
Günümüzde, çok çeşitli kültürlerin belli bir coğrafyada ötekilerin “farklılıklarını” kabul ederek yan 

yana yaşamasından söz edildiğinde mutlaka dile getirilen söylemlerden biri hoşgörü olmaktadır. 

İçinde yer aldığı kültüre, tarihe ve coğrafyaya göre değişen biçimlerde olsa da gittikçe yaygınlaşan bu 

sözcüğün ifade ettiği anlam evreni bir zorunluluğun dayatılmasına dönüşmektedir. Dergimizin bu sayı-

sında Müslüman zihni melezleştirmeye dönük olarak oluşturulan hoşgörü söylemini eleştirel bir açıdan 

irdelemeyi uygun bulduk.

Atasoy Müftüoğlu kendisiyle yapılan son söyleşilerden birinde: “Kime karşı hoşgörü? Sizin bütün bir 

İslâmi varlığınıza karşı küresel çapta sistematik anlamda bir proje yürütülüyor. Sizi temin ederim şu anda 

yüzlerce düşünce kuruluşu Türkiye’de faaliyet halindeler. Hoşgörülü bir İslâm tanımı için uyarıyorlar 

Müslümanları. “Mevlana okuyun, Yunus okuyun. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek” diye. Hâlbuki 

bugün döveni dövmek gerek, sövene sövmek gerek. Biz her gün dövülüyoruz” diyordu. 

Günümüzde hayat tarzlarının tümünü eşitleyen aralarındaki farkları neredeyse iptal eden bir nitelik 

vardır; işte bu nitelik hoşgörüdür. Oryantalizmin uzun tarihinde Batılı yazarlar tarafından Müslümanlara 

yöneltilen en yaygın suçlamalardan birini, İslâm’ın tarih sahnesine çıktığı tarihten bu yana hoşgörüsüz bir 

din olduğu yönündeki söylem oluşturur. Bugün Batının liberal demokrasisinin ayrılmaz parçası olarak 

takdis edilen hoşgörü meselesi Hayreddin Karaman’ın Yeni Şafak gazetesinde hoşgörü ve tahammül üze-

rine yazdığı yazıyla tepki almıştı. Çoğu kişi onu eleştirmişti. Oysa ‘Sınırsız’ hoşgörü olmaz. Olur diyenler, 

ya cehaletlerinden böyle bir şey söylüyordur ya da manipülasyon yapıyorlardır. Dolayısıyla önemli olan 

‘sınır’ın ne olduğudur. Modern-demokratik toplumlar, çok-kültürlülük ve farklılıklara saygı kavramlarını 

tartışırken, bu hususlardan asla feragat etmemektedirler. Hatta İslâm dünyasına karşı ‘düşmanca’ tutum-

larını sürdürdükleri rahatlıkla söylenebilir; zira küresel anlamda kendi egemenliklerine karşı tek ciddi 

(potansiyel) tehdidin İslâm dünyasından geldiğini bilmektedirler! Bu nedenle de, ‘hoşgörü’ söylemi ile, 

tehdidin geldiği İslâm dünyasına şu mesajı göndermektedirler: “sizleri de hak ve özgürlükleri olan eşit 

bireyler olarak kabul edebiliriz; ancak tek bir şartla: bizim hakimiyetimizi kabul etmelisiniz!”

 Modern kültür, hoşgörüyü insanlığa çok kültürlülük söylemi üzerinden empoze etmeye çalıştı. Ne 

var ki Batının, benzerlikleri esas alan bir homojenleştirme projesi olan bu çok kültürlülük söyleminin 

fiyaskoyla bittiği bile söylenebilir. Kanada’dan Amerika’ya herkes kendine özgülüklerde bir deneyimle 

meşguldür. Bu süreçlerin en temel özellikleri de farklılıkları doğrudan veya dolaylı kapatma çabasıdır. 

