sakla-
mıyorlar artık. 

• Bu durumda insanlar tabii olarak ye-
ni çıkış yolları aramaktalar. 

Şimdiki durumlarını "İsa öldü, Marks 
da öldü; ama ben de kendimi hiç iyi his-
setmiyorum" sözüyle izah ediyorlar. Ya-
ni insanlık komünizm ve kapitalizmin 
ötesinde kendine dayanacak yer aramak-
ta. Bu problemin çözümü özellikle bizim 
dışımızdaki dünya için çok daha hayati 
bir öneme haiz. İslam dünyası da insanlı-
ğın, bütünün bir parçası olması sebebiyle 



Batı düşüncesi 
analitik (sorgula-
yıcı) bir düşünce-
dir. Tarihten beri 

gelen hadis 
konusundaki 

tartışmalar bunun 
da etkisiyle çok 

ciddi bunalımlara 
yol açabilmiştir. 

aynı problemler le karşı 
karşıyadır. Bugün de bu 
problemlere çözüm üret-
mek zorundadır. AkSi tak-
dirde Batı düşüncesini ve 
değerlerini esas olan bir 
çizgi izlediği takdirde va-
racağı noktanın Batı'jjın 
varacağı noktadan başka 
bir yer olmayacağı açıktır. 
Müslümanlar Batı'nın etki-

li lendiği kadar bu olumsuz-
luklardan" etkilenmediğinden, zararın ne-
resinden dönülürse kârdır düşüncesiyle 
bu zararı en asgari düzeyde telafi ederek 
atlatmak durumundadır. 

Önce bunun için neler yapacağına ka-
rar vermelidir. Öte yandan sadece kendisi 
için çözüm araması da yeterli değil; aynı 
zamanda İslam'a yüklenmiş evrensel mi-
syondan dolayı bütün insanlığa da bir 
kurtuluş ve çıkış yolu sunmak zorunda-
dır. Bu mecburiyet müslüman halk kitlele-
rinden ziyade müslüman aydın kitleye yö-
nelik bir sorumluluk ve mecburiyettir. 
Böyle bir yükten kaçmamız elbetteki söz-
konusu değildir. O halde bize düşen mev-
cut gelişmeler karşısında konumumuzu 
belirlemek ve varsa çıkış yolu için cevap 
aramaktır. Bu zaten 19.yy'da İslam dünya-
sında görülen uyanış hareketlerinden son-
ra günümüze kadar gelen İslam aydınları-
nın ortaklaşa sordukları bir sorudur. İslam 
dünyası nasıl düzelecektir? Nasıl kurtula-
caktır ve bu problemlerin üstesinden nasıl 
gelecektir? 

Aslında bu problemlerin çözümü yö-
nünde günümüze kadar bir takım adımlar 
da atılnnştır. İslam düşüncesini ve aydın-
ları olumlu bir noktaya da getirmiştir;'ama 
gelişmeler istenen düzeyde olmamıştır. Bu 
gelişmelerin en karakteristik vasfı; birinci-
si, kaynaklara dönüş diye tabir edilen se-
lef i l ik karakterinden kaynaklanan bir 
özellik ve bunun tabii neticesi olarak Müs-
lüman aydınlar arasmda Kur'an'a dönmek 
ve Kur'an'dan hareketle bir dünya görüşü 
oluşturmak şeklinde bir bakış açısıdır ve 
bu oldukça yaygınlık kazanmıştır. Tabii 
bu sağlıklı bir yaklaşımdır ve bu çizgi de-
vam etmektedir. Kaynaklara dönüşün ta-
bii bir sonucu olarak da bugün Kur'an-ı 
Kerim'e dayanarak nasıl bir çıkış yolu bu-
labileceğimiz konusunda sorular sormakta 
ve bu sorulara cevaplar hazırlamaktadır. 

Bu sorular beraberinde yöntemle ilgili 
problemleri getirmektedir. Bu yüzden 

'.Müslümanların son zamanlarda Kur'an'ı 
anlamaya yönelik olarak yöntemle ilgili 
çalışmaları sevindirici bir şekilde gözlem-
lenmektedir. Kaynaklara, Kur'an'a dönüş 
hareketi isabetli bir teşhistir ve olumlu bir 
harekettir. Müslümanlar dünya görüşünü 
oluştururken -her alanda olduğu gibi- bu 
alanda da referans noktalarından birincisi 
Kur'an-ı Kerim'dir. Bir ikincisi de elbette 
sünnettir. 

Baktığımızda, 19. ve 20.yy'daki Müslü-
man aydınların yaptıkları çalışmalarda 
sünnet konusunda konunun bu kadar ra-
hat ele alınamadığını, bu kadar rahat çö-
züm önerisinde bulunulamadığını görü-
yoruz. Bunun örneklerini, daha 19.yy'ıri 
Z.yarısmdan itibaren özellikle sünnet ve 
sünnetin tarihi gerçekliği konusunda çok 
büyük tartışmaların yapıldığını görüyo-
ruz. Özellikle Mısır ve Hint Pakistan böl-
gesi olmak üzere iki islam coğrafyasının 
iki ucunda yoğunlaştığını ve bu coğrafya 
içersinde yavaş yavaş sünnete karşı olum-
suz bir tavrın geliştiğini görüyoruz. Sün-
net konusunda daha eleştirel daha tenkitçi 
bir tavır takınıldığı müşahede edilmekte-
dir bu bölgelerde. Daha sonra' tartışmalar 
bugün için sünnetin geçerliliği ve bağlayı-
alığı gibi alanlara kaydırılmıştır. Bu suret-
le sünnet konusundaki tartışma ortamı gi-
derek genişlemiş daha sonra bu tartışma 
düşüncesi sünnet konusunda bize bilgi ve-
ren kaynaklarımıza yönelmiş, bu arada 
bugüne kadar uygulanan hadis usulünün 
etkinliği tartışılmış, klasik dönemde yazı-
lan hadis kitaplarının güvenilirliliği tartı-
şılmış, özellikle başta Kütüb-ü Sitte olmak 
üzere diğer hadis kitaplarına olan yakla-
şımlar konusunda birtakım ciddi sorgula-
malar başlamış. 

Hasılı müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e 
tamamen güvenerek ve ondan ilham ala-
rak yola çıkma şeklinde kendilerine olum-
lu bir yol çizerken sünnet konusunda bir-
takım problemlerle ister istemez karşılaş-
mışlardır. Bu problemlerin ortaya çıkışın-
da muhakkak ki dış dünyanın başvurdu-
ğu yöntemler, yani bir anlamda Batı'nın 
da etkisi söz konusu olmuştur. Çünkü Ba-
tı düşüncesi analitik (sorgulayıcı) bir dü-
şüncedir. Özellikle oryantalizm çalışmala-
rına da ayrii düşünce yöntemini uygula-
dıkları için ister istemez etkilemiştir. Ta-
rihten beri gelen, hadis konusundaki tartış-
malar bu etkileşimin de etkisiyle çok ciddi 
bunalımlara yol açabilmiştir. Özellikle Ml-
sır ve Pakistan bölgesinde bunların çok 



ciddi toplumsal sonuçlar sonuçlar doğu-
rabilecek kadar aşın boyutlara çekildiğini 
görüyoruz. Ama bu tartışmalar giderek 
dozunu kaybetmiş, sünneti kabul veya 
red noktasından sünneti nasıl anlamalı ve 
nasıl bakmalıyız noktasına kaymıştır. 

Türkiye gibi ülkelerde İslam düşünce-
si ithal ikameli dış tercüme ürünlerine 
dayalı olduğu için bir takım İslam ülkele-
rindeki tartışmalar gecikmeli olarak Tür-
kiye'ye yansımaktadır. Dolayısıyla mese-
la Pakistan Hindistan bölgesinde 20-30 yıl 
öncesi tartışılan bir konu biz de yeni yeni 
tartışılmaktadır. İşte bundan yaklaşık 3-5 
sene önce de tartışıldığını gördüğümüz 
İslam'da sünnetin konumu Kur'an'm ye-
tip yetmeyeceği tartışmaları, Kuran-ı Ke-
rimciler veya mealciler diye bazı grupla-
rın zuhuru veya sadece Kur'an diyenler 
veyahut sünnet konusunda olumsuz tavır 
sergileyenlerin eserlerinin tercümesi; 
Ebureyye'nin kitabı gibi. Buna karşılık da • 
sünneti savunan eserlerin yayınlanması 
var. 

Bu du rum sünnet etrafında tekrar 
canlı bir tartışma ortamının gündeme gel-
mesine yol açtı. İster istemez Müslüman-
ların kafaları bu konuda karıştı. Sünnet 
konusunda ne yapılması gerektiği konu-
sunda şaşkınlığa düştüler. Bunun için de 
tarihten gelen problemlerimiz, de var ay-
rıca. Birtakım hurafeler, batıl inançlar. 
Hatta İslam'm temel esprisine ters olan 
bir takım uygulamalar ve inanç biçimleri-
nin İslami bünyede yer alması ve bunla-
rın doğurduğu sıkıntılar zaten hadis ve 
sünnet alanını problemli bir alan haline 
get ir iyordu. Bütün bunlar büyük bir 
problem yumağı oluşturdu. 

Bu problemleri görmezlikten gelmek 
çıkar yol değil. Ancak bugüne kadar izle-
nen yol da çıkar yol değil. Yani savunma-
a bir yaklaşım. Birileri çıkıyor sünneti in-
kar ediyor. Ben de "her ne pahasına olur-
sa olsun sünneti savunmalıyım. Bunu ya-
parken tutarsız ve önyargılı da olabilirim. 
Hatta bazı şeyleri sapt ı rabi l i r im de! 
Önemli olan her halükarda sünneti sa-
vunmak." 

Bugüne kadar böyle bir yaklaşım için-
de olunduğu için hemen hemeıi iki tara-
fın, yani sünnete olumsuz bakanlarla 
olumlu bakan tarafın özdeşleşmesi bir ya-
na yakınlaşması dahi mümkün olmamış. 
Her iki görüş tarihin başlangıcındaki me-
safeyi olduğu gibi günümüze taşımışlar-

dır. Biliyorsunuz bu tartışmalann aymsı ta 
İslam'm ilk aarlarında da vardır. 

İbn- i Kuteybe'nin Hadis Müdafas ı 
isimli kitabında bundan 10-12 asır öncesi-
ne kadar uzanan tartışmalar olduğunu gö-
rürsünüz. Neler sünnettir? Peygamberin 
her sözünü, her davranışını yapmak sün-
net midir? Hadislerin güvenilirliği^ bağla-
yıcılığı gibi tartışmaların aynısının 10-12 
asu öncesinde de olduğunu görürüz. İşte 
o zaman da aym şekilde iki kanat var: Bir 
yanda nispeten Rasyonalist, akılcı ve ten-
kidi esas alan bir zihniyet var. Bunun en 
önde gelen temsilcisi Muteziledir. 

Öte yanda tenkitten z iyade kabule 
ağırlık veren, akıldan ziyade nakli ön pla-
na çıkaran yani hadislerin isnat açısından 
tetkikini ön plana çıkaran ehli hadis var. 
Daha sonraları ehli sünnet tarafından tem-
sil edilen bu iki taraf arasında bundan 12 
asır önceki mesafe neyse bugüne kadar bu 
mesafe aynen devam etmiştir. Halbuki in-
san bekler ki aradaki mesafe azalmış ol-
sun. Çünkü bu kadar tecrübemiz olmuş. 
Bu Müslümanlar 12 asırdır konuşuyorlar 
da neden anlaşamıyorlar? Bunlar çok cid-
di problemlerin bulunduğunu gösteriyor. 

Burada biz Müslümanların bu alanda 
kavramlar ve yöntemlerle ilgili çok ciddi 
sıkıntılarının olduğu ve birbirlerini anla-
mak hususunda bir çaba içine girmeleri 
gerektiği sonucuna varıyoruz. 

Sünnet deyince ne anlıyoruz? Herkes 
ayrı bir şey anlıyor. Dolayısıyla bu du-
rumda sünnet konusunda yapılacak her 
yorum da birbirinden farklı olacaktır. 

Öyleyse Hz.Peygamberin sünneti de-
yince ne anlamamız gerekir? Bunu net 
olarak belirlememiz gerekir. Asırlar boyu 
yazılan bu konudaki kitapları ve günü-
müzde yazılanları incelediğimizde müslü-
manların sünneti nasıl algıladıklan konu-
sunda bakış açılarını gösteren tanımlarda 
bazı eksiklikler bazı yetersizlikler görül-
mekte... Bizim de bunların bir özeleştirisi-
ni yapmamız gerekir.. 

19 ve 20.yy'da İslam dünyasında görü-
len tenkitçi ve değişmeci eğilim ister iste-
mez beraberinde Müslümanların kendi 
kültürlerini sorgulamalarını da getirmiş-
tir. Günümüz İslam düşüncesinin en bariz 
vasıflarından birinin de tenkitçi bir yakla-
şım olduğu görülmektedir. Müslüman bü-
tün gücüyle geçmişini, kültürünü sorgula-
makta, bunların hangisi doğru, hangisi 
yanlış sorularını sormakta ve bunlara ce-

Bugüne kadar 
sünnete olumsuz 
bakanlarla olum-
lu bakan tarafın 
yakınlaşması da-
hi mümkün ol-
mamış; her iki 
görüş tarihin 
başlangıcındaki 
mesafeyi olduğu 
gibi günümüze 
taşımışlardır. 



Sünnet 
deyince herkes 

• ayn bir şey 
anhyor. 

Dolayısıyla 
bu durumda 

sünnet konusun-
da yapılacak 

her yorum da 
birbirinden 

farklı olacaktır. 

vaplar aramaktadır. 
Aynı sorgulama 

süreci süıuıet için de 
geçerlidir. Müslü-
manlar sünnet anla-. 
yışmda acaba nere-
de hata yapıldı diye 
sorma ihtiyacı his-
setti ler. Ve klasik 
anlayışın yeterli ol-
madığını bizat ihi 
pratik hayattaki ör-
neklerle gördüler . 
Herşeyden önce 

sünnetin ne olduğu konusunda bir kon-
sensüs (uzlaşma) olmadığı görüldü. Her-
kes sünnete farklı bir anlam ve bu anlama 
göre sünneti yorumluyordu. Hayatında 
da sünneti ona göre bir yere yerleştirmişti. 

Fakihler, Kelamcılar hadisçiler vb. sün-
nete farklı yaklaşıp farklı anlamlar yükle-
yince bundan çıkan sonuçlar da birbirin-
den farklı oluyor. 

Acaba sünnet anlayışını sağlıklı bir ze-
mine oturtabilmek için neler yapılabilir? 

Bizi bugüne kadar bu şartlarda getiren 
hadis tanımlannın bundan sonra bizi bir-
yerlere götürmesi zor görünüyor. Bu yüz-
den sünnetin yeni bir tanımının yapılması 
zarureti vurgulanmış ve bu çerçevede kla-
sik tanımlardaki eksikliklere düşmeyen 
yeni bir tanım yapılmasına çalışılmış ve 
bu yapılırken de slam dünyasının karşı 
karşıya bulunduğu problemlerde ona reh-
berlik etmesi düşünülmüş, günün şartları 
gözönünde bulundurulmuş bu yüzden 
sünnet, tikel çözümler değil ilkeler olarak 
formül lendir i lmeye çalışılmış, çünkü 
Hz.Peygamberin kendi dönemindeki çö-
zümlemelerinde o zamanki toplumsal 
şartların gözönüne alındığı muhakkaktır. 
Toplumsal şartların değiştiği günümüzde 
de aynı çözümlere başvurmak beraberin-
de problemler getiriyor. 

Aslında Osmanlıya kadar toplumsal 
yapıda bir değişiklik olmamıştır. Emevi, 
Abbasi, Selçuklu takas ekonomisi, ziraat 
toplumu oluşu yönünden benzerlik arzet-
mektedir. Osmanlıda yavaş yavaş para 
ekonomisine geçiliyor. 

Hiçbir zaman Avrupa'daki aydınlan-
ma gelişmesinden ve Sanayi devrimi son-
rası ortaya çıkan ticari toplum, sanajji top-
lumu, bilgi toplumu vs. gibi daha karma-
şık toplumsal yapılar oluşmadığı için "o 
dönemdeki müctehid imamlarn ortaya 

koyduğu eserler şöyle veya böyle idare et-
ti. 19.yy'da yaşanan baş döndürücü geliş-
meler karşısında aynı şeyi sürdürmek 
mümkün olmadı. Toplumsal yapı büyük 
ölçüde değişti. Değişim en fazla ^ t ı ile di-
rekt temas halinde olan Türkiye, Mısır gibi 
Batının direkt İslam dünyasına açıldığı 
yerlerde gerçekleşti. O açıdan bu konu ni-
çin Türkiye'de ele alındı da bir Suudi Ara-
bistan'da ele alınmadı? Çünkü 10 milyon-
luk bir nüfus ve sade bir hayat var orada; 
bedevi hayattan yeni yeni çıkmış bir top-
lum; karmaşık bir hayat yok. Ama 60 mil-
yonluk bir Türkiye, yine 50-60 milyonluk 
bir Mısır, Uzakdoğu'da 200 milyonluk bir 
Endonezya, bir o kadar Pakistan'da da du-
rum farkh. Problemler daha girift. Batı et-
kisi çok daha fazla ve uzun süreli buralar-
da. Dikkat edilirse sünnetin tartışıldığı ül-
keler Batının çok daha fazla etkisinde ka-
lan ülkelerdir. Mısır, Türkiye, Pakistan gi-
bi. Bunlar bir tesadüf değil. 

Sünnetin en yaygın tanımı "Peygambe-
rimizin sözleri, fiilleri ve takrirleri"dir. 
Sünnete de uymak Müslümanın görevi ol-
duğuna göre sözlerini kabul etmek, fiille-
rini de yapmak gerekir. Basit ve sade gibi 
görünen bu yaklaşım beraberinde de şe-
kilci yaklaşımı getiriyor. Şekilci yaklaşım 
da özü kavramayı engelliyor. 

Böylelikle Müslümanlar arasında ta-
mamen bireysel, şekilci, öze yönelik olma-
yan, yorumlayıcılıktan ve dinamiklikten 
uzak bir sünnet anlayışının oluşmasına 
yol açıyor. Bu da özellikle ülkemizde ge-
reksiz yere bir takım sürtüşmelere yol açı-
yor. Müslümanları esas hedeflerinden de 
saptırıyor. -

Bu noktalar dikkate alındığında sünnet 
konusunda farklı bir yaklaşım sergilemek 
gerektiği kaçınılmaz oluyor. 

Sünnetin tanımıyla ilgili tarihteki tar-
tışmalar neyse, sünnetin konumuyla ilgili 
tartışmaların da aynı şekilde olduğunu 
görüyoruz. Mesela İbn-i Kuteybe'nin kita-
bında hangi konular tartışılmışsa aynı ko-
nuların, aynı delillerle, aynı biçimde tartı-
şıldığını görüyoruz. Sünneti savunmak is-
teyenlerin de bir İmam-ı Şafii'nin sünneti 
savunmak için kullandığı argümanlara ye-
ni bir şey ilave etmediğini, adeta 12 asır 
önce İmam Şafii'nin söylediklerini tekrar 
etmekle yetindikleri görülmektedir. İşte 
bu şartlarda uzlaşma beklemek safiyane 
bir yaklaşım olur. 