Dolaylı bile olsa farklılıkları gidermeye çalışan bu yaklaşımlar bir tek kültürcülük için uğraşıyor demektir. 

Farklılık karşısında tahammül göstermekten başlayarak, umursamamak, metanetle karşılamak, merak 

etmek, şevkle onaylamak gibi biçimler gösterebilen hoşgörüyü geniş bir çerçevede İslâm cihetinden     sor-

gulamanın gerekliliği ortada. Çokuluslu imparatorluklar, toplumlararası birlikler, ulus devletler, modern 

ve postmodern zamanlar gibi farklı hoşgörü rejimlerinin Müslümanlar açısından ne ifade ettiğini Mustafa 

Aydın, M. Kürşad Atalar, Abdurrahman Arslan ve Dilaver Demirağ değişik açılardan irdelediler. 

Dergimizde ayrıca  İslâmcılık akımının önemli isimlerinden  Said Halim Paşa’yı ölümünün doksanıncı  

yılında değerlendiren  bir bölüm de yer alıyor. Mehmet Yaşar Soyalan’ın çeviri meallerin imkanına odak-

lanan yazısı da oldukça önemli. 

OKURLARIMIZIN DİKKATİNE:   Son zamanlarda   dağıtımcıdan kaynaklanan sorunlar nedeniyle 

dergimizin ulaşımında birtakım aksaklıklar oldu. Sorunları gidermek amacıyla dergi dağıtımlarımıza  yeni 

bir firma ile devam etme kararı aldık.  Yaşanan aksaklıklardan dolayı  okurlarımızdan özür dileriz. Dergi 

içerisindeki Abone Formu’nu eksiksiz doldurup tarafımıza fax veya e-mail olarak göndermeniz hem 

dergininin size ulaşması hem de aynı zamanda bizim sizlere gerektiği zaman ulaşmamız açısından çok 

önemlidir. İlginize teşekkür ederiz.

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle. 

            Umran

AHİR ZAMANLARDA HOŞGÖRÜ
MÜSLÜMANLAR,  LİBERAL DEMOKRASİ VE MELEZLEŞME

Ayda Bir Merhaba
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S oğuk savaşın bitişiy-

le beraber sona eren iki 

kutuplu dünya düzeni, 

soğuk savaşa göre ayarlanmış 

bütün kurumların ve politikala-

rın sorgulanması sürecini başlat-

tı. Eski düzenin sona erdiğini ve 

yeni bir dünya düzeni kurulması 

gerektiğini dönemin ABD başka-

nı dillendirdi. İki kutuplu dünya 

düzeninin bittiğinin ilanı, bütün 

politikalarını o dünyanın şartla-

rına göre kurgulamış devletler ve 

kurumların adeta bir boşluğa ve 

karmaşaya  düşmesine yol açtı. 

Bu değişimden en fazla  devlet-

lerin dış politikaları etkilendi. İki 

kutuplu soğuk savaş dünyasın-

da devletler büyük ölçüde kutup 

başı  olan ABD ve  SSCB’nin tav-

rına bakarak politikalarını tayin 

ediyorlardı. Süleyman Demirel’in  

tabiriyle soğuk savaş dönemin-

de  müstakil dış politika geliş-

tirmek gibi bir durum yoktu. 

Bulunduğunuz kutbun başı hangi 

istikamete  gidiyorsa, siz de  o 

yöne  yöneliyordunuz. BM Genel 

kurulunda ABD’nin temsilcisinin 

inip kalkan kolunu takib etmek 

yeterliydi Türkiye açısından.

Soğuk savaşın sona ermesi bu 

lüksü(!) ortadan kaldırdı. Ülkeler  

artık kendi politikalarını üretmek 

ve kendi ittifaklarını  oluşturmak 

durumunda idiler. Bu bağlamda  

Türkiye, cumhuriyet dönemi için-

de, özellikle ilgi alanının  dışında 

tuttuğu çoğrafyalarla  ilgilenmek 

mecburiyetiyle karşı karşıya kaldı. 