Bu durumda yapılması gereken, iki ta-



rafın da birbirlerinin görüşlerini ciddiye 
alması, objektif, tarafsız bir biçimde bun-
lan değerlendirmeye almasıdır. Her halü-
karda hakim görüş sünnetin İslam'da yeri 
olduğudur. 

Sünnet konusunda olduğu gibi başka 
herhangi bir konuda da anlaşma sağlana-
mamasının önündeki en büyük engeller-
den biri yöntem hususunda görülmekte-
dir. Taraflann birbirlerini anlamamalann-
daki en büyük engel yöntem konusunda-
ki farklılık olarak gözüküyor. 

Sünnet konusundaki yöntem hatasına 
baktığımızda, birincisi, sünnet i kabul 
eden peşin olarak kabulü amaçlıyor; red-
deden de zaten reddetmeyi kafasına koy-
muş, sünneti reddetmeyi nasıl temellen-
diririm düşüncesinde. Bu tabii ki son de-
rece yanlış bir yaklaşım. Çünkü Müslü-
manın vazifesi hakkın doğrunun ortaya 
çıkarılmasıdır. Önyargıyla çıkıldığında 
bir yere varılmayacağı tabiidir. 

İkincisi; birtakım tutarsızlıklara dü-
şülmesi, sünneti reddeden tarafa karşı 
sünneti savunan tarafın Kur'an'm yanısı-
ra sünneti sünnetten de delillerle savun-
mak istemesi. Karşı taraf zaten sünnete 
karşı çıkıyor... Tersi de oluyor... Sünneti 
reddederken hadislere dayanıyorlar. Bu 
da bir tutarsızlık. Bu bir hastalıktır. İki ta-
raf aynı dilden konuşmuyorlar. Bu du-
rumda yapılacak iş önce her iki tarafın 
hangi yöntem çerçevesinde meseleyi ele 
aldığını ortaya koyması lazımdır. Redde-
dene diyecek ki seninle hadisleri Kur'an 
çerçevesinde tartışırım. Karşı taraf da 
Kur'an'dan kendi fikirlerini ispata gide-
cek. 

Bu tutarsızlık tarih boyu yaşanmıştır. 
Sünneti savunmak için hadislere sığınıl-
mış.. . Bu tu ta rs ız l ık t ı r . D e v a m ı n d a 
Kur'an'dan savunma durumundadır. Bir 

; başka sakat anlayış parçacı yaklaşım. İki 
taraf da kendi haklılığına Kur'an'dan delil 
getiriyor. Bakıyorsunuz iki taraf da haklı 
görünüyor. Ama hak bir tane; hata nere-
de? Parçacı yaklaşımda, her iki taraf da 
aynı hatayı işliyor. 

Bu durumda olması gereken, konuyla 
ilgili ayetleri tam bir bütünlük içerisinde 
kavramaktır. Hz.Peygamber (SAV)in ko-
numunu belirleyen ayetlerin kendi içinde 
bütünlüğünü sağlamak lazım. Hem de bu 
ayet grubunun Kur'an'm genel düşünce 
sistemi içerisinde bütünlüğünü sağlamak 
lazım. Böyle bir yol izlenmedikçe Kur'an 
konusunda tartışmanın bir anlamı kal-

maz. 
Bu gibi yöntem hatalarına düşmeden 

objektif olarak bakıldığında iki tarafın da -
sünneti savunanlarla red edenlerin- bir ta-
kım önyargıh istidlallerde bulunduğu gö-
rülniektedir. Sonuçta sünneti reddedenle-
rin endişesi şu: Hadislere aşın önem veri-
lirse Kur'an-ı Kerim gölgelenebilir, ikinci 
plana düşebilir. O halde sünneti bunlann 
endişelerini de izale edebilen bir tanıma 
oturtmak gerekir. Hem hadisi reddetme-
yecek hem de Kur'an'a merkezi bir yer ve-
rebilecek bir tanım. Hz.Aişe'de bu düşün-
cenin çekirdeği var. Sonraki dönemlerde 
İmam-ı Şafii'nin risalesinde de bu düşün-
cenin izleri var. İmam-ı Şatibi'de ise bu 
düşüncenin iyice sistemleştiği görülmekte. 
Yani Kur'an merkezli, Kur'an'dan ilhamını 
alan, kısaca Kur'an'm açılımı olan bir sün-
net anlayışı. . . Bu anlayış hem Kur 'an , 
Kur'an diyenleri tatmin edecek bir anlayış, 
hem de sünnet reddedilmemeli diyenleri 
tatmin edecek ortak bir anlayış... Sünnetin 
merkezine Kuran'ı yerleştirirsek, sünneti 
de Kur'an'm hayata düşünceye ve her ala-
na yansıması olarak görürsek, Hz.Pey-
gamber'in Kur'an'ı pratiğe uyarlayış şekli 
olarak algılarsak -ki bu algılayışın izleri 
tarihte de var- iki taraf da tatmin olur. O 
Böylelikle de 12 asırdır devam eden tartış-
malarda bir yakınlaşma sağlanmış olur. 

Bizim artık Müslümanlar olarak bu kı-
sır çekişmelere son vermemiz gerekir. 

Çünkü dünya nükleer silah deposu ha-
line gelmiş, insanlık hızla bir karanlığa 
doğru gidiyor. Çok büyük, ani ve hızlı ge-
lişmeler olmaktadır. 

Nükleer silahlara sahip ülkelerin ba-
şındakilerden birinin yapacağı en küçük 
bir delilik yeryüzünü ortadan kaldırmaya 
yetecek güçtedir. 

Öte yandan İslam dünyasının içinde 
bulunduğu -Bosna-Hersek, Filistin, Afga-
nistan, Cezayir, Somali, Sudan gibi- pek-
çok problem varken, İslam dünyası tehdit 
altındayken, bizim 12 asırdan beri gelen 
tartışmaları hala aynı mantık içinde kısır 
çekişmelere sokmamız İslam'a hizmet de-
ğil, belki büyük bir darbedir . Bizim de 
yapmamız gereken bu tartışmaları sona 
erdirmeye, hafifletmeye çalışmamızdır. Bu 
konu kapanmalı ve biz enerjimizi gelece-
ğimiz ve bugünümüz konusunda, neler 
yapmalıyız, ne gibi çözümler sunmalıyız 
gibi konularda harcamalıyız. 

Yay. haz.:Orhatı Özdemir 

Sünnetin mer-
kezine Kuran'ı 
yerleştirirsek, 
sünneti de Hz. 
Peygamber'in • 
Kur'an'ı pratiğe 
uyarlayış şekli 
olarak algılarsak 
iki taraf da 
tatmin olur. 



KAVRAML4R 

Kur'anî Kavramlar 
SÜNNET . 

Mustafa AYDIN 

Sünnetin 
(ilahi yasanın) 
özünü "ahlaki 

çizgiyi taşanla-
rın peygamber-

ler aracılığıyla 
uyarılması ve 
inkara kalkı-

şanların ise tec-, 
ziyesi" oluştur-

maktadır. 

Kur'an'da toplam 17 yerde geçen sünnet 
kavramı sözlükte, yasa /kanun , ade t /yo l 
ve o lgu /o lay anlamlarına gelmektedir. 

, Terim anlamı da buna yakın olarak, Al-
lah'ın fert ve toplumlarla ilgili belirledi-
ği değişmeyeri kurallardır. 

K o n u n u n d a h a iyi an laş ı lab i lmes i 
için bir anekdot üzerinde durmak istiyo-
ruz: Genel ve yaygın bir kanaate göre İs-
lam'da sünnet, Allah'ın, yaratırken eşya-
nm doğasına yerleştirdiği yasalar, ayet 
ise bunun görüntüleridir. Buna göre me-
sela dünyanın belli bir yörüngede, belli 
bir zaman ve mekan içindeki hareketi 
bir sünnetul laht ı r ; b u n u bize gösteren 
şeyler (mesela) güneşin doğuş ve batışı, 
dolayısıyla gece ve gündüz birer ayettir-
ler. 

Bu anlayış, g ü n ü m ü z felsefesindeki 
ontolojik yaklaşımın İslam'a bir uyarla-
nışı gibi gözüküyor. Ontolojik felsefede-
k i varl ığın ortaya ç ıkmı ş /gö rünen bi-
çimleri olan fenomenler ayetlere, onlann 
gerisindeki determinasyonlar (belirleyici 
kategoriler) sünnete denk gösterilmekte-
dirler. 

Bu açıklama d o ğ m gözükmesine (ve 
mesela b ü t ü n fenomenler in birer ayet 

olmasına) r ağmen Kur 'an 'da sünnet 
f e l s e f e n i n d e t e r m i n a s y o n l a r ı n d a n 
farklı , özel bir an lam taş ımaktadı r . 
Yani ' sünnet , aşağıdaki ayet lerde de 
görüleceği üzere fiziki-sosyal her tür- ' 
lü yasa (belirleyici) değil, toplumlann 
ilahi emirlerle ilişkisi düzleminde or-
taya konulmuş yasalardır. Şimdi ilgili 
ayetleri gözden geçirelim: Şu ayetler 
başından beri tüm toplumlarda uygu-
lanagelen, Allah'ın bir sünnetinin bu-
lunduğunu göstermektedir: 

"Senden önce gönderdiğimiz pey-
gamberlerin de ( u y d u ğ u ) s ü n n e t bu 
id i . " ( İ s ra /77) "Daha önce geçenler 
arasmda da Allah'ın sünneti (yasası) 
böyle idi" (Ahzab/38). Buna göre Al-
lah'ın bir sünneti vardır ve bu sünnet 
öncelikle sosyal muhteva l ıd ı r ; yani 
fert ve toplumlarla ilgilidir. 

Bu sünnet in (yasanın) muhtevası 
hakkında ayetler bize gayet sade biİT 
giler vermektedir: "Nerede inkarcı, iki 
yüzlü, kötü haber yayanlar çıkmışsa 
Allah onların üzer ine peygamberler 
göndermiş, onlar oradan sürü lüp çı-
karılmış ya da'(herhangi bir afetle) öl-
dürülmüşlerdir . İşte bu Allah'ın önce-



den geçenlere uyguladığı bir kanundur . 
Allah'ın b u kanununda (dünden bugü-
ne) bir değişiklik de bulamazsın." (Ah-
zab /62 , Fe t ih /23) Demek ki sünnet in 
(ilahi yasanın) özünü "ahlaki çizgiyi ta-
şanlarm peygamberler aracılığıyla uya-
rılması ve inkara kalkışanların ise teczi-
yesi" oluşturmaktadır. , 

Bu d o ğ r u l t u d a H z . P e y g a m b e r ' e 
şöyle vahyedilmiştir: 

"İnkar edenlere söyle, b u (inkarla-
rı)ndan vazgeçerlerse, geçmişleri bağış-
lanır. Yok eğer devam ederlerse önceki-
lerin sünneti (inkarcıların cezalandırıl-
ması yasası) bunlara da uygulanır." (En-
fal/38). Ne var ki öncekilerin bu sünne-
ti (helak ediş) bilindiği halde (Hicr/13) 
insanların b ü y ü k bir kısmı hala inan-
mamaktadır(Kehf/55). 

Kur'an'da söz konusu edilen sünnet 
şüphesiz tebliğe u y u p kurtuluşu da ih-
tiva eder: 

"Allah size açıklamak ve sizi önceki-
lerin (iyi ) sünnetlerine (yollarına) ilet-
mek ister" (Nisa/26). Hidayet yolu de-
mek olan bu sünnetin sonunda, günah-
lann bağışlanması vardır. O halde sün--
net , ku l lan ı ld ığ ı a n l a m b ü t ü n l ü ğ ü n e 
bağlı olarak iyi veya kötü (yol) anlamı-
na gelmektedir. Mesela "sizden önce de 
nice sünnetler geçti. Yeryüzünde dola-
şm da yalancıların sonunun ne olduğu-
nu görün" (Al-i İmran/137) ayeti sonu 
k ö t ü b i t e n k u t b a i ş a r e t e t m e k t e d i r . 
Kur'an'a göre b u toplulukların sonları-
mn kötü bitmesinin sebebi, yeryüzünde . 
bozgunculuk yapmaları, yalan söyleme-
leri, büyük lük taslamaları, kötü tuzak 
kurmaya kalkışmalarıdır. Halbuki "kö-
tü tuzak ancak sahibine dolanır."(Fa-
tır/43) 

Yine Kur'an'da ifadesini bulan sün-
nete göre'Allah gazap etmeye yönelmiş-
se artık onu uzaklaştıracak bir 'güç yok-
tur. Azabı görüp pişmanlık göstermele-
ri de ar t ık fayda vermez . Bu k o n u d a 
"hışmımızı gördükleri zaman inanmala-
rı bir fayda vermez. Bu eskidenberi kul-
lan hakkında Allah'ın bir sünnetidir. İş-
te o zaman kafirler ziyana uğramışlar-
dır."(Mü'min/85) 

Kur 'an 'a göre Allah ' ın s ü n n e t i n d e 

hiçbir değişiklik meydana gelmez. "Al-
lah'm sünnetinde bir değişme (tahvil) ve 
b i r s a p m a ( tebdi l ) b u l a m a z s ı n " (Fa-
t ı r /43) ayrıca bkz. İsra /77, Ahzab /62 , 
Fetih/23). Bu ayetlerin ışığında bakıldı-
ğında günümüzde yaygın olan toplum-
l a n n ar t ık ( H z . P e y g a m b e r d e n sonra) 
d ü n y a d a cezalandırı lmayacağı gö rüşü 
doğru değUdir. Çünkü Allah'ın sünne-
t inde bir değişikl ik o lmamış t ı r . Te'cil 
edUebilir ama tebdU edilmez. 

Sonuç olarak denebilir ki sünnet, ba-
zı ayetlerin gerisindeki yasalardır. Me-
sela b u n a göre Al lah ' ın inkarc ı Fi ra-
vun 'u veya N u h kavmini suda boğması 
bir sünnet t i r , ama b u n u gösteren her-
hangi bir be lge /mekanizma, onun ce-
zalandır ıc ı l ığ ın ın b i r aye t id i r . Ancak 
Kur 'an 'm sünnetle ilgili olarak verdiği 
bilgi bizi her ayetin gerisindeki ilkeyi 
sünne t olarak an lamaya g ö t ü r m ü y o r . 
"Mesela y a ğ m u r u n y a ğ m a s ı A l l a h ' ı n 
kudretini gösteren bir ayettir, ama sün-
net öncelikle beşeri bir yasadır. 

Esasen Kur ' an , he r t ü r l ü k o n u y u , 
•hikmet, fıkıh; vb. kavramlarda o lduğu 
gibi işin f iz ikse l /dünyevi bir y ö n ü n ü n 
b u l u n d u ğ u n u r e d d e t m i y o r s a da sal t 
h ü k m i / d i n i yönünü özellikle vurgula-
maktadı r . Tıpkı İslam'ın en temel for-
m ü l ü olan Kelime-i Tevhid 'de "Allah 
tan başka mutlak bir varlık yoktur" yeri-
ne "Allah'tan başka ilah yoktur", denerek 
o n u n m e v c u d i y e t i ye r ine i l ah l ığ ın ın 
vurgulanması gibi. 

Burada son o la rak b i r de Hz .Pey -
gamberin yolu anlamına gelen (sünne-
tu'r-rasul) Peygamber sünneti üzer inde 
durmal ıyız . Yukarıdaki analizler doğ-
rul tusunda denebilir ki peygamber sün-
neti, onun Kur'anî değil, tarihsel bir an-
l a m ı d ı r . Ş ü p h e s i z H z . P e y g a m b e r ' d e 
müminler için (Kur'an'm da belirttiği gi-
bi) her yönüyle bir örneklik, ahlaki bir 
t imsal vardır . Ancak b u n u n Kur 'an ' la 
bağlantısı lafızda değil, anlam boyutun-
dad ı r . Yani Kur ' an 'm hiçbir aye t inde 
"Peygamber'in sünnetine uyun" denmi-
yor. "Peygamber size ne verdi ise alıp 
o n a t e r e d d ü t s ü z u y u n " d e n i y o r . 
Hz.Peygamber'de uyulacak şeye ise tari-
hen 'peygamber sünneti ' adı veriliyor. 

Denebilir ki 
sünnet, bazı 
ayetlerin geri-
sindeki yasa-
lardır. Buna 
göre Allah'ın 
inkarcı Fira-
vun'u veya 
Nuh kavmini 
suda boğması 
bir sünnettir. 



İNCELENE 

İnsana Mahsus Bir Üstün Değer: 
HİKMET 

Ekrem SAGIROGLU 

Hikmet, 
dinde anlayışlı 

olmaktır. 
Allah'ın emrin-

deki akıldır. 
Sonucu 

övülmüş fiili 
yapmaktır. 

İçinde bulunduğumuz toplumda insan 
nev'i, dimağî ve kalbî faaliyetleri itibariy-
le iyice zayıfladı, küçüldü ve dejenere ol-
du. Başka bir deyişle "mide"ye ait faali-
yetlerinin, nefsani iştihalannın, ekono-
mik ihtiraslarının gelişmesi ve büyümesi 
nisbetinde, beynine ve kalbine ait mane-
vi faaliyetleri ve fonksiyonları itibariyle 
alabildiğine köreldi, küçüldü. 

Bu bakımdan artık o, hakikatleri bi-
len, tefekkür eden, fikir üreten, kısaca 
ilim ve hikmet ehli, ahsen-i takvim üzere 
yaratıldığı şekilde hayatını sürdüren bir 
üstün canlı değildir. Fakat sadece tenasü-
lî ve midevî cihazlarını çalıştıran, nefsa-
nî-hevâî ihtiyaçlarını karşılamak ve onla-
rı tatmin etmek için çırpınıp duran alela-
de bir yaratıktır. 

İnsan, mutlak hakikatten, ilahi bildi-
riden, vahiy kültüründen tek kelime ile 
İslam'dan uzaklaştığı ölçüde bu aşağılık 
duruma düşmüştür. Bir nevi, esfel-i safi-
lin'e reddedilmiş, indirilmiştir. 

İşte bunun için insana mahsus özel-
liklerden, daha doğrusu insan olmanın 
şartlarından biri sayılan bir üstün değer-
den, "hikmet" kavramından sözetmek is-
tiyorum. 

"Hikmet" kavramının "ilim" ile yakın 
ilgisi vardır. Ve Peygamber lisanında 
(hadislerde) bazan aynı anlamda kulla-
nıldığı gibi farklı anlamlarda kullanıldığı 
da olmuştur. Daha doğrusu hikmet, ilim-
den daha ileri ve üstün bir mertebedir in-

I 
san ıçın. 

Hikmet: Hakka uygun söz, felsefe. 

işin doğrusu ve ilim... gibi anlamlara ge-
lir. "Hakîm" ve çoğulu "hükema" da, hik-
met sahibi kimse, filozof ve bilgin kişi de-
mektir(l). 