Türkiye’nin resmi ideolojisinin  

ortaya koyduğu kısıtlar  ve dış 

politika yapıcılarının  sahib oldu-

ğu kültür, bu coğrafyalarla  iliş-

ki geliştirmeye maalesef müsait 

değildi.

Bunun ilk örneği  Bosna 

meselesidir. 1992’de  başlayan 

Bosna sorununun akabinde, dağı-

lan Yugoslavya’nın etnik ve dini 

yapıları, ait oldukları medeniyet 

havzalarına  doğru yöneldiler.  

Hırvatlar, Slovenler Almanya’ya, 

Sırplar, Ortadokslar Rusya’ya  ve 

Müslümanlar da  Osmanlı  İslâm 

havzasına  yani Türkiye’ye yönel-

diler. Türkiye’nin  dış politika 

yapıcıları  bu duruma asla hazır-

lıklı ve ilgili değillerdi. Siyasiler  

onlara nazaran daha ilgili idiler, 

fakat  onlar da yeterli birikime 

Türkiyenin Aktif Dış Politikası
Kürt Sorunu ve Terör

Cevat ÖZKAYA



5Umran EKİM 2011

■ Türkiye’nin Aktif Dış Politikası

sahip değillerdi. Soğuk savaş son-

rası karmaşa ortamında kendi  

tarihi  ve coğrafyası ile yüz yüze  

gelmek zorunda kaldı Türkiye’nin  

dış politika yapıcıları. Bu aynı 

zamanda onların  soğuk savaş 

sonrası ilk bağımsız karar alma 

alıştırmalarının da  yapıldığı  bir 

olay olması açısından önemlidir. 

Bu olay, eski  klişelerle ve usul-

lerle dış politika yapılamayacağı-

nı, yeni argümanlara ihtiyacımız 

olduğunu açık bir şekilde ortaya 

koydu.

Yeni duruma  uygun bir  dış 

politika  konsepti, bir  strateji 

geliştirmek zorundaydı Türkiye. 

2000’li yılların  başına  kadar 

geçen  dönemde  iyi niyetli  ve 

yararlı birtakım  çabalar  ser-

gilendi, ancak sabra şifa tutarlı 

bir konsept  ortaya çıkarılamadı. 

AKP’nin iktidara gelmesiyle bera-

ber birçok alanda  olduğu gibi  dış 

politikada da bir  değişim  hamlesi 

başladı. Dışişleri bakanı  sayın 

Ahmet Davutoğlu’nun  danışman-

lık yaptığı dönemde, dış politika 

yeniden  dizayn edilmeye çalışıl-

dı. Yeni dönemin  ve Türkiyenin  

potansiyelinin  icabı  olarak  daha 

aktif  bir bir politika yapılmasının  

gerekliliği  ortaya kondu. Yakın 

tarihteki dış politika  tecrübele-

rinden  de  istifade edilerek,  çok 

yanlı  bir dış politika  konsep-

ti  benimsendi. Gerek denışman-

lık, gerekse  dışişleri bakanlığı  

döneminde Davutoğlu, tabii ki 

bir devlet  ve hükümet  politikası  

olarak  aktif politikanın  uygula-

yıcısı oldu.

Bu bağlamda, son on yılda 

Türkiye  oldukça hareketli  bir 

dış politika  icra etti. Kaybedilmiş 

kabul edilen   zamanı telafi etme  

ihtiyacının  hissedildiği  hızlı bir  

süreç yaşandı. Türkiye  bölgede 

iddia sahibi  bir  ülke  olduğunu  

ve şimdiye kadar görmezden  gel-

diği  haklarının   sahibi olacağını  

ve bölgesiyle  yakından  ilgilene-

ceğini,  uyguladığı politika  ile 

dünya kamuoyuna deklare etti.

Alışılmış Türkiye  profilinin  

dışında  bir görüntü  sergiledi. 