Daha özlü; bir ifadeyle Hikmet, dinde 
anlayışh olmaktır(2). 

Hikmet: İlme uygun amel, Allah'ın 
emrine tabi olan akıl-ı selim, fıkıh ve an-
layış, ince marifet, ilahi nur, Allah korku-
su, itaat, herşeyi doğruya irca edebilme 
yeteneği, ruhun sükuna ermesi, ilahi işa-
ret... olarak da (3) açıklanmaktadır. 

Kısa ve özlü ifadelerle hikmet: 
. Kur'an'r okumak ve üzerinde düşün-

mektir. 
. Sözde ve iş'te isabettir. 
. Faydası büyük olan ilimdir. 

• . Ve hikmet: Marifetullahtır. 
Çünkü, Taberani'nin bir rivayetine 

göre Resulullah şöyle buyurmuştur: 
"Lokman oğluna şöyle demişti: Ey oğ-

lum! Alimler meclisinde oturmanı tavsi-
ye ederim. Hikmet sahiplerinin sözlerini 
dinle. Şüphesiz Allah, ölü kalpleri hikmet 
nuruyla diriltir; tıpkı toprağı yağmur ta-
neleriyle dirilttiği gibi."(4) 

Müfessir Hamdi Yazır'a göre: Hik-
met, ilim ve ameldir. Yani ilim ve berabe-
rinde ameldir. Bu ikisini bir araya getir-
meyen kimseye "hakîm" denilemez. Kısa-
cası hikmet, ilim ile iradenin mütenasi-
ben fiile çıkması ve o fiilin kastettiği ga-
yeyi arkasına takmasıdır. Hikmet, Al-
lah'ın emrindeki akıldır. Sonucu övülmüş 
fiili yapmaktır."(5). 

Yalnız belirtilmesi gereken bir nokta 



var: Sadece sözde isabet etmek hikmet ol-
madığı gibi, yalnız fiilde isabet de hikmet 
olmayacaktır. Her ikisi beraber bulunmalı-
dır. 

Hikmetin mahiyetini ve değerini iyi 
anlamak için tekrar tanımlara dönelim: 

Hikmet, İlahi ahlak ile ahlaklanmaktır. 
İlim sayesinde elde edilen; güzelliği ve 

iyiliği, sözlerde doğru ve yanlış olanı, 
inançlarda hak ile batılı, işlerde hayrı ve 
şerri kolaylıkla birbirinden ayırdedebilme 
kabiliyetine ve bunlardan meydana gelen 
neticeye de hikmet denir(6). 

Kur'an-ı Mübin'de hikmet, çoğunlukla 
'Allah'ın, peygamberleri vasıtasıyla gön-
derdiği Kitap'la beraber zikredilmektedir. 
Yani Peygamber'in getirdiği şey: Kitap ve 
onun içinde bulunan "ilim ile hikmef'tir. 

Hz. Peygamber'in, "Kitab'ı ve hikmeti 
öğreten" bir elçi olduğunu da görüyoruz. 
Çünkü o, insanlara, Allah'ın ayetlerini 
okuyan, Kitab'ı ve hikmeti öğretendir(7). 

O halde hikmet, İlahi Kitap'ta olandır. 
Birçok peygamber gibi Hz.İsa'ya da o 

verilmiş ve insanlara, "Ben size gerçek hik-
meti getirdim" demişti(8). 

Davud Aleyhisselam'a verilen de aynı 
şeydi. Zira ayet-i kerimede: "-Biz onun 
mülkünü kuvvetlendirdik, ona hikmeti ve 
hakkı batıldan ayırma yeteneği verdik."(9) 
buyurulmaktadır. 

Hatem'ül-Enbiya Efendimize verilenin 
bundan başkası olmadığını da: "Allah sana 
Kitab'ı ve hikmeti indirdi, bilmediklerini 
sana öğretti^dO) ayetinden anlıyoruz. 

Başka bir tefsire (açıklamaya) göre de: 
Hz. Peygamber'in, Kitap'la beraber insan-
lara öğrettiği hikmet, "şer'i hükümler"dir; 
ayrıca nakli ve akli delillerdir(ll). 

Hikmet, Hz.Lokman'a da verilendir. 
Çünkü Kur'an'da: "Andolsun ki biz Lok-
man'a, Allah'a şükret diyerek hikmeti ver-
dik." buyumlmaktadır. 

Alimlerin çoğuna göre Lokman, hakîm 
ve salih bir zattır. O'na verildiği bildirilen 
hikmet de: Dindarlık; sözde, fikirde ve 
amelde isabet, akıl, anlayış, ilim ve amel-
dir. Hikmet, marifettir. Allah'ın kendi nu-
rundan kalbe koyduğu bir ışıktır(12). 

Hz.Lokman'm hikmetli öğütleri meş-
hurdur. "Hakîm" lakabıyla anılmasına se-
bep olan bu öğütlerden bazıları Kur'an li-
sanıyla şunlardır. Oğluna ve onun şahsın-
da herkese şunları tavsiye eder: 

-Ey oğulcağızım! Allah'a şirk koşma; 
şüphesiz şirk en büyük zulümdür. 

-İşlediğin şey bir hardal/tanesi kadar 

küçük olsa da Allah onu bulup çıkanr ve 
karşılığını verir. > , 

-Namazı kıl, dine uygun olanı emret, 
aykın olanı da önle. Ve bu yolda başına 
gelen belaya sabret. 

-Yeryüzünde kibirle yürüme(13). 
Böylece anlamış oluyoruz ki hikmet: 

Bilgiyi iyi kullanmak, Şer'i sınırlar içinde 
düşünmek, selim aklın ve ilmin gereğini 
yapmaktır. 

Beyinlerin kurak çöllere dönüştüğü, 
kalplerin katılaştığı, insanların insani olan-
dan uzaklaşıp behîmî özellikler taşıînaya 
başladığı şu mevsimlerde ilme, hikmete, 
hakîm kafaya, hikmetli söze... ne kadar da 
çok ihtiyaç var! 

Bu sığlık, bu sathilik, bu hakikatten ha-
bersizlik, bu fikirsizlik... Ve daha anlatma-
ya kelime bulamadığımız gayri insanilik 
halleri... acaba nasıl giderilebilir? İnsan 
asıl konumuna, bulunması gereken yüce 
mevkiine nasıl getirilebilir? Her insanm 
"insan-ı kamil" olması şart değildir elbette. 
Ayrıca mümkün de değildir bu... 

Fakat insan suretinde gözüken bu can-
lının, bilimin tarif ettiği şekilde bu "konu-
şan hayvan"in (hayvan-ı natık),. herhalde 
hakiki insan, en azından "insan" olması el-
bette şarttır. , 

İşte bu üstün özellik nasıl kazanilacak-
tır?... 

Elbette "İslamiyet"le... Yalnızca İs-
lam'la. 

İnsanm İslam'la buluşup onunla mü-
şerref olmasıyla kazanılacaktır bu merte-
be... Ama ilmiyle, hikmetiyle, irfanıyla, te-
fekkürüyle algılanan ve kabul edilen de-
rinliğine bir Müslümanlık... 

DİPNOTLAR: " 

1) El-Müncid, s,146 
2) Muhtasar İbni Kesir Tefsiri, 1/130 
3) H.Basri Çantay, Kur'an-ı Hakim ve Meal-i 

Kerim, 1/76 
4)E1-Alusi Tefsiri, 3/41 
5)EImalıIı Tefsir, 2/916,919,921 
6) Gazali, İhya, 2/97 
7)Bakara Suresi 151 
8)ZuhrufSuresi,63 
9)Sa'd,20Bakara,251 . • 
10) Nisa,113 
11) Beyzavi Tefsiri, Mecmuatü't-Teefasir, 

6/257 
12)Celaleyn, Nesefi, İbni Abbas, Mecmua 

5/59 ve Lokman 12 
13)Lokman,13-18 

Hikmet 
bilgijd iyi 
kullanmak, 
Şer'î sınırlar 
içinde 
düşünmek, 
selim aklın ve 
ilmin gereğini 
yapmaktır. 
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KELAM EKOLLERİNİN GELİŞİMİ (IV) 

ismail TÜMAY 

Kelam'a 
göre bütün 

problemlerin 
odak noktasını 

Allah'ı ispat 
problemi 

teşkil eder. 

KELAM İLMİNİN ANA KONULARI 
VE PROBLEMLERİ 

Tarihi gelişimi içinde kelam ilmi, felsefi 
sistemlerie tam bir hesaplaşmaya gire-
rek kendi kendine yeterli bir sistem du-
rumuna gelmiş, bir dünya görüşü için-
de bulunması gerekli bütün metafizik 
problemlere cevap vermiştir. Kelam'a • 
göre bütün problemlerin odak noktasını 
Allah'ı ispat problemi teşkil eder. Daha 
önceki bölümlerde de değinildiği gibi 
Allah konusu bütün sistemin eksenini 
meydana getirmekte, bütün diğer konu-
lar ve problemler, onun çevresinde, ona • 
bağımlı olarak dönmektedir. 

Bu esasa göre Kelam ilminin konu 
ve problemleri şöyle sıralanabilir: 

1-Bilgi ve metot problemlerini içeren 
epistemolojik ve metpdolojik giriş, 

2-Vücub (zorunluluk), imkan, zat ve 
vücud gibi bilginin objelerini teşkil 
eden varlık problemlerinin yer aldığı 
ontolojik giriş- müteahhir in dönemi 

•Eşari Kelamı bünyesinde ayrı birer bö-
lüm halinde yer alan bu girişler. Kelam 
ilminin başlangıç bilgileri durumunda-, 
dır. Amaç Allah'ın ispatı konusunda ge-
rekli öncülleri ve ispat metotlarını ha-
zırlamak, Kelam gibi şeri bir ilmin felse-
fi ilimlere bağımh olmasını önlemektir. 
Aynı girişler Mahıridi kelamında da gö-
rülmektedir. 

3-Allah'm zatı ve sıfatlarını ispat 
problemi, 

4-Kaza, kader, ihtiyar ve fiiller konu-

su, 
5-Peygamberlik ve peygamberlere, 

iman, 
6-Hükümler (iman, büyük günah, 

küfür) 
,7-Ahiret ve ahirete iman 
8-İmamet ve Hilafet ' -
9-Diğer müteferrik konular Ve" prob-

lemler. 
Biz burada; Kelam'm problematiğin-

den yalnızca ilk üçünü ele alarak kısaca 
açıklamakla yetineceğiz. 

1-BİLGİ PROBLEMİ 
İslam Kelamcıları, İmam Maturi-

di'den itibaren bilgi problemini bağım-
sız bir başlık altında incelemeye başla-
mışlardır. Bakılani de eserinde bilgi 
problemine yer veren ilk E ^ r i kelamcısı 
olmuştur.(32) 

a)Bilginin Tanımı ve Mahiyeti 
• Bakılani ve Cüveyni'ye göre bilgi 

(ilim) malumu (bilineni) olduğu gibi bil-
mektir. Malumun her zaman şey (nes-
ne) olması gerekmez; nitekim "yok" da 
şey olmadığı halde bilinendir. Şey sade-
ce mevcut olandır. 

Mutezile'ye göre ise bilgi, birşeye ol-
duğu gibi inançtır.(33) 

Fahreddin Razi'ye göre bilgi olgu 
(vakıa=fact)lara uygun düşen kesin 
inançtır (İtikad-ı câzim). Bu durumda 
zan ve olgulara uygun düşmeyen kesin 
inanış (cehl-i mürekkep=bilmediğini 
bilmeme) bilgi tarifinin kapsamı dışında 
kalmaktadır. Keza sabit karakterde ol-
mayan fakat olgulara uygunluk konu-



sunda isabet kaydeden taklit (taklid-i 
musîb) de gerçek anlamda bilgi kabul 
edilmemektedir. 

Bu tarif modern bilgi tariflerine uy-
maktadır. 

Diğer kelamalar, bilgi tarifinin kapsa-
mı içerisine, kesinliği olan tasavvurları 
da sokmuşlardır(34). 

Kur'an-ı Kerim'de geçen bilgi (ilim) 
kelimesi de kesin ve sağlam kaynaktan 
alman bilgi anlamındadır. Diğer bilgi çe-
şitleri ise zan, vehim ve yalan (krzb) ola-
rak nitelendirilmektedir .(35) 

Bu izahlardan da anlaşılacağı üzere 
kelamalar, bilginin mahiyetini izah nok-
tasında, dış alemdeki objelerin gerçek 
varlığını kabul etmeyen sübjektivizm (in-
diyye) ye idealizm (iftikariyye) ile süje ve 
objenin, yahut ruh ve maddenin bağım-
sız varlıklarını kabul etmeyen monist-
panteist (vücudiyye) görüşleri kabul et-
mezler. 

b)Bilginin Kaynakları ve Çeşitleri 
Kelamcılara göre yaratılmış varlıklara 

özgü bilgi kaynağı üçtür: 1) Sağlıklı duyu 
organları(havası selim), 2)Doğru haber 
(haber-i Sadık) ve 3)Akıl 

DSağlıklı duyu organları, beş du)aın-
un tamamıdır. Sağlıklı duyu organları ile 
algılanan bilgi zorunlu yahut vasıtasız 
bilgidir. 

2) Doğru haber olgulara uygun düşen 
haber demektir. Doğru haber iki kısma 
ayrılır:"Haber-i mütevatir" ve "haber-i ra-
sul". Mütevatir haber, yalan üzerinde bir-
leşmelerini aklın kabul etmediği bir topl-
luğun şahadeti ile sabit olan bilgidir. Bir ^ 
haberin mütevatir olarak kabul edilme-
sindeki ölçü, haberi verenlerin sayıda 
çokluğu değil, verilen haberin hiçbir kuş-
kuya yolaçmayacak bir bilgi elde edilme-
si için yeterli olmasıdır. Mütevatir haber-
le elde edilen bilgi de zorunlu bir bilgidir. 
Çünkü akıl yürüterek bir sonuç çıkarma-
ya (istidİalî ya da nazarî) gerektirmeye-
cek kadar açıktır. Haber-i Mütevatirin za-
ruri bilgi olabilmesi için gözlemlenebilir 
ve duyularla algılanabilir olması, aklın 
kabul edebileceği mümkün şeylerden bu-
lunması gerekir. 

Mütevatir olmayan meşhur ve ahad 
haberler kelam ilminde kesin delil kabul 
edilmezler. 

Haber-i Rasul, risaleti mucize ile doğ-
rulanan peygamberin haberidir. Haber-i 

Rasul istidlal bilgisini gerektirir. Yani bu 
çeşit delilden, çeşitli akıl yürütme şekille-' 
riyle bilgi elde edilebilir, düşünmeyi ge-
rektirir. Haber-i Rasul ile sabit olan bilgi, 
duyularla kazanılan bilgiler, apaçık (be-
dihi) bilgiler ve mütevatir" haberle elde 
edilen bilgiler gibi kesindir, olgulara uy-
gundur. Yanhşlığı ortaya çıkarılabilecek 
şüphelerle kesinliği sarsılabilecek cinsten 
bir bilgi değildir. 

Sonuç olarak nakli bilgilerin kaynağı 
olan doğru haberin genel şekli mütevatir 
haber, özel şekli de Kur'an ve sünnettir. 

3-Akıl da duyu organları gibi bilgi 
kaynaklarından biridir, akıl ile elde edi-
len bilgiler ya zaruridir veya istidlalidir. 
Apaçık olarak sabit olan, yani aklın hede-
fe ilk yöneltilişi ile derhal kavranan ve 
düşünmeyi, başka bir deyişle istidlali ya 
da nazarı gerektirmeyen bilgiler zaruri 

- bilgilerdir. "Bütün parçasından büyük-
tür" hükmündeki bilgiler gibi. 

İstidlali bilgiler düşünmeyi gerektirir. 
İstidlal (reasoning) tümdengelim (felsefi 
kıyas=deduction); tümevarım (talil=in-
duction) ve temsil (analogy=fıkhi kıyas) 
yoluyla yapılır. İstidlali bilgiye nazari (te-
orik=speculative) bilgi ve iktisabi (kaza-
nılmış) bilgi de denir(37). 

Kelam ilminde bu üç bilgi kaynağının 
dışında kalan ilham, esas bilgi kaynağı 
kabul edilmemiştir. Sadece Enbiyanın il-
hamı esas bilgi kaynağı kabul edilir. Gaz-
zali, Fahreddin Razi ve Amidi gibi ke-
lamalar keşf vfe ilham yoluyla elde edilen 
bilgiyi Kitap ve sünnete uygun olmak 
şartıyla zaruri bilgi olarak kabul ederler-
se de, dinin ve mezhebin sıhhatini tayin 
konusunda bu tür bilgilerin bir ölçü ola-
mayacağında birleşirler(38). 

Kelamcılar açısından, yalnız tecrübeyi 
esas alan ampirizm, yalnızca aklı es'âs 
alan rasyonalizm ve rasyonalizm ile 
ampirizmin bir sentezini yapmaya ça-

• lışan intellektualizm, bilgi kaynaklarını 
izah yönünden yeterli olamazlar, 

c) Bilginin İmkam " 
Kelamcılar, insanların kesin bilgi elde 

etmeye kadir olduğunu savunurlar. Du-
yu organları ve akıl yoluyla elde edilen 
bilgiler doğrudur. Bizim bilgimiz bütün 
bilinenleri oldukları gibi aksettirmekte-, 
dir. Nesnelerin bizim dışımızda objektif 
bir varlığı olduğu doğrudur. Kısaca, bil-
diklerimiz eşyanın hakikatine (realiteye) 

Kelamcılara 
göre yaratılmış 
varlıklara özgü 
bilgi kaynağı -
üçtür: Sağlıklı 
duyu organları 

"(havası selim), 
doğru haber 
(haber-i sadık) 
ve akıl. 



Kelamcılar, 
insanların 
kesin bilgi 

elde etmeye 
kadir oldu-

ğunu savu-
nurlar. Duyu 
organları ve 
akıl yoluyla 
elde edilen 

bilgiler 
doğrudur. 

uygundur. 
Ancak duyular ve akıl yoluyla elde 

edilen bilgiler mutlak kesinliğe sahip de-
ğildirler. Bu tür bilgi vasıtalan sın'ırh ol-
duklarından yanılmaları mümkündür. 
Onun için akıl ve beş duyu vasıtasıyla 
mutlak hakikat elde edilemez. Yalnızca 
haber-i'Rasul vasıtasıyla elde edilen bil-
giler mutlak bir kesinliğe sahip olabilir-
ler(39). : 

Dışımızdaki objelerin gerçek (şe'ni) 
surette algılanmasının imkansız olduğu-
nu ve bu yüzden doğru ve kesin bir bil-
ginin miımkün olamayacağım öne süren 
septisizm, herkes için geçerli genel ve 
mutlak bir hakikatin (doğrunun) mevcut 
olamayacağını iddia eden sübjektivizm 
ve relativizm, kelamcılar tarafindan şid-
detle reddedilmektedir .-Septisizmin çağ-
daş bir biçimi olan pragmatizm de mut-
lak hakikati reddederek hakikatin, pra-
tik hayatta yarar sağlayan şeyden ibaret 
olduğunu öne sürmekle kelami düşün-
ceye ters düşmektedir.-

2-VARLIK PROBLEMİ 
Kelam ilminde varlık problemi: Vü-

cub, imkan, zat, vucut, madde ve ruh gi-
bi konulan içermektedir. Bu konular. 
Kelam tarihi boyunca gelişerek yavaş 
yavaş kelami bir ontolojinin teşekkülünü 
hazırlamıştır. 

a)Vücub (Zorunluluk=necessity) ve 
imkan (contingency) 

Kelamda birşeyin kendi kendisini ta-
yin etmesine vacib, başkası tarafından 
tayin edilmesine mümkün denir. -Vacib 
olan şeyin varlığı zorunludur. Yokluğu 
ise imkansızdır. Mümkün olan şeyin ise 
varlığı ve yokluğu imkan dahilindedir. 
Varlığını ya da yokluğunu farzetmek 
imkansız değildir. 

. Allah vacib ve âlem (evren) müm-
kündür. İmkanı yapan Allah'dır. Madde 
ve şuurun imkanı Allah'ın iradesine bağ-
lıdır. Mevcutlar ya lizatihi (kendiliğin-
den), yahut ligayrihi (başkası tarafından) 
vacib olur. Lizatihi vacib ise Allah'tır. Li-
gayrihi vacib ise kuldur. Vacib lizatihi 
ezeli ve ebedidir. Varlığı başkasından 
değil zatının gereğidir. Diğer varlıkların 
varlığı O'na bağımlıdır.(40) 

b)Zat (öz=essence) ve Vücud (Var-
lık=being) 

Zat, bir şeyin mahiyeti, tabiatı veya 
hüviyeti demektir. Kelama göre vücud 

ve zat birbirinden farklıdır. Vücud zattan 
sonra gelir; zatın fiilen tahakkukudur. 
Mesela bir demir parçası maddeten bu-
lunmadan önce, mahiyeti tasavvur olarak 
vardır. Vücud, bu tasavvurun maddeten 
gerçekleşmesiyle meydana gelir. 

Hasan Basri ve İmam Eşari'ye göre 
vacib ve mümkünde zat ve vücud aynı-
dır. 

Zatın üç özelliği vardır:l-Zat bölün-
mez, 2-Zat değişmez, 3- Zat ezelidir, ya-
ratılmış değildir. Zatın vücud ile vasıf-
lanması ise yarahlmışhr. 

Kelamalara göre zat Allah'ın tasavvu-
runda mevcuttur. Allah'ın zatı, Allah'ın 
vücudu halini almıştır. Onun için Al-
lah'tan bahsedilirken "zat-ı Bari" (yaratia 
zat) denir. Esas olan Allah'ın zatıdır. O 
tahakkuk etmemiş (yani yaratılmamış-
nesneleşmemiş) bir mahiyetten ibarettir. 

Kelamaların çoğunluğu varlıklar için 
zihni vücudu kabul etmezler. Bir şeyin 
zahir olan, görünen dış varlığı "vücud-ı 
ayn"dır, ve vardır. Bir de mahiyeti vardır. 
Fakat bu vücud. ve mahiyetten başka bir 
zihni, yahut gölge varlık mevcut değildir. 
Bu yüzden Kelamcılar, en genel kavram-
lar olan Aris to 'nun kategorilerini ve 
Aristo mantığına bir giriş olarak sonra-
dan eklenen İsagoci'nin beş tümelini (kül-
liye-i hamse) reddetmişlerdi. 

Kelamalara göre, mümkün olan mev-
cutların bir istidat imkanına sahip olma-
ları "gerekli değildir. "Fail-i Muhtar" olan 
Allah'ın tahsis ve tercihine uygun olarak 
müdahale eden iradesi, başka bir şarta 
gerek kalmadan olayların meydana gel-
mesini sağlar. Halbuki Meşşai filozoflan, 
olayın gerçekleşmesi için varlıklarda bir 
istidat imkanı bulunması gerektiğini sa-
vunuyorlardı. Mesela nutfede insani 
oluşum istidadı vardı. Bu istidat, bazı se-
bep ve şartların ortaya çıkması ile olayı 
meydana getiriyordu. Bu yüzden felsefe-
ciler Allah'a "illet-i Ula" (ilk neden) der-
lerken, kelamcılar bunu reddederek, Al-
lah "Fail-i Muhtar'dır" derier. Çünkü illet 
şuursuz ve mekaniktir, fail ise şuurlu ve 
iradelidir.(41) 

c) Madde 
Kelamcılara göre madde, bir gerçeklik 

olarak vardır. Maddenin mahiyeti hak-
kındaki görüşler kelamcilar için fazla 
önem taşımamaktadır. Fakat, öncesiz (ka-
dim) ve sonradan olma (hadis) gibi nite-



likler yönünden madde ile ilgili bilgiler 
son derece önemlidir. Çünkü kelamalar 
maddenin hudusu ile evrenin hudusunu 
ispat etmektedirler. Ve buna dayanarak 
yaratıcmm varlığı ispatlanmaktadır. 

G ö r ü n e n a l emin yap ı s ı cevhe r ve 
a'raz (hadisler)dan ibarettir. Maddenin 
za t ına a r az l a r ın b i r b i r ek lenmes iy le 
maddenin vücudu meydana geliyor. Çe-
şitli cisimler, çeşitli cevherler değil, bir 
tek cevherin, yani maddenin türlü halle-
rinden ibarettir. Madde cismin sürekli bir 
cevheridir.(42). 

d)Kelaini Atom Teorisi . 
Basit cisme yahut çeşitli cisimlerin bi-

leşiği olmayan, fiilen veya farazi olarak 
bölünme kabul etmeyen cisme kelamcılar 
"cüz-i la yetecezza" veya "cevher-i ferd" 
(atom) derler. Evrenin maddesi atomlar-
dan meydana gelmiştir. Atomlar fiilen sı-
nırlıdır. 

Atom teorisi İslam'dan önce Yunan ve 
Hint felsefelerinde görülür. Bu teoriyi ilk 
ortaya atanlar, Leukippos ve Demokritos 
(öl.M.Ö.370)hır. Demokritos Atom Teori-
sine dayanarak fiziği ve evrenin oluşu-
munu (kozmogoni) determinist ve mad-
deci bir mekanizmle izah ediyordu. 

Müslümanlar arasında Atom Teorisi 
ilk defa Mutezile'de görülmüş, daha son-
ra Sünni Kelama geçmiştir. Ancak, Müs-
lüman kelamcılarda görülen Atom Teori-
si, İslam Akaidinin ispatında kullanılabi-
lecek şekilde tadil edilmiş bir Atom Te-
orisidir. Artık bu teoriden ne maddenin 
ezeliliği ve ebediliği, ne de mekanist b i t 
materyalizm çıkarılabilir. Kelamalar, ha-
yat da dahil olmak üzere, bütün olaylan 
mihaniki tesirlerle izah eden mekanist te-
lakkiyi, her şeye her an müdahale eden 
"fail-i Muhtar" telakkisi ile reddetmişle-
rir. 

Selefiye'den İbn Teymiyye ve Zahiri-
ye'den İbn Hazm, atomu şiddetle redde-
der ler . Gazzal i ve Fahreddin Razi ise 
atomdan şüphe etmektedirler (43). 

e) Ruh 
Kelamalar, İslam'ı bulandırmaya çah-

şan türlü fikir harekeüeri karşısında ruh 
konusunu aydınlatmak mecburiyeti duy-
muşlardır. Ancak ruhun mahiyeti konu-
sundaki fikirleri arasında farklılıklar var-
d m 

Kelamcılarm çoğunluğuna göre ruh. 

gül kokusunun güle yayüması gibi insan 
bedenine yayılmış bir cins ince cisimdir. 
Değişme ve &ynşma kabul etmez. Bakıla-
niye göre ruh kaltîde, Ijeyinde ve ciğerde 
olmak üzere üç kuvvetten ibarettir. Kalb-
deki kuvvet kuvve-i hayvaniye, beyinde-
ki kuvvet kuvve-i nefsiye ve ciğerdeki 
kuvvet kuvve-i nelıatiyedir. Bu açıklama-
ya göre ruh nefisten ayrıdır ve hayat de-
nen bir arazdır. 

Gazali ise ruhun mahiyeti konusunda 
diğer kelamcılardan ayrılmaktadır. Ona 
göre ruh cisim değildir, dsmani değildir, 
cisimden yaratılmamıştır, yer kaplamaz 
ve kendi başına kaimdir. Felsefeciler de 
bu görüştedirler. Selefiye ise, , ruh konu-
sunda ayet ve hadislerin zahirinde veri-
len bilgi ile yetinmiş, yalnızca ruhun var 
olduğunu ve bir emri ilahi olduğunu, ru-
hun mahiyetinin bilinemiyeceğini belirt-
miştir. • ' 

Ruhun hadis olması konusunda Ke-
lamcılar aynı görüştedirler. Fakat ruhim 
bedenden önce mi, sonra mı yaratıldığı 
konusunda birleşnüş değillerdir. Yine ke-
lami görüşe göre bedenin ölümü ile ru-
hıîn varlığı değişmez, sadece fiilleri deği-
şir (44). 

Kelami görüş, varlık teorisi konusun-
da, r u h u m a d d e y e irca eden materya-
lizm, dış alemin varlığını inkar eden ide-
alizm ve Allah ile alemi bir ve aynı kabul 
eden panteizm gibi monist doktrinlerle 
bağdaşmaz . Aynı z a m a n d a haya t da 
dahil olmak üzere bütün olaylan nühani-
ki etkilerle izah eden mekanizm de ke-
lamcılar' tarafından kesin şekilde redde-
dilmiştir. 

3-ALLAH'IN VARLIĞI 
Kelamın ana meselesinin ve bütün di-

ğer meselelerin odak noktasının Allah'ın 
varlığı konusu olduğunu daha önce zik-
retmiştik. 

Kelamcılar Allah'ın varlığını ispat ko-
n u s u n d a o l d u k ç a faz la de l i l ( a rgu -
ment=burhan) ortaya koymuşlardır. Bu 
delillerden en önemlilerini aşağıda kısaca 
açıklayacağız. 

3.1 .İnayet veya Hikmet Delili 
İnayet Delili, Kur'an-ı Kerim'de geçen 

delillerden biridir. Kelamcılarda en çok 
görülen "İsbatı Vacib" şekli budur. Buna 
göre evren bir bütündür ve parçalan ara-
s ında bi rbi r in i t amamlayan bi r u y u m 
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vardır. Öyle ki, evrenin kuruluşu insanda, 
düşünülerek ve planlanarak kuru lmuş 
muhteşem bir mimari eser duygusu uyan-
dırır. Bu delilde iki unsur görülmektedir: 

a) Her parça bütünü meydana çıkara-
cak bir vasıtadır, ve bütün parçalann gaye-
sidir. 

b) Parçalar arasmda öyle bir ahenk var-
dır ki, onların birleşmesi bir sanat eseri 
duygusunu uyandırır. 

Her iki yönden de evrenin kuruluşun-
da bir hikmet görülüyor. Onun körü körü-
ne meydana gelmesine imkan yoktur. O, 
ancak bir gayeye göre düşünen ve bu ga-
yeyi dışta bir sanat eseri gibi vücuda geti-
ren bir hakimin eseri olabilir ki, bu hakim 
de Allah'tır. Bu delil İslam dünyasından, 
Batıya da geçmiştir.(45). 

3.2Hudus Delili 
Hudus delili, alemin hadis, yani yoktan 

var olduğunu göştermek suretiyle onu ya-
ratan fail bir varlığın, yani Allah'ın ispatı 
yoludun.Hudus delilinde iki öncülün açık 
ve kesin bir şekilde ortaya konması (sübu-
tu) gerekmektedir. 

a) Sonradan varolan her şey (hadis) 
için bir var edici (muhdis) bulunması gere-
kir. 

b) Mevcutları vareden (ihdas eden) şey 
var olur. 

Bu iki postüla (mevzua), delilin daya-
naklannı teşkil etmektedir. 

Hudus yolu ile istidlal bir kaç şekilde 
olur: 

3.2.1 -İhtira' (icat etme) Yolu 
Bu yol Kur'an-ı Kerim'de de görülmek-

tedir. 
Bu yola göre düzenlenen delil, şöyle 

bir kıyasta özetlenir: 
Şu var olan şeyler yoktan var edilmiş 

(icad edilmiş)tir. (Küçük önerme) Her yok-
tan var edilen şey için bir icad edici gerek-
lidir.(büyük önerme) Bu iki önermeden 
meydana gelen öncüllerden sonra şu so-
nuç ortaya çıkar: 

Öyleyse şu var olanların bir mucidi 
(muhterii) vardır. O da kadim olan Al-
lah'tır.(sonuç) 

Başka bir ifadeyle, her icad edilen şeyin 
bir mucidi vardır, her eser bir müessire, 
her olay bir nedene muhtaçtır. O da Halik 
olan Allah'tır(46). 

3.2.2- Cisimlerin Hudusu Yolu 
Bu yol ilk önce Mutezile'de görülür. 

Daha sonra sünni kelama geçmiştir. Araz-

lann, cisimlerin ve hareketin hudusu .ka-
nıtı (hücceti) üzerine kurulur. . 

Cisimlerin hudusu şöyle bir kıyasla 
özetlenir: 

Alem suretiyle, maddesiyle hadistir.(k. 
önerme) 

Her hadisin bir muhdis i vardır , (b. 
önerme) 

O halde alemin bir muhdisi vardır.(so-
nuç) 

Bu kıyasın iki öncülünü şöyle izah 
edebiliriz: a)Alem aynlardan (cisim veya 
cevherlerden) ve arazlardan meydana gel-
miştir. Arazlar da, aynlar da hadist i r . 
Arazlar hadistir, çünkü; her zaman gördü-
ğümüz gibi sükundan sonra hareket, ışık-
tan sonra karanlık doğmaktadır. Bütün 
bunlar yok iken sonradan olmuş şeylerdir. 
Bunların zıtları da sonradan olmadır ve 
hadistir; çünkü kadim olan şey yok ol-
maz. Kadim olan şey kesiksiz olarak sü-
rekli vardır. 

Aynlar da hadistir, çünkü; aynlar araz-
lardan ayrı olarak mevcut bulunamazlar 
ve arazlar hadis olduğuna göre, daima 
arazlarla birlikte mevcut olan aynlar da 

. hadistir. Çünkü geçmişe doğru hadisler 
sonsuz olarak devam edemez. Hadisler 
sona erince, onlardan ayrı var olamayan 
aynlar da sona erer. Aynlar .ve arazlar ha-
dis olunca, onlardan teşekkül eden alem 
de hadis olur. 

b)Her hadise bir muhdis gereklidir. O 
muhdis ya alemin kendisi veya alemin dı-
şında bir varlık olacaktır. Muhdis alemin 
kendisi olamaz. Çünkü bir sonucun aynı 
zamanda kendisinin medeni olması müm-
kün değildir. Neden daima sonuçtan önce 
gelir. Alem kendisinin nedeni olmadığına 
göre, alemin kendi dışında bir nedeni var-
dır . O da , alemi yoktan var eden Al-
lah'tır(47). 

3.3-İmkan Delili 
İmkan delili felsefecilerde görülen bir 

delil olup, müteahhir kelamcılar da bu de-
lili benimsemiştir. İmkan Delili şöyle bir 
kıyasla düzenlenmektedir: 

Alem mümkündür (Zorunlu değildir). 
Her m ü m k ü n , vacibe (zorun luya) 

muhtaçtır. 
Öyleyse alem zorunluya muhtaçtır, O 

da Allah'tır. 
Kelamalar, felsefecilerden aldıklan bu 

delili ihtiyatla karşılamışlar ve yalnızca 
Hudus Delilini tamamlayan bir delil ola-



rak kullanmışlardır. Bu şekle "isbat-ı Va-
db" denmektedir(48). 

3.4-Hareket Delili 
Bu delil ilk defa Aristo tarafından kul-

lanılmış, sonra. İslam filozoflarına ve Ke--
lamcılara geçmiştir. 

Buna göre madde, kendiliğinden hare-
ket halinde bulunamaz. Hareket ona dışa-
rıdan verilir. Böylece her hareketi başka 
bir hareket veya kuvvet doğurur. Aleme 
başlangıçta ilk hareketi veren bir kuvvetin 
varlığı zorunludur. Bu kuvvet ya kendisi 
hareket halindedir ki, o zaman ona da bir 
başkasının hareket vermesi gerekir. Bu 
durum sonsuza kadar zincirleme uzanır. 
Bu, devrü teselsül"(tautology) demektir. 
Devrü teselsül ise mantık, yönünden saç-
madır . Ya da bu kuvvet aleme hareket 
verir , fakat kendis i harekete ve başka 
birinden hareket almaya muhtaç değildir. 
İşte bu ilk hareket ettirici Allah'tır. Bu 
delil, F.Razi ye Ebu'l Maali ta raf ından 
benimsenmiştir.(49). 

SONUÇ 
İnce lememizde de bel i r t i ld iği gibi 

Kelam ilmi son beşyüz yıl içinde hemen? 
hemen sabit kalmış, bünyesine yenilik gir-
memişt i r . Son devi r le rde yapı lan bazı 
yenileştirme ve ıslah çalışmaları ise teşeb-
büs noktasını aşamamıştır. 

Kuşkusuz, İslam dininin temellerini ve 
kelam ilminin ilk prensiplerini meydana 
getiren ilahi kaynaklı İslam akidelerinde 
bir değişme- olamaz. Ancak, akli deliller 
ve metot lar zamanın ilmi gel işmesine 
paralel olarak yenilenmesi gereken unsur-
lardır. Aksi halde Kelam ilmi insanların 
ih t iyaç la r ına t ekabü l edemeyecek t i r . 
Nitekim Kelam ilminin teorilerini kur-
mada kullanılan antik ve klasik felsefeye 
ait malzemeler bugün artık büyük ölçüde 
eskimiş ve geçerliliğini yitirmiştir. Sadece 
felsefe tarihinde kalmıştır. Fizik bilimlerin 
b ü y ü k b i r h ız la ge l i şmes i sonucu 
günümüzde sınırsız denebilecek amprik 
veriler elde edilmiş, antik ve klasik çağın 
rasyonel fiziği tarihteki yerini almıştır. 

Zenon diyalektiğinin kelime oyunları 
ve söz ustalıkları günümüz insanını tat-
min e tmemekte , biçimsel Aristo man-
tığının felsefi kıyas teorisi yeterli bulun-
mamaktadır. Klasik Kelamın düşman ilan 
ettiği felsefi teorilerin çoğu ya ölmüş ya 
da biçim ve metot değiştirmiş bulıînmak-

tadır. Yine aynı kelam ilminin karşı çıktığı 
İs lami f ı r k a l a r d a n b i r çoğu b u g ü n 
yaşamamaktadır. 