İçe kapanmacı bir siyasetten, dışa 

açık bir  dış politikaya geçildi. 1 

Mart  tezkeresine “hayır” diyerek, 

ABD’nin  Türkiye topraklarından 

Irak’a  saldırısına izin vermedi. 

Filistin  meselesinde  daha belirgin  

bir biçimde Filistinlilerin  yanında 

yer aldı. Komşularla sorunlu yaşa-

mama  iradesinin  beyanı olan 

“sıfır sorun” politikasını ortaya 

koydu. BM kürsüsünden hakka, 

adalete ve eşitliğe uygun olmayan  

BM düzeni,  Başbakan’ın ağzın-

dan eleştirildi. Bunların  yapıla-

bilmesi  için, Türkiye’nin  ekono-

mik, siyasi, askeri güçlülüğünün  

olması gerektiği herkesin  malu-

mu. Türkiye de  eskiye nazaran  

bu güçlere daha yüksek oranda 

sahip. Bunlar bu toprağın  tüm 

insanlarının sevineceği ve gurur 

duyacağı eylemlerdir.

Hiperaktif Dış Politika’nın  
Sorunları

Türkiye’nin Doğu  ile, 

Ortadoğu ile ilişkilerini  geliş-

tirmesi, bunu sağlıklı  usullerle 

yapması, itibarının her yerde art-

masını sağlar. Ancak bu bölgeler 

çok çetrefilli  sorunları olan, kon-

jonktürel  ittifak ve çatışmaların 

her an olabildiği, şiddeti poli-

tik araç olarak kullanan  despot  

yönetimlerin hakimiyet mücede-

lesi  verdiği alanlardır. Bölgeye hiç 

bulaşmayalım, “ne Şam’ın  şekeri 

ne Arab’ın yüzü” benzeri sinik bir 

politika  uygulayalım için söyle-

miyoruz bunu. Ancak   bölgenin 

konumu ve hassasiyetlerinin  bu 

kadar hızı kaldırmadığını belirt-

meye çalışıyorum.

Bu hızlılık içinde söylenmiş 

sözlerin, yüksek  beklentiye sahip  

bölge  insanlarında düşkırıklığı 

meydana getirebileceğini belirt-

mek istiyorum. Herkesi memnun  

edebilecek  bir politika, bir  dav-

ranış  olmayacağını biliyorum. 

Söylemek  istediğim, biraz teenni  

ile düşünüldüğünde farkına varı-

labilecek  yanlışları yapmamaktır.

Mesela Mısır’daki laiklik çağ-

rısı  hangi gerekçe ile yapılırsa  

yapılsın yanlış olmuştur. Nitekim 

Mahmut Gazlan’ın  ihvan adına 

yaptığı açıklamada, “Bu bizim 

içişlerimize karışmaktır, başka 

ülkelerin deneyimleri klonlana-

maz” denilerek bu konuda rahat-

sızlık duyulduğu ifade edilmiştir.

Aynı  şekilde Mısır’ın  önemli 

yazarlarından ve Türkiye’yi yakın-

dan takip eden Fehmi Huveydi, 

laiklik çağrısına karşı  tepkisini 

dile getirdiği  yazısında laikli-

ği değil,  demokrasi vurgusunu 

öne çıkarmıştır: “Laikliğin  top-

lum ve demokrasi için  bizzat  

özgürlük ve demokrasinin garan-

tisi olduğunu ileri sürenler vehim 

içindedirler. Ayrıca ben dillerin-

den “İslâm... İslâm...” sloganını  

düşürmeyenlerin de vehim içinde 

olduklarına inanıyorum. Çünkü 

her iki taraf ta devletin kimliği  ve 

ünvanıyla ilgileniyor, toplumun 
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güçlü mü,  zayıf mı olduğuna bak-

mıyorlar bile. Oysa toplum zayıf 

olduğu zaman bu, iktidarın  yol-

dan çıkıp diktatörlüğe dönüşme-

sine kapı aralar, ister laik olsun, 

ister dini.  Bu gereksiz ve aşırı 

tartışmayı durdurmaktan başka  

seçenek yoktur. Bunun yolu da 

toplumu güçlü kılmak suretiy-

le  korunaklı hale getirmektir. 