Kısaca, Kelam ilmi iç inde yer a lan 
nazariye ve metotların bir bölümü can-
lılığını yitirerek Kelam tarihine intikal et-
miş, bir bölümü de çağdaş sorunlar kar-
şısında yetersiz kalmıştır. Bugün artık yal-
nızca insan zihninin icat ettiği sübjektif 
bilgilere dayalı deliller yeterli olamaz. 
Skolastik kelamda fiziki bilgilere dayanıy-
or gibi görünen deliller de bu yüzden ger-
çekte birer metafizik delilden ibarettir ve . 
pozitif bilgilere dayanmamaktadır. (Hal-
buki Kur'an-ı Kerim çeşitli ayetlerde in-
sanın dikkatini dış dünyaya çekmektedir.) 
Bütün bunların sonucu çağdaş insan ile 
Kelam ilmi arasmda bir intibak imkanı 
kalmamış, uzun bir süreden beri kelamı 
anlayan ve faydalanan insan sayısı yok 
denecek kadar azalmıştır. ^ . 
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TÜRKIYE'DEN.. 

LAİKLEŞTİRİLEMEYENLERDEN 
MİSİNİZ? 

Abdurrahman A. EMIROGLU 

70 yıldır Türkiye'nin gündemi-
ni en çok m e ş g u l e d e n k o n u 
hangisidir, dersiniz? Öyle sanı-
yoruz ki, b u konuda yapılacak 
istatistiki bir araştırmada ilk sı-
rayı laiklik alacaktır. 

1924'te H a l i f e l i ğ i n i l ga s ı , 
1928'de "Devletin d in i Din-i İs-
l a m ' d ı r " c ü m l e s i n i n A n a y a -
s a ' d a n ç ıkar ı lmas ı ve 1937'de 
"laiklik kav ramın ın f i i len T.C. 
Anayasasm'a girmesiyle başla-
yan "laisizasyon süreci", Türki-
ye'yi b u g ü n k ü tartışmalara ge-
tirdi. "Laiklik" ya da "layiklik" 
b iç iminde te la f fuz edi len işbu 
Frenk m a h s u l ü kelime-i acaip, 
bir tür lü di l lerden düşmed i ve 
giderek çok ilginç Türkî anlam-
lar kazandı . Türk t o p l u m u n u n 
yukarıdan aşağıya doğru, tepe-
den inmeci yöntemlerle İşikleş-
tirilmeye çalışılmasının serüve-
ni gözden geçirildiğinde bir ala-
met traji-komik olayla kanşalışı-
hf. 

LAİKLİK ADINA! 

Neler yap ı lmamış t ı r ki laiklik 
adına!!! Tevhid-i Tedrisat Kanu-
nu ile medreselerin kapatılması, 
Şeriye ve Efkaf Vekaleti'nin kal-
dır ı lması , Laik İsviçre Medeni 
Hukuku^nun, İtalya Ceza (Ma-
fia) Hukuku 'nun ve diğer Batılı 

hukuk kurallarının aynen kabu-
lü, Batılıların göz zevkini bozan 
fes, sarık, cübbe vb.nin y a s a k - , 
lanması ve şapka .giyilmesini ic- • 
bar eden kanunun kabul edilme-
si, laikliğe ters düşen Arap alfa-
besinin yasaklanıp Latin alfabe-
sinin alınması, tekke, zaviye ve 
türbelerin kapatıirnası, cuma g ü - ' 

.nü tatilinin laikliğe aykırı bulu-
n a r a k paza r g ü n ü n e a l ınması , 
ezanın Türkçe okunması, Kur'an 
okumanın yasaklanması ve da-
ha neler neler!!! 

Batı'da sadece "Kilise 'ye ait 
olmayan" ya da "Ruhban olma-
yan"! ifade etmek için kullanılan 
bu ithal malı kavram, alaturka 
anlamıyla insanlann yatak oda-
sına kadar müdahale etmeyi ön-
gören bir genişlik kazanır. 

Günümüzde laikliğin kapsa-
mı iyice geniş lemişe benziyor. 
İsterseniz, vatandaşın her davra-
nışını laikliğe ters bulabilir, ra-
kiplerinizin her beyanahm ve ic-
raatını laikliğe yönelik bir saldın 
olarak değerlendirebilirsiniz: 

"^Başörtülü öğrenciler, laiklik 
a d ı n a ü n i v e r s i t e y e s o k u l m a z . 
Hatta devlet dairelerine, örneğin 
bir hastaneye bile başörtülü ol-
duğu için alınmayanlara yalnız-
ca Türkiye'de rastlanır. 

*Kıiz ve e rkek öğ renc i l e r in 
ayrı ayrı otobüslere binmesi, la-

ikliğe kökten aykın bulunur. 
*̂ Bir milletvekilinin sakal bı-

rakması , laik g ö r ü n t ü y ü zede-
ler! 

Taks im'e cami yapılması, la-
ik manzarayı bozar! 

•^Ankara 'daki p o r n o g r a f i k 
(pardon erotik) heykelin kaldı-
r ı lması laikliğe indi r i lmiş bir-
darbedir! 

"^Genelevleri kapatmak, mey-
hanelere dokunmak, baleye yan 
b a k m a k , laikl iğe savaş açmak 
demektir! 

•^İmam-Hat ip o k u l l a r ı ve 
Kur'an kurslan, laikliğin temeli-
ne konulan dinamitlerdir! 

* M i n a r e l e r d e n h o p a r l ö r l e 
ezan okunması, laik akustik dü-
zeni turnalar! 

• ^ k a k l a r d a çarşafla, cübbey-
le dolaşılması, laik kent anlayı-
şıyla bağdaşmaz? 

•^Kurban deri ler ini d ini ku -
r u m l a r için t o p l a m a k la ik l iğe 
esastan terstir! 

Hatta, sade vatandaşın çok 
çocuk yapmas ı bile laiklik için 
potansiyel bir tehlike olabilir! 

SÜPER-MEGA-ULTRA LAİK 

Laikliğin an lam sahas ın ın son 
yıllarda iyice tevsi edilmesi ile 
birlikte l i teratürümüz yeni kav-
ramlar kazanarak hayli zengin-



leşti(!) Ön ve son ekler le 
yepyeni "laik" kelimeler tü-
retildi: Laik devlet, laik hu-
kuk, laik yaşam, laik ahlak, 
laik poli t ikaa, laik sanatçı, 
l a ik g a z e t e c i , la ik b i l im 
adamı, laik vatandaş , laik 
miting, laik gösteri, laik yü-
rüyüş, laik cephe, laik bil-
diri, laik heykel, hızlı laik, 
ılımlı laik, aşırı laik, akıllı 
laik, akılsız laik, mega laik, 
süper laik, kökten laik, fun-
damentalist laik, ilerici laik, 
ultra laik ve bir türlü laik-
leştirilemeyenler için icad 
edilen anti -laik! 

İşin bir başka ilginç ya-
m, Türk toplumu daha "la- -
iklik" ke l imes in i t an ıma-
dan "laiklik düşmanlannı" duy-
maya başladı. Sistem başından 
beri her firsatta laikliğin tehlike-
de o l d u ğ u n u söyleyip d u r d u . 
Bir takım olaylar bahane edile^ 
rek, yoksa ihdas edilerek, hatta 
laik yıldönümleri icad edilerek 
aynı nakarat tekrarlandı. 

31 Mar t Vak'ası, M e n e m e n 
Olayı, Şeyh Said İsyanı, yeni-
lerde ise. Uğur Mumcu'nun öl-
dürülmesi, Sivas katliamı, Bos-
na mit ingleri "Laik Heyecan"ı 
diri tutmak için llanetlendi: 

"Laiklikten asla taviz verme-
yiz!" , 'Türkiye laiktir, laik kala-
cak!", "Laiklik elden gidiyor!", 
"Laikliğe sahip çıkalun!", "Laik--
lik düşmanı yobazlar!", "Şeriat 
özlemcisi gericiler!"... 

LAİKLİK İÇÎN 
TECDİD-İ İMAN! 

Laiklik tartışmaları son bir iki 
)al içinde yeni yeni acaip ve ga-
raipliklerin. yaşanmasına yol aç-
tı. Laik imanı tazelemek için 
(Tecdid-i nikaha gerek yok, çün-
kü nikahlar zaten laik) her fırsat 
değerlendirildi, her olaydan ya-
rarlanıldı; hatta bazen damdan 

Mezarcı olayında onbinler Anıtkabir'e şikayete koşmuştu. 

düşercesine "laik beyanatlar" ve-
rilir oldu. Her olay vesilesiyle, 
Ankara'da Anıtkabir, İstanbul'da 
da Taksim Amti, laiklik için tec-
did-i iman mekanı ittihaz edildi. 

Laik beyanlar verme şampi-
yor luğunda ilk üç sırayı Yekta 
Güngör Özden , Bülent Ecevit 
ve Murat Karayalçın aldılar. Be-
yanlarıyla herkesi şaşırtan Yekta 
Bey, gün oldu "Laiklik adam ol-
mak demektir " dedi; gün oldu 
"en iyi müs lüman benim" dedi; 
bir başka gün de. Diyanet İşleri 
Başkanhğı'na aday oldu. İlk fet-
vası da "içkinin azı ha ram de-
ğ ü l d ü r " ş ek l inde idi . B ü l e n t 
Ecevit, 27 Mart seçimleri önce-
sindeki her konuşmasında "laik-
lik düşmanları"ndan söz etti ve 
"süper laik",ünvanmın kazandı. 
Karaya lç ın , s o y a d ı n d a k i "ka-
ra"lığa bakmadan, "kara ses"lere,' 
"kara tehlike"ye düdcat çekti. 

LAİK BALE, LAİK HEYKEL 

Laiklik adına inciler saçanlar, sa-
dece bu üç zevat mıydı? Hayır! 
Gazeteci, yazar, sanatçı , bi l im 
adamı... herkes bu kervana katıl-
dı. 

Prof. Dr. Jale Baysal, Ocak-
1994'te C. Reşit Rey Salonu'nda 
düzenlenen "Ya Laikl ik Olma-
s a y d ı " t o p l a n t ı s ı n d a ş u n l a r ı 
söylüyordu: "Laiklik olmasaydı, 
köle ve cariye pazar lan açardık. 
Erkekler dört kadınla evlenirler-
di. Uzun pardesü ve çarşaflarla 
nasıl otobüse b inerdik? Opera 
ve baleler ne olurdu?" (Maazal-
lah!) 

Ü n l ü feminis t laik D u y g u 
Asena 5.3.1994 tarihli Mill iyet 
gazetesinde, şeriatla yönetilme-
miz halinde başımıza neler gele-
ceğini şöyle özetliyordu: "Bu şe-
ki lde yönet i len ü lke le rde m ü -
ziksiz , ş i i rsiz, ba les iz ka l ın ı r . 

-Yeni yıl kullanamaz. Sinemalar, 
pastaneler, cafeler, bar la r yok^ 
tur; yalnızca kadınsız kahveha-
neler ve l o k a n t a l a r b u l u n u r . " 
(Sanki bugün kahvehanelerimizi 
kadmlar dolduruyor.) 

Vah zavallılar vah! 
. Herkesin derdi başka! 
Kimi, pardesü giyerse^ ayağı-

na dolaşıp otobüse binemeyece-
ğine üzüliir! (Müderrisemiz hiç 
otobüse binmemiş olacak ki, ça-
rşaflı ya da pardesülü hanımlar-
la karşılaşmamış.) 



Kimi, yeni yılda hindi kese-
meyeceğine ya da barlarda kafa 
çekemeyeceğine hayıflanır. 

Kimi ler i d e 27 M a r t önce-
s inde , İ s t a n b u l ve A n k a r a ' d a 
belediyeleri RP'nin alması halin-
de genelevlerin, meyhaneler in 
ve kumarhaneler in kapanacağı 
endişesiyle "laik ahlakı" koru-
mak için kamuoyu oluşturur. 

"Laiklik"le opera, bale, gene-
lev, meyhane , bar... arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymak çok an-
lamlı olacağa benzer: Demek ki, 
laiklik varsa bunlar var, yoksa 
yok! 

Ni tekim, Ankara 'daki çırıl-
çıplak birbirine sa-
rılmış kadm-erke-
ği temsil eden ero-
tik heykel (bu sa-
y e d e p o r n o g r a f i 
ile erotizm arasın-
d a k i n ü a n s ı da 
kavramış ve ceha-
let ve rg i s i ö d e -
mekten kurtulmuş 
b u l u n u y o r u z ) la-
iklik ad ına savu-
n u l u y o r . • F i k r i 
Sağ la r : " A t a t ü r k 
kül türü yok edili-
yor." d iye fe ryad 
ediyor (10.7.1994, 
Hürriyet). • 

Bu a rada Tay-
y i b E r d o ğ a n ' ı n 
baleyi onaylama-
m a s ı da l a ik l ik 
adına ciddi eleştirilere uğruyor. 
(Bu sayede de balenin str ipt iz 
olmadığını öğreniyoruz. Neyler-
siniz, cehalet işte!) 

LAİK TERÖR YA DA 
"DEMOKLES'İN KILICI" 

Laiklik tar t ışmalarında en çok 
d i k k a t i m i z i ç eken n o k t a ; b u 
kavramın Müslümanlara karşı 
sürekli bir tehdit unsuru ve sin-
dirme aracı olarak kullanılması-

dır . A n a y a s a ' n ı n 24. ve 
.T.C.K.'nun 163. maddeleri, yıllar 
yılı Müs lüman la r ın tepes inde 
"Demokles'in kılıcı" gibi sallanıp 
durmuştur. Terör Yasası Ue de 
bu tehdit sürekli kılınmak isten-
mektedir. Böylece Müslümanlar, 
eli-kolu bağh köleler olarak sis-
temin payandası olmaya devam 
edecelderdir. 

M ü s l ü m a n l a r ı s i n d i r m e k 
amacıyla zaman estirilen "laik 
terör", îslam düşmanlanmn kin-
lerini kusmaları için de bulun-
maz bir fırsat olmaktardır. 

Örneğin, bir "Mezarcı ola-
yı", laiklik şampiyonlannm ahl-

Üç laik silahşörler: Son yerel seçimlerde laiklik kâr etmedi 

aki seviye ve seciyelerini, yürek-
lerindeki dinmez öfkeyi, garazı 
ortaya koyması bakımından çok 
ilginçtir: 

H a s a n M e z a r c ı ' n ı n b i rkaç 
m i l l e t v e k i l i n i n d e imzas ıy l a 
Meclis'e sunduğu "iade-i itibar" 
önergesi , müthiş bir zamanla-
mayla yerel seçim a ra fe s inde 
gündeme getirilmiş ve bir kaşık 
suda fırhna koparılmışfar. Laik 
fırhnanm ve" terörün boyutiarını 
kavramak için o günlerdeki ga-

zete başlıklarını hatirlamak ye-
terlidir: 

"P i s i t t i f a k ! " (Mi l l iye t , 
25.2.1994) 

" M a n y a ğ a B ü y ü k Öfke!" 
(Hürriyet, 26.2.1994) 

"Alçak Değ i l Çukur ! " (Sa-
bah, 26.2.1994, Güneri Cıvaoğ-
lu). 

"Bir Manyağın Anatomisi. . . 
Rakı da içiyor. . ." ( H ü r r i y e t , 
28.2.1994) 

Ard ından laik bildiriler ya-
yınlanır (2.3.1994 tarihli gazete-
ler), fakslar , "laik terör"e alet 
edilir. Taksim'de mitingler ya-
pılır, halktan rağbet olmayınca. 

öğrenciler zorla 
m i t i ng a l an ına 
taşınır... 

Bu t e r ö r ü n 
e tk i s iy led i r ki, 
Çankaya 'ya ca-
mi yapmak için 
a y r ı l a n " l a i k 
an ı t " d ik i lmesi 
k a r a r l a ş t ı r ı -
l ı r . ( H ü r r i y e t , 
2.3.1994). 

"LAİKLİK" NE 
DEĞİLDİR? 

1924'lerden beri 
g ü n d e m d e n in-
m e y e n b u " i t -
h a l " k a v r a m , 
sürekli tartışıl-
mış, ateşli taraf-

tarlan ve düşmanlan meydan-ı 
mübarezede arz-ı endam etmiş-
lerse de saldıranlar da, savunan-
lar da bu kelimenin ne anlama 
geldiğinde bir türlü anlaşama-
mışlardır. 

Sahi nedir laiklik? 
Şöyle efradını cami, ağyarım 

mani bir tarifini yapmak müm-
kün dağil midir? 

Elbet mümkündür de, bu bi-
z im işimiz değil; uzman la r ın , 
hukukçuların, sosyologların, si-



yaset bilimcilerin işi... 
Ancak , la ikl ik t a n ı m l a n n a 

baktığımızda kafamız iyice karı-
şıyor ve bıyık al t ından gülme-
mek elden gelmiyor: 

Öncel ikle , la ikl iğ in t an ımı 
yapılabilir mi, yapılamaz mı ta-
ntışmasma tanık oluyoruz: 

O r h a n Ald ıkaç t ı : "Bir kere 
evvela, Batı'da laiklik kavramı 
kristalleşmemiştir, Bir formülle 
l a ik l ik a n l a t ı l a m a z . " (Din , 
Siyaset, Laiklik, s. 39) 

Hulus i Yazıcıoğlu:"Evrensel 
bir laiklik rejimi olmadığı gibi,» 
evrensel b i r d in pol i t ikas ı da 
yoktur." (Laiklik, s.206) 

Ali Sirmen: "Laiklik, evren-
sel bir kavramdır ve tanımı da 
evrenseldir." 

Sıra t a n ı m l a m a y a gel ince; 
herşeyden önce "laikliğin ne ol-
madığı" anlatılır. 

Netekim, Kenan Evren:"La-
iklik dinsizlik demek değildir." 
nakaratını senelerce tekrarlayıp 
durmuştur . Hala aynı lakırtıyı 
geveleyenlere rastlarsınız. 

Peki, nedir laiklik? 
Biraz sağı-solu kurcalayalım: 
Enyaygm anlayışa göre: "Din 

ve devlet işlerinin bi rbi r inden 
ayrılması, birbirine karışmama-
sı." 

M.Larousse : "Devletin, din 
ve vicdan hürrriyetinin gerçek-
leşmesi bakımından tarafsız ol- . 
ması." "Dinin kamu hayatı üze-
rindeki etkisini sınırlamak." 

Hayat Büyük Türk Sözlüğü: 
"Dinî olmayan. Dinî teşekkülle-
rin otoritesinden bağımsız olan." 

A y t u n ç A l t ı n d a l : "Dinin , 
devletin kesin denetimi altında-
olması."(Laiklik, s.26) 

M.A1İ Kıhçbay : "Bir toplu-
m u n laik hale get i r i lmesi için 
uygulamaya sokulan kapsamlı 
b i r ey l em b ü t ü n ü . " (Cogi to , 
Yaz/94, S.14) 

Bu arada, daha ilginç yorum-
lara ve tanımlara da rasüarsınız: 

Ege C a n s e n : "La-
yiiclik; eğer herhangi 
b i r k o n u d a i l im ve 
din, iki ayrı açıklama 
yapıyor veya iki ayrı 
davranış biçimi emre-
diyorsa, bunlardan il-
min dediğini tercih et-
mekt i r ." ( H ü r r r i y e t , 
1.5.1994.) 

Y. Güngör Özden: 
"Laiklik adam olmak 
d e m e k t i r . " ( A r a l ı k -
1993, Lions Klüp) 

T o k t a m ı ş A t e ş : 
"Türk iye t a m a n l a -
mıyla çağdaş olunca... 
D i y a n e t i ş l e r i n i n 
devlet tarafından dü-
z e n l e n m e s i n i ge rek 
kalmayacak." (Laiklik, 
s. 32) -

Ayrıca, sık sık şu 
beylik sözleri işitirsi-
niz: "Devlet laik olur, kişiler laik 
olmaz." "Laiklik; d inve vicdan 
özgürlüğünün güvencesidir." 
^ Ge l in d e ç ık ın i ş in iç in-

den.Tanımı yapılır mı, yapılmaz 
mı? 

Bu tanım herkese göre deği-
şir mi, yoksa evrensel mi? 

Laildik, dinin özerkliğini mi, 
yoksa devletin denetimine gir-
mesini mi öngörür? 

Devlet, din konusunda taraf-
sız kalabilir mi, ya da kalabilmiş 
midir? 

Devlet, vatandaşın dinî yaşa-
mına müdahale edebilir mi, ede-
mez mi? 

Soruları uzat ı rsak, kafamız 
iyice karışacak... 

En iyisi şu fıkra ile konuya 
açıklık getirelim: 

Bektaşi müf tü efendiye sor-
muş: "Hocam, abdestsiz namaz 
k ı l ı n ı r mı?" Hoca: "Lâ havle! 
Olur m u öyle şey!" deyince, bek-
taşi "Valla, ben kdd ım, oluyor." 
demiş. 

Siz istediğiniz kadar, "laiklik-

Laikşeyhülislam Y. Güngör Özden: -
"İçkinin azı haram değüldür." 

te devlet, din işlerine kanşmaz" 
deyin, sonuna kada r karışıyor. 
Ha t ta , "dini öyle değil , b e n i m 
dediğim gibi anlayacaksınız" di-
yor. 

Siz istediğiniz kadar "herkas 
ibadet ö z g ü r l ü ğ ü n e sah ip t i r " 
deyin; bir kız öğrenci Kur 'an 'm 
emri olduğu için örtünürse, üni-
versi teden kap ıd ı şan edilebili-
yor. 

Siz istediğiniz kadar "laiklik 
din ve vicdan özgürlüğünün gü-
vencesidir" deyin, Kur'an kursu 
ve İHL açmak, laikllik adına en-
gellenebiliyor. 

Siz istediğiniz kadar "kişiler' 
laik olmaz" deyin , ortal ık laik 
kahramanlardan geçilmiyor. 

Toktamış Hoca'nm dediği gi-
bi, "tam çağdaş olursak" b u çe-
lişkilerden kurtulur muyuz aca-
ba? 

Neden gülümsediniz? 
Yoksa siz "az çağdaş" mısı-

nız? Yoksa siz de yeterince la-
i k l e ş t i r i l e m e y e n l e r d e n 
misiniz? 



• DÜNYA'DAN... 

Cezayir: SAHRADA KAYBOLAN CUNTA 
Ahmet İRFAN 

Bu yazı İmpact tntemational'm Aralık 
1993 sayısında yayınlanmış olmakla 
birlikte aradan geçen süre zarfında Ce-
zayir'deki durumda pek değişiklik gö-
rülmediğinden, güncelliğini koruduğu 
ve son gelişmelere ışık tutacak kimi hu-
susları içerdiği için okuyucularımızın 
dikkatine sunulmuştur. 

Gücünü kendinden alan yasama or- ' 
gani Yüksek Devlet Konseyi HSC, 
15 Kasımda yıl sonundan önce ya-
pılmasına söz verilen referandu-
mun iptal edildiğini açıklamıştı. 
Ulusal Diyalog komisyonu başkanı 
Abdülkadir Bensalah'ın açıklaması-
na göre "şartlar bir referandum uy-
gulamasına" izin vermiyor. Devlet 
Yüksek Konseyi'nin Cezayir'i Yö-
netmek için üstlendiği vekalet 31 
Aralıkta sona eriyor. Referandum 
HSC'nin 1996 yılında ıslah edilmiş 
ve İslamsız seçimler için hazırlan-
mak amacıyla geçici yönet im 
bahanesiyle görev süresini 3 yıl da-
ha uzatması gerekti. 

HSC Ocak 1992'de Cezayir'in si-
yasi i b n e s i n e kendisini zorla sok-
muş fazladan bir yapısal varlıktır. 
İslami Kurtuluş Cephesi FIS ülke-
nin çok partili ilk seçiminin ilk turu-
nu çoktan kazanmıştı. Planlandığı 
gibi ikinci tur 16 Ocak 1992'de ya-
pılsaydı İslami Kurtuluş Cephesi-
nin %80 ile kazanacağı konusunda 
kimsenin şüphesi ve itirazı yoktur. 
FIS ile beraber olma konusunda ol-
dukça istekli olan başkan Şadli Bin 
Cedid bir grup askeri erkan tarafın-
dan ziyaret edildi. Onun dönemi 
1993 sonuna kadar sürecekti. 11 
Ocak'ta titrek görünümlü bir Ben 

Cedid Mısır televizyonunda baş-
kanlık görevinden istifa ettiğini 
açıkladı. "Kanaatimce Cezayir insa-
mna iradesini tam manasıyla göste-
rebilmesi için imkan tanınmalıdır" 
dedi. "Ama ulusuma verdiğim kut-
sal anda zarar vermeden görevleri-
mi tamamen yerine getirmeye de-
vam edemem" diyerek siyasi saha-
dan çekilmeye karar verdiğini gös-

,terdi. 

Anayasada ViriistUlusal Halk Kon-
seyi sözcüsü normal sürece müda-
hale etmeliydi Bununla beraber açık 
yürekli başkan halkın haberi olma-
dan bir hafta önce kongreyi sessizce 
feshetti. Anayasa konseyi başkanı 
Abdülmelik Benhabeles de dahil ol-
mak üzere kimseye haber vermedi. 
Müteakip günde Benhabeles cum-
hurbaşkanlığı görevlerini üstlendi. 
Açıklama Benhabeles'in 45 günü 
geçmeyen bir şiire görev yapacağı 
ve bu süre zarhnda başkanhk seçi-
mi yapılacağı şeklindeydi. 

Düzeltme! Birkaç saat sonra baş-
ka bir bildiri geldi.. Bir yüksek dev-
let konseyi yönetimi devralmıştı. 
Benhabeles kayıptı. Anayasada yö-
netime ancak eski başkanın ölmesi 
yahut istifa etmesi durumunda mü-
dahele edebileceği şeklinde'bir vi-
rüs bulmuştu . Başkan yok. Parla-
mento yok. Seçim de yok. Elde vi-
rüslü bir anayasa. Ve ninjalar Ceza-
yir'in tehdit altındaki demokrasisini 
kurtarmak için başa geliyor. Yüliek 
devlet konseyinin bu konudaki 
açıklaması "kanun ve kural ların 
normal işlevine kavuşup, elzem 
şartlar sağlanıncaya kadar devam 

etmek imkansız" şeklindedir. 

Budiyaf ve diğerleri: Yüksek dev-
let konseyine son otuz yıldır ülke 
dışında olan birisi başkanlık et-
mekteydi. Muhammed Budiyaf, 
Cezayir özgür lük ha reke t inde 
uzunca bir zaman unu tu l an bir 
isim. 2 Eylül 1962'de Sosyalist dev-
rimci bir parti kurdu ve Haziran 
1963'de Ben Bella aleyhine propa-
ganda yapmak tan tu tuk land ı . 
1964'de Budiyaf Fransa'ya ve ora-
dan da Fas'a kaçtı ve kendisini işa-
damı gibi tanıttı. Yüksek Devlet 
Konsejd'he Budiyaf ile birlikte iki 
general, savunma bakanı HaKd 
Nezzar, İçişleri bakam Larbi Belk-
heir, bir sözde insan haklan savu-
nucusu Ali Harun, bir resmi vaiz 
Dr. Ticani Haddam ve Ulusal Kı-
demli Askerler Organizasyonu'na 
başkanlık eden askeri arabulucu 
Ali Hafi. Halid Nezzar ve Larbi 
Belkheir'in eşleri yabanadır ve Ma-
son kardeşler Cemiyetine üyedir-
ler. Tijani Haddam atamasımn he-
men sonrasında özür diledi. Gizli 
Askeri darbeden altı ay sonra, 26 
Haziran'da Budiyaf ı tüm Cezayir 
televizyonlarmm önünde öldürdü-
ler. Budiyaf 56 silahlı güvenlik gö-
revlisi tarafından k o r u n u y o r d C 
Ama patlayan el bombalan ve kur-
şun yağmuru hedeflenen kişiden 
başka kimseye zarar vermedi. Su-
ikastçı olduğu iddia edilen Teğmen 
Bumarafi'nin kaçmasına izin veril-' 
di ve bir süre sonra tutuklandı. Bir 
resmi komisyon suikastın açık bir 
hadise olduğunu ve suikastçırunsa 
büyük bir ihtimalle dini veya ide-
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olojik bir çevre tarafmdan kışkırtıl-
mış olabileceğine karar verdi. Bu-
marafi ne dindar ne de idealist biri 
olarak biliniyordu. Katlin arkasın-
dakiler yalnızca, belki de ileri git-
meye başlayan Budiyaf tan kurtul-
mak istiyorlardı. Kimse inanmıya-
caktır ama bu işe İslami Cepheyi 
karıştırmaya hiç kalkışmadılar. 6u-
diyafın ailesi hiçbirşeye inanmadı. 
Bu mafyanın da içinde bulunduğu 
bir cinayete benziyordu ve yapa-
cak hiçbirşey yoktu. 

Yaz Deri Dökümü: Rejim bu yaz 
başında bir deri dökümü geçirdi. 
YDK'nın rahatsız olan- diktatörü 
general Hal id 
Nezzar geri 
plana alındı ve 
emekli tümge-
neral Lamine 
Zeroul savun-
ma bakanlığına 
getirildi. Genel 
Kurmay Başka-
nı general Ab-
dülmel ik Gu-
enaizza başka 
konulara tahsis 
edildi ve Mos-
kova eği t imli 
a n t i - İ s l a m i s t 
t ü n n g e n e r a l 
M u h a m m e d 
Lamari o r d u - , 
dan sorumlu ol-
du . Her halü-
karda Cezayir 
anayasası kim-
seyi YDK olarak 
görmedi. Kolay-
ca anlaşıldığı üzere bu Cezayir hal-
kının İslami tabanlı ve gerçek tem-
silci hüviyetindeki bir parti seçme 
hakkını inkar eden şaibeli bir tez-
gahtı. Bu aynı zamanda Cezayir'-
deki güç odak la r ın ın Batı 'daki 
özellikle Fransa 'daki ve Ameri-
ka'daki üstad arkadaşlarından al-
dıkları otoriter bir tavsiyeydi. 

Paris Emirleri: "İslami fundamen-
talizmin Cezayir'de ilerlemesi po-
litika üreticileri için en endişe veri-
ci bir gelişme diye itiraf ediyordu 
Bush yönet iminden bir yetkili. 

New York Times'da çalışan Barbara 
Crosette 1 Ocak 1992 tarihli yazısın-^ 
da şöyle yazıyor: Uzmanlar inanı-
yorlar ki, İslami eğilimin Afrikanm 
boynuzundan Kenya'ya, Tanzan-
ya'dan Nijerya'nın Batı'sındaki Se-
negal'e kadar tüm dünyayı etkileye-
cek ve sonuç ise laik politika ve Ba-
tı kültürü karşıtı yönetimlerin ku-
rulması olacak. Diğer bir deyişle İs-
lam ülkelerine İslam ve İslami kül-
tür karşıtı yönetimleri hile ve desise 
ile sokmak yanlış değildir diyor. Bir 
uzman görüşü ile bu Batıca mantık-
lı görülüyor. Şadli bin Cedid hala 
Batının "tavsiyesi"ni kaale almamak 
ve bir FIS parlamentosu ve bir FIS 

yısfî' 

Duvarlarda "yaşasın FİS" sloganları ve olan biteni anlamaya çalışan çocuklar 

yönetimi ile çalışmak gibi bir riske 
atılmaya hazırlanıyordu ve kanuni 
veya anayasal bir münasebet olma-
dan bertaraf edilmesi gerektiğinin 
sebebi de buydu. Fransızca yayınla-
nan günlük gazete El Vatan darbe-
nin arkasındaki doğrudan Fransız 
müdaha les in i gö rmüş ve "Paris 
Emirleri" şeklinde manşet atmıştı. 

Ülkenin bütün maslahatı, yöne-
timi bir yada daha fazla yabancı ül-
ke tarafından himaye edilen köksüz 
ve yüzsüzlerin eline geçmiştir. Bun-
lar Cezayir'in güzellik ve zenginlik-
lerini 1962'den beri sömürdüler. Ve 

sahip oldukları zenginlk ve güçten 
vazgeçmeye veya taviz vermeye hiç 
niyetleri yok. 

Karar Vericiler: Cezayirliler onları 
karar vericiler olarak biliyorlar ve 
bunlar 1993 Aralığından önce ken-
dilerine 2 senelik bir zaman dilimi 
ayırdılar ve bu iki senelik süreyi 
yükselen İslami hareketin defterini 
dürmek ve kendilerini legalize ede-
cek bir seçim organize etmek için 
kullanacaklardır.Batılı uzmanların 
kendilerine söylediği gibi onlar İsla-
mi fundamental izmin yükselişini 
daha önceki rejimlerin sebep olduğu 
işsizlik ve ekonomik zor luklar ın 

ve rd iğ i b i r 
asabiyet ve sı-

• kılmadan iba-
ret o l d u ğ u n u 
iddia etmişler-
di r .Demek ki 
f u n d a m e n t a -
lizmi durdur -
mak için ya-
pı lması gere-
ken şey eko-
nomiyi düzejt-
mekt i ve on-
dan sonra Ce-
zayir modern-
leşme ve geliş-
me yoluna gi-
recekti. 

İ s l a m i 
Kurtuluş Cep-
hesi engellen-
di. Hemen he-
men bütün yö-
neticileri hap-

se atıldı. Oniki bin FIS üyesi gözaltı-
na alındı yahut hapsedildi. Bunlann 
içinde ilk seçimde seçilen 109 parla-
mento üyesi, 200'den fazla seçilmiş 
belediye başkanı, üniversite öğretim 
üyeleri, hekimler ve sendika me-
murları da vardı. Bunlar ya askeri 
hapishanelere atıldı yahut toplama 
kamplarına kapatıldı. Hiçbir koru-
ma vasıtası olmaksızın gündüz 45 
ile gece O'ın altında dondurucu so-
ğuktaki hava şartlarında en basit ne-
zaket ve saygıdan mahrüm bir şekil-
de koyun sürüsü gibi açıkta bırakıl-
dılar. 



Eğitsel Tatil: Tutsaklar rutir» olarak 
dövüldüler ve işkenceye maruz bı-
rakıldılar. Ön rejimin insan hakları 
savunucusu Yahya Abdülnur bile 
yüzden fazla acımasızca işkence va-
kası olduğunu kabul etmiş, fakat 
içişleri bakanı ve HSC üyesi Belkhe-
ir bütün iddiaları yalanlayarakk ev-
rensel insaıı haklan normlanna sıkı 
bir şekilde riayet ettiklerini söyle-
miştir. 

Sadist Budiaf ahkoymalan "kısa 
eğitsel bir tatil" olarak tanımlamıştı. 
Ali Harun ise bunu"bu ülke için dü-
şündüğümüz iyi şeylerle uyuşma-
dıklan için tutsakların geleceğe ait 
vizyonlarını değiştirme amaçlı bir 
alıkoyma" olduğunu söylemiştir. 

Vizyonunu değiştirmeye kabili-
• yetsiz olduklan düşünülenler ise te-
rörist yasaları ve "mafya mahkeme-
lerine" maruz kaldılar. Güvenlik 
güçleri terörist olarak gördükleri 
herkesi vurup öldürme hakkına sa-
hiptirler. Açıkça yakalanamayıp da 
bir teşebbüsle suçlananlar ise mafya 
mahkemeleriyle karşı karşıya kalı-
yorlardı. Davalar yüzlerine maske 
giyen.yüzsüz yargıçlar tarafından 
yönetiliyordu. Mafya gibi kararları-
nı halk adına alıyorlar ve gizli dün-
yalarında kayboluyorlardı. Mahke-
melere savunma avukatı kabul edil-
miyor ve duruşına dışında tutulu-
yordu.. Mahkum edilenlerinse tem-
yiz hakkı yoktu. 

Geçen yıl Mart ve Kasım ayları 
arasmda 400 idam kararı sadece sa-
nıkların işkence ve baskı altında 
verdikleri sorgulamalara dayanarak 
alındı. Kaldı ki bunlar mahkemeye 
getirilir getirilmez sorgulamalarını 
reddetmişlerdi. 30 kadar idam ceza-
sı çoktan infaz edildi. Güvenlik güç-
leri tarafından öldürülenler ise çok 
daha fazla; belki binlerce. 

Lakin tüm bu işkence ve katliam 
egzersizi ters tepki yaptı ve cuntaya 
karşı ülke çapında bir isyana sebep 
oldu. Bu toplumsal direniş en az 
Fransa'ya karşı yürütülmüş olan öz-
gürlük mücadelesi kadar sert ve ka-
rarlıydı. FİS üyelerinin hapsi lAM 
yolunu açtı. (Islamic Armed Move-
ment: Silahlı İslami Hareket) lAM 
üyeleri güvenlik güçleri, yargıçlar, 
belediye başkanları, yüksek devlet 

adamları gibi rejimin anahtar ele-
manlarını hedef alıyordu. Net olma-
yan verilere göre her iki taraftan da 
kayıp bir kaç bini buldu. 

Rejim silahlı mücadeleyi kendisi 
provake etti; çünkü böyle bir direniş 
onlara bütün gaddarlıklarıyla terör 
rüzgarı estirmek için bir izin ve ma-
zeret olacaktı. Ama bu manevra baş-
kaldırıya sebep oldu. 

Guzali ve Abdüsselam Tecrübeleri: 
Ekonominin siyasi duruma yardım 
etmesi gerekiyordu ama rejim ne 
ekonomik ne de siyasi durumu çö-
zemiyordu. İlk safhada cunta Sid 
Ahmed Guzali ve onun Batıdaki po-
pülaritesine güvendi. Altı ay ancak 
geçmişti ki onu Fransa'ya büyükelçi 
olarak postaladılar. Guzali'nin aci-
len Hassi Mesud petrol yataklarım 
Batılı şirketlere ipotek ederek 10-12 
milyon dolarlık bir kaynak bulması 
gerekiyordu. Ama uluslararası şir-
ketler herhangi birşey yapmadan, 
önce politikalarına yapısal bir deği-
şiklik dikte etmek istediklerinden 
peşin para ile gelmiyorlardı. 