Toplumsal kurumları oluşturup  

güçlendirmektir bunun yolu. 

Kısacası Erdoğan laikliğin oğlu 

değildir. Demokrasi deneyimle-

riyle pişen bir toplumun  meşru 

oğludur ve bu  toplum onu bugün 

bu noktaya getirmiştir.”

Laiklik söylemine mazeret bul-

maya çalışanlar,  Batıya bir mesaj 

verildiğini  belirtiyorlar. Laikliğin 

öncelikli bir ihtiyaç olmadığı  top-

lumlara, laiklik çağrısı yaparak  

başka yere mesaj vermek,  çok 

makul bir yöntem gibi görünmü-

yor.

Bu ve benzeri üslup ve söylem 

hatalarının Başbakan’ın şahsında 

Türkiyeye yönelik oluşan sem-

patiyi zedeleyeceğini fark etme-

liyiz. Bu ortamda niyetlerimizin 

iyi olması yetmez, üslubumuzun 

da niyetimize eşlik etmesi lazım. 

Ayrıca 90’lı yıllarda Türki ülkele-

re ilişkin geliştirdiğimiz üstenci 

söylemin, nasıl bir hayal kırıklığı 

meydana getirdiğini unutmama-

lıyız!

Uzun yıllardan bu yana ayrı 

kaldığımız Ortadoğu İslâm coğ-

rafyasına Türkiye başarılı ve esaslı 

bir dönüş yapmıştır. Ve bu dönüş, 

bölge halkları tarafından genel 

olarak sempati ile karşılanmış-

tır. Bu müsait ortamı, üstenci ve 

hakimane üslup hatalarıyla yara-

lamamalıyız!

Dış Politika Açılımı, 
Kürt Sorunu ve Terör 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 

yıkılmasından 100 yıl sonra 

Türkiye, uluslar arası arenaya giriş 

yapıyor. 19. ve 20.yy’da kaybet-

tiklerini tekrar elde etmek için 

yoğun çaba harcıyor. Ankara 

yetkililerinin planları komşula-

rının çıkarlarının tamamına ters 

düşüyor. Bu devletler içerisinde 

muhakkak Rusya da yer alıyor.

(Sergei Balmasov, Pravda)

Dünya Bülteni’nden alıntıla-

nan yazıda, Türkiye’nin uyguladı-

ğı aktif politikanın, bütün kom-

şularının çıkarlarına ters düştüğü 

söyleniyor. Türkiye sonuç itiba-

riyle komşularıyla kötü ilişkiler 

geliştirmek üzere politik atılımlar-

da bulunmuyor.

Ancak büzüldüğünüz yerden 

genişlemeye karar verdiğinizde 

önce en yakınınızdakilere doku-

nuyorsunuz. Bu dokunma tabii 

olarak rahatsızlık meydana getiri-

yor. Türkiye şu anda komşularıyla 

bu rahatsızlığı yaşıyor.

Son zamanlarda artan terör 

olaylarında, bu rahatsızlığı duyan 

ülkelerin, İsrail’in, Suriye’nin, 

hatta İran’ın eli olduğunu söyle-

yen yorumcular var. Bunun ne 

kadar doğru olduğunu bilemiyo-

ruz, ancak böyle böyle bir müda-

halenin ihtimal dışı olmadığını 

bilmeliyiz.

Burada asıl sorun, Kürt mese-

lesinin ve ona bağlı olarak gelişen 

terörün hâlâ Türkiye’nin önemli 

bir yarası olarak devam etmesidir.