Cunta bir u dönüşü yaparak Bu-
medyen zamanından kalma, sert ve 
teknokrat Belaid Abdübsselam'ı ge-
tirdi. Rolüne gönülden inanmış bi-
riydi. Ona göre Cezayir'in ihtiyacı 
olan bu idi; çünkü Cezayir ekono-
misi kapılarını dışarı bir kapıcı ol-
madan açamazdı. B.Abdüsselam, 
hükümetin ekonomik alanındaki 
Batılı tasarım olarak adlandırdığı 
şeyi reddetti. Aynı gözü karalıkla 
IMF ve Dünya Bankası'ndan yapılan 
yeniden yapılanma tekliflerini ciddi 
menfi etkilere yol açabilir diyerek 
geri çevirdi. Borçlann yeniden öde-
me planına konulmasına karşı çıktı 
ve para fonu başkanı Camdesus'a 
politikasını ancak karşılığında bir-
şey alırsa değiştireceğini söyleyip 
açıkça sordu "sizde var mı?" 

Camdesus ve Dünya Bankasın-
daki patronları tabii ki Balaid Ab-
düsselam'dan hoşnud olmayacak-
lardı; çünkü kendilerinin politika re-
çetelerini tamamıyla satın almak is-
temiyordu. Abdüsselam'a göre bun-
lar Cezayir'in ekonomik sıkmtılaniiı 
daha da ağırlaştıracaktı. Bir seneden 
az bir zaman görevde kaldı. Cunta 

onu camdan dışarı attı. Ülke ekono-
misine bir trend kazandırâmadı. 
Zaten selefi Guzali gibi başlamak 
için elinde bir başansı da yoktu. 

Sonra IMF: Bir A takımı ülkeye so-
kulmuştu. Eski Moskova ve Was-
hington konsolosu, yeni başbakan 
Rıza Malik İran'da Amerikalı esirle-
rin salıverilmesinde aracı rolü oyna-
mıştı. HSC'ye Budiyaf'm öldürül-
mesinden sonra katılmıştı. Yeni Ma-
liye bakanı Murad Benhachenhu 
1991 yılında dönemin başbakanı 
Mouloud Hamrouche tarafından 
kovulana kadar dünya bankasında 
Cezayir'in temsilciliğini yaptı. Bela-
id Abdüsselam'la birlikte giden 
kontrollü geçiş politikası aslında 
onundu. Bu politika pazar ekono-
misine hızlı ve frensiz bir geçişle 
değiştirildi. 

Yeni bir yatırım kanunu feylül 
ayında yürürlüğe girdi ve bu ka-
nunla özel ve kamu, yerli ve yaban-
cı yatırımların ayrımı ortadan kaldı-
rı l ıyordu, Devlet vergi yükünü 
azaltmak, bir takım krediler sağla-
mak gibi yatırımcıyı teşvik hariç hiç 
bir müdahelede bulunamayacaktı. 
Eğer yatırım nakit para ile yapılı-
yorsa yatırımcı yatırılan sermayeyi 
ve kârı transfer hürriyetine sahipti. 
Hiçbir para kurumu transferi önler 
mek için müdahale edemeyecekti. 

Balaid Abdüsselam Cezayir'in 
borçlarının yeni bir ödeme planına 
bağlanmasına şiddetle karşı çıkmış-
tı. Çünkü ona göre bu ekonomik 
durumda mukabil bir düzelme ol-
maksızın ulusal borçlarda artış de-
mekti. Benhachenhou "toptan eko-
nomik çöküş ile kıyaslandığında 
yeniden yapılanma ve yeni bir öde-
me planı çok az bir külfet (ki bu çok 
az külfet ulusal egemenliği içermi-
yordu) getiriyor diye düşünüyordu. 
Cezayir genel işçi sendikası, rejimi 
her ne slogan altında olursa olsun 
ulusal egemenlik üzerindeki siyasi 
denetimden vazgeçmemesi konu-
sunda uyardı. 

72 Milyar Dolar Borç: Ocak 
1992'de cunta işbaşına geldiğinde 
Cezayir'in dış borcu 25 milyar do-
lardı. Şimdi ise 27 milyar dolar. 



HSC Başkanı Ali Hafi dış borç öde-
menin ülkenin ihracat gelirlerinin-
%80'ini götürdüğünü açıkladı. Ki bu 
11.58 milyar dolarlık yıllık ihracat 
gelirinin 9.26 milyar dolanher yıl 
dünya bankerlerine geriye 2.32 mil-
yar dolarlık bir pay bırakarak faize 
gidiyor demektir. Ve Hafi böyle bir 
mali engellemenin ekonomik ve po-
litik gelişmenin önemli* unsurlarını 
bloke ederek engellediğini söyleye-
rek feryat etti. Oysa Ali Hafi bir "x " 
milyarın askeriyedeki ve politik bü-
rokrasideki kademelerce zimmete 
geçirildiğinden hiç bahsetmedi. 

Rıza Malik ve Murad Benhac-
henhu ekonomik yeniden yapılanma 
için IMFnin planlarını uygularken, 
Cezayir gibi usulsüzlük ve yolsuzlu-
ğun gırla gittiği bir ülke-
de ve rejimin halkla ne 
muvafık olmaktan ne de 
beraber dav ranmak tan 
hiç'hoşlanmadığı bir or-
tamda kontrollü ve karlı 
market ekonomisine geç-
mekten bahse tmen in 
problemi çözır^k ile hiç 
bir a lakası yoktui*. Bu 
arada rejim 1997'de ya-
bancı firmalarla yapılan 
petrol arama çıkarma ça-
l ı şmala r ından yıllık 5 
milyar dolar ek gelir elde, 
etmeyi ümit ediyor ya da 
daha doğrusu Batılı eko-
nomistlerce ümit ettirili-
yor. 

işe yarayacaktıysa, eğer Batılı mütte-
fikler derçekten samimi idiyse Gu-
zali orüara yalvardığında Hassi Me-
sud 'un zengin petrol yataklar ını 
avans para ile ipotek ederlerdi. Ama 
yapmadılar. 

Rejimin 1993 yılında 8 Mayıs'ta 
erkenden açıklanan siyasi normali-
zasyonu Aralık 1993'ün son hafta-
sından başlayarak 2-3 sene süren bir 
geçiş dönemini tasvir ediyordu. Bu . 
süreç güvenliğin sağlanması, yöneti-
min onarımı, ekonominin canlandı-
rılması ve çok partili sistemin ta-
mamlanması ve düzenlenmesine 
harcanacaktı. HSC bünyesinde bir 
başkanlığa yer verecek ve halihazır-
daki danışma meclisi genişletilerek 
siyasi topluluklar, sosyal ve ekono-

Bir üç Yıl Daha: İzlenen siyaset şu-
na göreydi: Eğer rejim her şeye rağ--
men üç yıl daha ayakta kalırsa poli-
tik ve ekonomik araçları da kullana-
rak "İslami fundamentalistler" ile sa-
vaşmak için daha sağlam bir konum 
elde edilebilirdi. Üç yahut dört yıl 
çok uzun bir zamandır. Rejime bin-
lerce fundamentalist daha öldürmek 
için yeterli bir süre olduğu gibi aynı 
zamanda cunta için tehlikeli bir sü-
redir de. Toplumun giderek artan 
tepkisine karşı cuntanın bu kadar 
uzun süre ayakta kalabileceği kesin 
değildir. Katliam ve terör bundan 
önceki üç senede bir işe yaramadı. 
Gelecek üç senede yarar mı?. Hem 
eğer bu 5 milyar dolarlık ekstra gelir 

Müslümanlan terörize ederek taraflar bulma yöntemi 
Cezayir yöneliminde de revaçta 

mik organizasyonlar ve kollektif ha-
reketler de dahil edilecekti. 

Bu bir geçişten diğerine dönü-
şüm, rejimin hükümranlığını iki, üç 
ya da daha fazla seneliğine uzatmak 
ve bu süre zarfmda herşeyin legalize 
edilmesi içindi. Referandumun erte-
lenmc>si ise rejimin %99 evet oyu ke-
sin olmadığı müddetçe böyle bir ris-
ke girebilecek pozisyonu olmadığını 
gözler önüne serdi. 

luk görevlisinin kaçırılması ve bu-
nun sonucu olarak da Fransa'da FIS 
faaliyetlerinin daha sıkı denetlen-
mesi ile daha açık görünen Fransız 
hükümetini yönetime müdahil etme 
gayretleri ne Cezayir 'deki zemin 
gerçeğinde bir değişiklik yapmış ne 
de rejime bir rahatlama getirmiştir. 

Bir siyasi konsensüs oluşturarak 
rejimi meşrulaştınp kurtarmak için 
FIS hariç neredeyse Cezayirdeki 
bütün Tom, Dick ve Heary'lerle 6 ay 
boyunca diyalog kuruldu; tabii bu 
da cuntaya lıiçbir şey kazandırmadı. 
Şimdiye kadar FIS gerçeğinden kaç-
manın imkanı o lmadı . Danışı lan 
60'dan fazla sosyal organizasyonun 
çoğu diyalog kurmak istemeyenler 
hariç herkesle görüşülmesi gerektr-

ığini söylediler. 
FLN Genel Sekreteri 

Abdülhamid Mehri dışa-
r ıda FIS liderieriyle bu-
luştuğu iddialannı, ki re-
jimin buyruğuyla buluş-
|muş da olabilir, reddetti. 
|FIS liderlerinin görüşme-
jye çok hevesli olduklan-
,nı b i lmediğ in i sadece 
;tahmin ettiğini söyledi. 
Bunun yanında ülkede 
meşru bir otorite oluş-
turmak için HSC'nin git-
mesi gerektiğinde de ıs-
rar etmediklerini açıkla-

ndı. Herkesi kapsayan di-
yalog çağrısı hem Ben 
Bella hem de Hamas ha-

reketi lideri Mahfud Nahna tarafın-
dan tavsiye edilmişti. 

Cuntanın Şiddetli İkilemi: Ulusal 
Diyalog Komisyonu halkla İlişkiler 
başkanı Abdülkadir Bensalah'ın du-
rumun bir referandum organizasyo-
nuna uygun olmadığına dair ikrarı 
cuntanın ikilemini ortaya çıkarıyor-
du. Geçen ayki üç Fransız konsolos-

Tehlikeli Gerginlik: Ben Bella son 
dönemdeki tehlikeli gerginliği gözö-
nünde bulundurarak diyaloğun ül-
ke yararına olması gerektiğini söy-
lüyordu. O diyaloğ komisyonunun 
siyasi zemindeki gelişmeden hemen 
sonra başlamasını, bazı tutukluların 
sa l ıver i lmesini , g ü n e y d e k i bazı 
kampların kapatılmasını ve bazı FIS 
üyelerinin diyaloglara katılabilmele-
ri için serbest bırakılmalarını arzu-
luyordu. 

Sosyalist Güçler Cephesi (FFS) 
lideri Hocine Ait Ahmet ise daha 
makul yaklaşıyor ve rejime durumu 
rahatlatmanın yolunun tutukluların 



salıverilmesi, ölüm cezalanmn erte-
lenmesi, sıkıyönetimin kaldırılması 
ve medyanın gerçek demokratlara 
açılmasından geçtiğini söylüyordu. 

Hamas Lideri Mahfud Nahna 
"İslami cephe liderleri yahut İslami 
görüşe sahip herhangi biri ile diya-
loğa girmeyeceğini söyleyen birini 
tel'in ederek bunu söyleyen kişinin 
ya tartışmamn zayıf tarafı ya da va-
tan haini olduğunu söyledi. Artık 
vahşetin bitmesini talep ederek bü-
tün partilerin ateşkes ilan etmesi ve 
cuntanın kendi namına terör estir-
meyi ve toplama kampları açmayı 
bırakıp kriz çemberinden çıkmaya 
yardım etmesi gerektiğini söyledi. 

Sosyalist cephe lideri Ait Ahmed 
ise bir nispi temsil sistemini önerdi; 
burada herhalde ordu yararına sesli 
düşünüyordu. Nispi temsil İslami 
çoğunluğun meclisteki gücünü kıra-
cak bir teklifti. 

Az Bir İlerleme: HSC 400 idamı da-

ha erteleyerek ve herkesle diyalog 
kurma niyetini bir kez daha tekrar 
ederek az bir ilerleme gösterdi. Ta-
bii, diyaloğun şartı "kanuna muha-
lefet göstermemiş" ve "şimdiye ka-
dar diyaloğa iştirak etmemiş" ol-
maktı. HSC bunun samimi bir diya-
log çağrısı olduğunu, bir oyalama 
taktiği olmadığını göstermeliydi ve 
bununla üç şey hedefliyordu. Birin-
cisi "bugüne kadar diyaloğa girme-
miş ve kanunlara da muhalefet et-
memiş" FIS unsurlarıyla görüşmeyi 
önererek haklı görünmek istiyordu. 
İkincisi bununla FIS mensupları ara-
smda kanunlara muhalefet £tmiş-et-
memiş ayrımı yaratılmak isteniyor-
du ve son olarak da diyalog sayesin-
de kendisini meşru ve anayasal bir 
kurum olarak legalize edecekti, ger-
çekte öyle olmasa da. 

"Hayır teşekkürler ama sizinle 
konuşmaya ihtiyacımız yok " dedi 
FIS'ın yurt dışındaki lideri Rebah 
Kebir. "Eğer rejim diyalogda samimi 

ise bunu partisinin en üstleriyle, 
Abbas Medeni ve Ali Belhaci ile 
yapmalıdır. Binaenaleyh iki yıl son-
ra decideurs kendi politikalarının 
çölünde kaybolmuş durumdalar . 
Ülke bunların boş ve yabancı fikir-
leri yüzünden kıraç bir halde ve 
ekonomi ise kaosta. İktidan İslam-
cılara bırakma konusunda fevkala-
de isteksiz ve şaşırmış görünüyor-
lar. 

Son derece sevinçli bir Hüsnü 
Mübarek "Biz 7000 senelik bir me-
deniyete sahibiz. Biz medeni bir ül-
keyiz. Mısır, Cezayir veya İran'la 
kıyaslanamaz" dedi. Cezayirdeki 
durum ile ilgili yorumu soruldu-
ğunda. "Ben eski başkan Şadli Bin 
Cedid'i Müslüman bir ülkede dini 
bir partiye sahip olmanın tehlikele-
ri konusunda uyarmıştım, ama be-
ni dinlemedi. İşte sonuç" dedi. Sen 
demi Mübarek! 

Çev. Yavuz Petek 

TESLİME NESRİN OLAYI VE İKİ ĞLOBAL 
KÜLTÜRÜN ÇATIŞMASI 

M. H. FARUKI 

Kalküta gazetesi olan The States-
man'a (9 Mayıs 1994)"Kur'an'da 
yapılacak küçük değişiklere taraf-
tar olmadığını, bunun hiçbir fay-
dası olmayacağını, Kur'an'm baş-
tan sona değiştirilmesi gerektiğini" 
söylemişti. Röportaj Bengladeş'te 
halkın tepkisine yol açınca gazete-
ye sözlerinin yanlış aktarıldığını 
bildirilmiş, fakat şöyle bir açıkla-
ma yapmıştı: "Ben, Kur'an'ı, Veda-
ları. Kitabı Mukaddes ' i ve diğer 
bütün dini metinleri zaman ve me-
kan üstü olarak görüyorum" ve bu 
yüzden "bizler ilerlemek istiyorsak 
bu eski metinleri aşmak zorunda-
yız." 

Ancak muhtemelen yerleşik 
inançlarla uygunluk uğruna yine-
lediği şeyle inkar ettiği şey arasın-
da pekaz bir fark vardı. Onunla 
röpor ta j ı gerçekleşt i ren States-
man'ın muhabiri Sujata Sen, bu ka-
dının "Kur'an'm tamamen yenilen-

mesi lazım" şeklindeki görüşlerini 
yansıtırken değişiklik yapmadığını 
iddia ediyordu. (Reuter, 14 Haziran, 
Kalküta) 

The Statesman gazetesine söyle-
diğf şeyleri daha önce bir başka 
Hindistan gazetesine de söylemişti: 
"Kadının durumu bütün dünyada 
aynı... Kur'an ve diğer bütün dini 
kitaplar kadınları daima iğrenç ku-
ral ve yasalarla prangaya vurmaya 
çalışmıştır.... Bu, Şeriat'ın değişmesi 
meselesi değildir... Dini kitaplar an-
tika haline gelmiştir ve müzelere 
gönderilmelidirler..."(The Sunday 
Observer'dan aktaran Müslim India, 
Yeni Delhi,. Haziran 1994) 

Bengladeşli bir pornoğrafi yazarı 
olan sözkonusu kadın Teslime Nes-
rin, Hindistan'ın keşfettiği birisi ol-
muş ve Kalküta Kitap Ödülünü al-
mıştı. Fakat kutsal değerlerine yöne-
lik bu keyfi saldırı Bengladeş Müs-
lümanlarında büyük infial uyandır-

dığından, o, İslam'm reformasyo-
nu için Batı'nın en yeni kuklası se-
çildi. 

Yasalardan kaçmasına ve nü-
fuzlu birisinin himayesinde giz-
lenmesine rağmen (Bengladeşliler, 
onun eğer Hindistan'a kaçmamış-
sa Batılılara ait diplomatik binalar-
dan birinde, muhtemelen bir ABD 
sığınağında gizlendiğinden kuşku-
lanıyorlar.) Şimdi TV'de boy gös-
terebiliyor ve daha küstahça konu-
şabiliyor. Avustralya Radyo-TV 
Kurumu'na şunları söylemişti (The 
Times, Londra, 22 Haziran): "Bi-
zim dinimiz kadınları insan yerine 
koymuyor. Kadınlar köle gibi gö-
rülüyor. Dine karşı yazılar yaz-
dım; çünkü kadınlar eğer insan gi-
bi yaşamak istiyorlarsa dinin ve is-
lam hukukunun dışında yaşamak 
zorunda kalacaklardır." İslam'a 
saldırıp "saldırmadığı sorulduğun-
da da Nesrin'in cevabı şu olmuştu: 



"Evet, doğrudan doğruya." 
Dakka Metropolitan Baş Yargı-

a , Bengladeş Ceza Kanunu'nun 295 
A maddesine göre bir darvaya ce-
vap vermesini istiyor.(Eğer kanun 
kitabmda İslami hükümler bulun-
saydı ölümle cezalandırılabilecek 
olan i r t ida t ve kutsa l değer le re 
hakaretten dolayı değil, en fazla iki 
yıla kadar hapsi gerektiren kamu 
düzen in i bozma s u ç u n d a n yar -
gılıyor bu madde) Fakat Teslime 
Nesrin, İslam medeniyetine karşı 
savaşta yeni bir savaş nedeni haline 
gelmişti. 