Bu yarayı iyileştirmek konu-

sunda hükümetin, önceki dönem-

lerle kıyaslanmayacak ölçüde ileri 

adımlar attığı yadsınamaz. Ancak 

bu atılan adımların gecikmesi, 

zamanında yapılamaması, soru-

nun çözümüne etkisini azaltıyor.

Hele son dönemde devletin 

APO’yu muhatap alarak başlat-

tığı görüşmeler, sorunun devlet 

tarafından daha bir ciddiyetle ele 

alındığının göstergesidir. Buna 

rağmen, örgütün görüşmeleri 

sabote edercesine terör eylemle-

rine başlaması ve nihayet terörün 

şehirlere taşınma kararı, siyasal 

çözüm ihtimalini gerileten, ülkeyi 

çatışma ortamına sürükleyen bir 

iklimi ortaya çıkardı.

Her gün askerlerin öldüğü, 

hava akınlarıyla PKK hedeflerinin 

Türkiye’nin bölgesel güç olmasından beklentimiz, 
bölge kaynaklarının öncelikle bölge ahalisinin sonra 
da insanlığın tümünün yararına kullanılacağı bir siya-
sal ve sosyal iklimin oluşmasına aktif katkıda bulun-
masıdır. İkinci olarak da Yemen’den Fas’tan kalkan bir 
insanın Türkiye’ye, Türkiye’den kalkan bir insanın da 
Yemen’e, Fas’a  rahatlıkla gidip gelebileceği bir iklimin 
oluşturulmasıdır.
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vurulduğu bir çatışma ortamın-

da yaşıyoruz. Bu çatışma ortamı 

devam ettiği sürece Türkiye’nin 

dış politika açılımlarının arzula-

nan hedefe ulaşması beklenemez.

Burada “önce içini hallet, 

dışarılarda Zaloğlu Rüstem’lik 

yapma!” diyerek Türkiye’yi içine 

kapatma sonucunu doğuracak bir 

söylemi dillendirmeye çalışmıyo-

ruz. Aksine, Türkiye’nin dışarı-

da yakaladığı ivmeyi, makul bir 

şekilde sürdürmesinin gerekliliği-

ne inanıyoruz.

Aynı anda Kürt sorununun da 

daha bir ciddiyetle ele alınmasının 

zaruretini vurgulamak istiyoruz. 

Nasıl ki geciken adalet, adalet 

değilse, geciken çözüm de çözüm 

olmaktan çıkıyor. Dün sorunu 

çözebilecek bir teklifin, bugün 

sıradan, dikkate alınmaz, ihmal 

edilebilir bir teklif haline geldiğini 

görüyoruz. Biz şunu yaptık, örgüt 

şöyle bir cevap verdi, karşılaştır-

ması sizin haklılığınızı tescil etse 

bile, maalesef sonuç değişmiyor. 

Neticede ülkeye ve Kürd’üyle, 

Türk’üyle bu ülkenin vatandaş-

larına yazık oluyor. Örgüt bu 

vatandaşların hepsini düşünmek 

durumunda değil. Devlet ise, 

Kürd’üyle, Türk’üyle ülkenin tüm 

vatandaşlarını düşünmek zorun-

dadır.

Dolayısıyla yumurta küfesi 

onun sırtındadır. Çözümü zorla-

yacak yolları bulmak, yeni teklif-

ler üretmek, yeni yöntemler geliş-

tirmek devletin sorumluluğunda 

olan eylemlerdir.

Hangi süreçlerden geçilir-

se geçilsin, nihayetinde çözüm 

görüşmelerle sağlanacağına göre, 

daha fazla can telef olmadan 

bu görüşmeler başlamalıdır. Bu 

konuda devletin sorumlulukları 

olduğu gibi, Kürt siyasetinin de 

sorumlulukları vardır. Onların  da 

gereken sorumluluğu üstlenmele-

ri lazımdır.