Londra 'da yayın lanan Times 
gazetesi taciz edilen Bengladeşli 
m ü s l ü m a n l a r ı n ö fkes in i "Fun-
d a m e n t a l / T e m e l Sorun" o larak 
görüyordu ki burada o, "İslam ile 
ifade özgürlüğü arasındaki şiddetli 
savaş" şeklinde bir değerlendirme 
yapmayı tercih ediyordu (Başyazı, 
18 Haziran 1994). "İslam ülkelerin-. 
deki kadına dair geleneksel islami 
görüş ile en temel feminist talepler 
arasındaki gittikçe artan gerilimde" 
coşku do lu bir neşen in gözle 
görülür kırpıntıları vardı; çünkü 
tıpkı Selman Rüşdi'de olduğu gibi 
Bayan Nesrin'in de bir reformcu ol-
duğuna inanılıyordu. Bütün des-
teğe, "İslam toplumunda kadının 
ro lünü değ i ş t i rme ve Şeriat ' ta 
değişiklik gerçekleştirme çabaları" 
olduğu iddia edilen çalışmaları için 
ih t iyaç d u y u y o r d u ve (The 
Times ' ın o k u y u c u l a r ı n a b i ld i r -
d iğ ine göre) " kad ın ve erkek 
arasmda daha fazla bir eşitlik sağ-
lamak için Şeriat, yorum ve tashihe 
tabi birşeydi." 

' Ve başyazar, "dil ve onun kul-
lanımına ilişkin Batılı ve temel kav-
ramlar", "kelimeleri muhayyilenin 
hizmetinde serbestçe istihdam et-
menin bir kaynağı olarak" gören 
a y d ı n l a n m a sonras ı ge leneğ in i 
değer lendirme hususunda İslam 
dünyasının yetersizliği ve (Samuel 
Huntington ve İngiliz güvenlik ser-
visinin başkanı Stella Rimington 
tarzında) daha ciddi biçimde "iki 
global kü l t ü r a r a s ındak i çatış-
man ın" güven l ik b o y u t u gibi 
oldukça temel sorunlar üzerinde 
durmaya devam ederken, emrin-

deki muhabir . Bayan Nesrin hak-
kında pek birşey bilmedikleri an- ' 
laşılsa da birkaç müslüman bayan 
entellektüelin "reformist" görüş-
lerini derliyordu. 

Ö n d e gelen bir -gazetenin 
kılavuzluğuyla, İngiliz insan hak-
ları ö r g ü t ü Art ic le 19 çok geç-
meden Teslime Nesrin'i savunmaya 
geçti. Savaş hattına ikinci katılacak 
olan The Wa s h i n g t o n Post 
gazetesiydi. Hadiseye el koyan The 
Post onun (Nesrin'in) Kur'an'm de-
ğil sadece Şeriat'ın yenilenmesini is-
tediğini iddia ederek savunuyordu. 
Bununla beraber Amerikan gazetesi 
"Bayan Nesrin"in güvenliğine iliş-
kin endişelerini dile getirmeleri " • 
için diğer milletleri de göreve çağı-
rıyordu. 

Bayan Nesrin'in yazıları ve ha-
yat tarzı, İngiliz gazetesinin düşün-
düğü Şeriat'a ilişkin deişiklikle'ri 
vasıtasıyla İslam toplumunda kadı-
nın rolü ve cinsel eşitlik konusun-
daki değişikl iğin türü hakkında 
yeterince fikir veriyordu. 

Bayan Nesrin gündelik hayatın-
da t a tb ike k o y d u ğ u şeyi 
savunuyordu: Rasgele cinsel ilişki 
ve sapıklık. Yedi yılda yedi kocayla 
evlenip boşanmış ve fakat ne ev-
lilik, ne de boşanma onun açısından 
hiçbir şey i f ade e tmemiş t i . İlk 
kocası gerdek gecesi kapılar yüzüne 
kapandığı için intihar etmişti; çün-
kü o gece Bayan Nes r in bir ar -
kadaşını ağırlıyordu.Aynı zamanda 
hem bir kocaya hem de bir sevgiliye 
sahibolmada veya boşandığı kişiyle 
flört etmede ona göre yanlış olan 
birşey yoktu. Geçen yıl bir Dakka 
gazetesine "kadın her istediği sper-
mi edinme hakkına sahip olmalı." 
Bir kadın bir erkeğe 'tecavüz' ede-
bilir, hat ta el çabukluğuyla onu 
çocuk babası yapabilir" demişti. 

Bir yıl kadar önceydi ki, Har-
vard 'dan bir siyaset bilimci olan 
Samuel Huntington gelecekte "glob-
al siyasetteki ana çatışmanın millet-
ler ve farklı medeniye t g rup la r ı 
arasında cereyan edeceğini" bildir-
mişti."'Medeniyetler arasındaki fay 
hatları, geleceğin savaş hatları ola-
cak" şeklinde kehanette bulunmuş-
tu. İnsan topluluğu bugüne kadar 

hep çok medeniyet l i bir özell iğe 
sahip olageldiğine göre şimdi niçin 
yeni "savaş haüarı" sözkonusuydu? 

H u n t i n g t o n ' u n p r o b l e m i 
şuradaydı ki, "bir kimse yarı Fran-
sız veya yan Arap olabilirken, yarı 
katolik veya yarı müslüman olması 
'çok zor birşey olacaktı." "Fay hattı" 
kesinl ikle , yar ı M ü s l ü m a n , yar ı 
Hrıstiyan, yari Hindu,yan Budist ve 
tam olmayan unsurlardan melez bir 
m e d e n i y e t y a r a t m a a r z u s u n d a 
bu lunuyordu . Aslında eğer H n s -
tiyanlar, Yahudiler , Hindular ve 
diğerleri bir Müslümanın "tam" bir 
Müslüman olma hakkına -ve aslın-
da cazibesine- saygı gösterseler ve 
yine Müslümanlar da başkalarının 
"kendi dinlerine" inanma haklarına 
saygılı olsalar hiçbir savaş hattının 
çizilmesine gerek kalmayacakt ır . 
Fakat Huntington mütevazi kalıyor-
du. Norman Daniel'in İslam ve Batı 
adlı k i tab ında (One World Pub-
l icat ions , O x f o r d ve N e w York 
1993) kılı kırk yararcasına belgelen-
diği gibi, "yarım Müslümanlar"dan 
oluşan bir dünya yaratmayı hedef-
leyen b e y h u d e savaş bir sü red i r 
devam ediyordu. Bununla beraber 
maalesef bu s avaş ın k ü l t ü r ve 
medeniyetle pek az bir ilgisi vardır. 
Medeniyetler birbiriyle savaşmaz; 
bunu yapanlar sadece kendilerinin 
medenileşmiş kimseler o lduğuna 
inananlardır. Bu kimseler en haksız 
bir bahane ile kavga çıkarmaya ve 
medeniyfet olarak algıladıkları şeyi 
başka herkese empoze etmeye çalış-
maktadırlar. 

impact (Temmuz 94)'ten çev. 
Ubeydullah Baykara. 



• KITAP DÜNYASı 

LAİKLİĞE İLİŞKİN KİTAPLAR 

Bir Din Politikası: 
LAİKLİK 

Laiklik, yasalarımızda yer aldığı 
günden beri sürekli, bitmeyen bir 
tartışma, kavga konusu olagelmiş-
tir. Bununla birlikte, tartışanların, 
belki daha doğrusu bu yüzden 
karşı karşıya gelenlerin, birbirini 
anlamakta güçlük çektiğini söyle-

, mek pek bir abartma sayılmaz. 
Bir yanda laiklik denince tüm 

haklarından yoksun bırakıldığını 
düşünen; tüyleri diken diken olan-
lar, öte yanda, Türk toplumunda 
özgür d ü ş ü n m e ile ku r tu luşun 
aracı, sihirli bir değnek gibi ona sa-
rılanlar... Laiklik konusunda ya-
zarların çoğu ya laikliği anlama-
mıştır, ya da kavgasını yapmakta-
dır. 

Yazar bu kitabı yazmasının se-
bebini şöyle açıklamaktadır: 

"1963 yılında Almanya'daki bir 
dil okulunda, içlerinde Türklerin 
de bulunduğu bir grup, haftalık 
tartışmalı toplantısını yapmakta-
dır. Gruptakilere çeşitli dinleri ta-
nıtma amacı güden günün konusu 
üzerindeki tartışma bir ara Türki-
ye üzerinde yoğunlaşır. Grubun, 
çeşitli Hrıstiyan ülkelerden gelen 
diğer üyeleri Türk arkadaşların-
dan İslam dini hakkında bilgi al-
mak isterler. Bildikleri kadar bilgi 
veren Türkler "laiklik" kelimesini 
Almanca telaffuz ederek Türki-
ye'de "laizismus" olduğunu söyler-
ler. 

Grubun diğer üyeleri Türk ar-
kadaşlarının sözlerine önce anlam 
veremezler. Nüfusun yüzde dok-
san dokuzunun Müslüman oldu-
ğunu söyledikler i bir ü lkede, 
Hrıstiyan hukukuna özgü bir kav-
ram olan laikliğin ne aradığını an-
lamamışlardır. Tartışmayı yöne-
ten öğretim üyesi, duruma uygun 
bir ad bulabilmek için Türklerden 
ülkelerindeki uygulamayı anlat-
malarını ister.Açıklama dinlendik-
ten sonra bu uygulamanın Al-
manca "saekularismus" (seküle-
rizm) sözcüğüyle adlandırılması-
na karar verilir. 

Bu kitap Türklerin ülkelerin-
deki laiklik uygulaması konusun-
da içlerine kuşku düşüren o tartış-

HazJlhan GUNDOGDU 

malı toplantıdan esinlenmiştir. 

Hulusi Yazıcıoğlu, Marmara 
Ünv. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınla-
rı, İstanbul, 1993,220 sh. 

TÜRK TOPLIIMUNUN 
LAİKLİK ANLAYIŞI 

Türkiye'de çoğu savunma veya 
tenkit mahiyetinde olmak üzere, 
laiklikle ilgili bir hayli çalışma bu-
lunmaktadır. Sosyolojilc açının ih-
mal edilmediği araştırmaların bu-
lunduğunu da söylemeliyiz. Fakat 
halkın düşüncesine ve kanaatleri-
ne şimdiye kadar başvurulmamış 
olmasını önemli bir eksiklik olarak 
görmekteyiz. 

Bîr ûygulamanm halk için de 
olsa, halka rağmen olup olmadığı-
nı anlamanın yolu ona da danış-
maktan geçmektedir. Son on yıldır 
laiklikle ilgili sözlü ve yazılı tartış-
maların artması bir tesadüf olmasa 
gerektir. Laiklik konusundaki ge-
lişmeler ile siyasi partilerin değiş-
mesi, doğup batması, siyasi haya-
tın değişmesi arasında müvazilik 
görülmektedir. 

Laiklikle ilgili değişmeler bir-
çok sosyal olayla işbirliği yapmış, 
pek çok sosyal olayın nabzını elin-
de tutmuş ve tutmaktadır. Bunla-
rın anlaşılması gerekir. Laiklik 
araştırma ve yorumlarının pekço-
ğu ya ilahiyat, ya hukuk, bazen de 
ideoloji sınırlan içinde kalmış, hal-
kı ve değişmeleri takip etmemiştir. 



Yalnız ilahiyatla yetinmek, neticede 
dinden ziyade felsefeye yarayabilir 
ve o felsefe de tabiatı ve cemiyeti 
hesaba katmayan bir felsefe gibi 
olabilir. Kendi içinde kapalı ve tek-
rarlardan ibaret bir duruma girebi-
lir. Dinin yaşandığı cemiyetin bu 
yönden tanınması gerekir. Bu şekil-
de yalnız laikliğin değil, dinin de 
anlaşılması ve varsa sapmaların 
doğru tefsiri kolaylaşır. Yalnız hu-
kukta kalmak da insanlararası iliş-
kileri sadece hukuki boyuta indir-
gemek olur ki, laikliğin ve Türk 
toplumuna yansımasının anlaşıl-
masına yetmeyebilir. Nitekim Tür-
kiye'de bu konuda en çok sıkıntıya 
maruz kalanlardan biri dindar ve 
din adamı ise, diğeri bunların kar-
şıtı durumuna düşen hukukçu ol-
muştur. • 

Yapılan bu anketle Türk toplu-
munun laiklik hakkındaki kanaat 
yığılmalarını ve özel not yazanlann 
fikirlerini tesbite ve değerlendirme-
ye çalışılmıştır. İki cilt hal inde 
planlanan laiklik çalışmasının 1. cil-
dini bu değerlendirme teşkil et-
mektedir. Bu kitapta laikliğe genel 
bakıştaki konular, ikinci ciltte ay-
rıntılı bir şekilde.ele alınacaktır. 

Doç. Dr. Yümni SEZEN, Mar-
mara Ünv. İlahiyat Fak.Vakfı Yay. 
İstanbul, 1993 304 sh. 

KEMALİST LAİKLİĞİN 
TEMELLERİ 

Türkiye'de herkes bir tür laikleş-
tirilmiş vatandaştır. Kimi insan-
lar her ne kadar kendilerirü anti-
laik bir söylem üzerine görmek 
isterlerse de, bu kişilerin yazdık-
ları makaleler ve kitaplarında 
kullandıkları harflerinde laikli-
ğin izlerini taşıdığını söylemek 
pekala mümkündür. 

Çünkü 1928 

lam'a inanmadıkları halde, yönet-
tikleri kişileri laikliğe iman etmeye 
zorlamışlardır. Bu millet bir türlü 
laikliği sevemedi. Çünkü nerede İs-
lam düşmam varsa, nerede milletin 
kültürüne, tarihine, diline, örfüne 
hakaret eden insan varsa laikliğin 
amansız savunucusu oldular. 

Muzaf fe r TAŞYÜREK, İhtar 
Yayıncılık, İstanbul, 1994,252 sh. 

yılında kabul 
edilen bir yasa 
ile İncil dili ve 
İncil harf ler i 
olan Latin harf-
leriyle -yanlış 
söylenilmekte-
l a ik l e ş t i r i lmiş 
harflerle dergi-
ler, gazeteler, ki-
taplar yayınlan-
maktad ı r .Yine 
bu insanların ev-
lenmeleri Ba-
tı 'dan alınan 
Hrıstiyan unsur-
ları taşıyan me-
deni kanuna gö-
re olmakta, ticari 
ve ekonomik sis-
temleri kapita-
list-liberal eko-
nomik sistemin 
kuralları çerçe-
vesinde işlemek-
tedir. 

Türkiye'deki 
hakim veya ida-
re eden sınıf 
Müslüman halka 
rağmen kendi 
ideolojilerini din 
edinmiş, yanlı, 
dayatmacı , ya-
sakçı bir zihniye-
tin ürünüdürler. 
Sistemin temeli 
olarak kabul edi-
len laikliğin sağ-
lıklı bir tanımı 
ve sağlıklı bir 
uygulaması yok-
tur. Kendileri İs-
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AKV'DEN HABERLER 

ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI 
1994 YAZ KAMPI 

Pınar Yayınlarının organizasyonu 
ve katkılarıyla Araştırma ve Kültür 
Vakfı adına geçtiğimiz Temmuz 

. ayında düzenlenen kamp faaliyeti 
başarıyla sonuçlandı. Daha önceki 
yıllarda olduğu gibi İstanbul'un Sa-
rıyer ilçesine bağlı Rumelifeneri kö-
yünün Karadeniz'e nazır Marman-
cık mevkiinde kurulan yaz kampın-
dan bu sezon bir ay içerisinde yak-
laşık 250 kişi istifade etti. Yaş grup-
larına, ve yörelere göre gruplandırı-
larak çeşitli devreler halinde kampa 
iştirak eden kardeşlerimiz, bu vesi-
leyle dostluklarını ve kar-
deşliklerini pekiştirmiş ol-
dular, unutulmaz anılar ya-
şadılar. 

Kampa katılan kardeşle-
rimiz bir yandan denize gir-
me, sabah sporu, futbol, vo-
leybol, masa tenisi gibi spor-
tif ve dinlendirici etkinlik-
lerde bulunurken, öbür yan-
dan da çeşitli konular etra-
fında sohbet etme, fikir alış-
verişinde bulunma Ve tartış-
ma imkanı buldular. Genel-
likle 5'er günlük sürelerle sı-
nırlanan her devrede futbol, 
voleybol, masa tenisi turnu-
vaları, akşamları da şiir. 
okuma, bilgi ve fıkra yarışmaları 
düzenlendi ve birincilik alan grup 
ve şahıslara ödüller verildi. 

Yaz kampının en ilgi çeken yan-
larından biri, her devrenin son akşa-
mı, deniz-kenarında yakılan "kamp 
ateşi" idi. Gecenin karanlığını yırtan 
ve dalga sesleriyle bütünleşen alev-
ler, bazı akşamlar mehtabın aydınlı-
ğıyla birleşerek apayrı bir tablo 

oluşturuyordu. Kamp ateşinden is-
tifadeyle yapılan patates gömme, 
patlıcan kızartma ve közde çay se-
anslarına ise ancak gecenin yarısı-
na kadar uykusunu yenebilenler 
katılıyordu. 

Kamp Şakaları 

• Yaz kamplarının değişmez şakaları 
arasında; ceza veya ödül almayı 
hakedenlerin denize atılması, bazı 
samimi koğuş arkadaşlarının sa-
bahleyin yüzleri-gözleri boyanmış 

"ödül" olarak denize atılmaları ve 
belki de ilk kez böylece milli olma-
lan ilgi çekiciydi. 

Aynca bu yaz kampında, dün-
yada ilk kez "horlama şampiyonası" 
düzenlendi, Yanşmaya giren yete-
nekler, koğuş sakinlerinin gece ya-
rıları müthiş gürültüler arasmda 
uyanmak zorunda kalarak puan 
vermeleri sonucu seçildiler. Şampi-
yonada ödül alanların isimleri biz-
de mahfuz olup arzu edenlere sa-
dece' isim ve soyadlannın baş harf-
leri verilecektir. Bu arada bazı hor-

lama olayları kulaktan ku-
lağa, hatta devreden dev-
reye anlatılarak efsaneleşti. 
Örneğin, kimseyi rahatsız 
etmemek gibi bir incelik 
göstererek arabasında yat-
maya karar veren horlama 
şampiyon adaylarından bi-
ri, sabaha karşı horlama-
nın etkisiyle harekete ge-
çen ve denize doğm ilerle-

olarak uyanmaları, bazı eşyaların 
saklanması türünden şakalar yer 
alır. Bu yaz kampında yapılan şaka 
ve esprilerden bir kısmı özel bir 
ayrıcalığa sahipti: Örneğin; "ol ma-
hiler ki derya içredirler deryayı bil-
mezler" kelam-ı kibarında yer aldı-
ğı gibi haftalarca deniz kenarında 
olup da denize girme cesaretini 
gösteremeyen bazı arkadaşların 

S j yen arabasını son anda ya-
pılan uyarılarla durdura-
bilmiş, Birbaşka horlama 
şampiyon adayımızın hor-

, laması sonucu çadırın uç-
• ma tehlikesi geçirdiği, hatta 

bazı çadır iplerinin koptu-
ğu görülmüş. En güzel horlama ödü-
lü ise hırhırî makamda yaptıkları 
horlamadan ötürü klasik Türk musi-
kisi hayranı iki arkadaşımıza verildi. 

Kampımızın kazasız-belasız, 
güzelliklerle, kardeşlik hisleriyle 
dolu geçmesi dolayısıyla Rabbimi-
ze hamdediyor, gelecek yılki yaz 
kampında camiamızla yeniden 
kucaklaşmayı ümidediyoruz. 