Sonuç olarak Kürt sorununu 

çözmek, Türkiye’nin her konu-

da elini güçlendirecektir. Bugün 

sorun olan, ülkenin enerjisini 

tüketen mesele, sorun halledildi-

ğinde artı enerji olarak ülkenin 

iyiye gidişine katkıda bulunacak-

tır. Ayrıca olmayan yaranızı da 

kimse kaşımaya kalkmayacaktır.

Ahlaklı Bir Dış Politikaya Doğru                                                    

Türkiye’nin bölgeye başarılı 

bir dönüş yaptığını söyliyebiliriz. 

Bu dönüş’ünde şimdilik bölgede 

gerekli ilgiyi gördüğünü belirt-

meliyiz. Bu ilginin devamı, daha 

birçok etkenin yanında, büyük 

ölçüde Türkiye’nin gösterece-

ği performansa bağlıdır. Bölgeyi 

mücadele alanına çeviren Suudi 

Vahhabiliği ve İran Şiiliğinin 

yanına batı laikliği’nin temsilcisi 

konumunda gitmek ne bölgeye ne 

de Türkiye’nin itibarına bir katkı 

sağlamayacaktır.

Türkiye, belli birikim, tecrübe 

ve güce sahip bir bölge ülkesi ola-

rak bölgeyi nesnelikten özneliğe 

evrilen bir güç haline getirmek 

için çalışmalıdır. Türkiye’nin tav-

rının, emperyalist bir iştiha  ile 

bölgeye ilgi duyanlardan farklı 

olması gerekir.

Türkiye’nin yapması gereken, 

bölgenin imkanlarının azami 

ölçüde geliştirilmesi ve bu imkan-

ların tüm bölge insanları tarafın-

dan kullanımının sağlanacağı bir 

siyasal iklimin oluşturulmasıdır.

Bunun dışında emperyalist bir 

iştiha ile bölgeye yaklaşılması, bir 

grup aç gözlü insanın daha da 

zenginleşmesi için bölge insanları-

na ait kaynakların buraya aktarıl-

ması, başkalarını yoksullaştırarak 

varlık temin etmektir ki bu, keli-

menin tam anlamıyla ahlaksızlık-

tır. Her ne kadar böyle düşünce-

leri “ahlakçılık yapmak” olarak 

niteleyen ve küçümseyen siyaset 

teorisyenleri varsa da, ahlakçılığın 

ahlaklı olmak anlamına gelmedi-

ğini belirtmeliyiz. İnsanoğlu’nun 

bütün davranışlarına olduğu gibi, 

dış politikaya da ahlak’ın mutlaka 

egemen olması gerektiğini düşü-

nenlerdeniz.

Kısacası bizim, Türkiye’nin 

bölgesel güç olmasından bek-

lentimiz, bölge kaynaklarının 

öncelikle bölge ahalisinin sonra 

da insanlığın tümünün yararına 

kullanılacağı bir siyasal ve sos-

yal iklimin oluşmasına aktif kat-

kıda bulunmasıdır. İkinci olarak 

da Yemen’den Fas’tan kalkan bir 

insanın Türkiye’ye, Türkiye’den 

kalkan bir insanın da Yemen’e, 

Fas’a  rahatlıkla gidip gelebileceği 

bir iklimin oluşturulmasıdır.

Allah’ın arzının Allah’ın kul-

larına açıldığı, kulların istedikleri 

bölgede maddi, manevi ihtiyaçla-

rını tatmin edebildikleri bir bölge 

manzarası bizim beklentimiz.

Dış politika sadece çıkarlar 

üzerine kurulur, teorisine ters 

olmasına rağmen, gerçek çıkarı-

mızın da böyle bir bölge manzara-

sında olduğunu söylemeliyiz.
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Immanuael WALLERSTEIN

ABD’nin Gerileyişi ve Dünya  
Genelindeki Sonuçları Üzerine

O n yıl kadar önce, başka-

larıyla birlikte ABDnin 

dünya-sistemindeki 

gerileyişi üzerine konuştuğumuz-

da, hepimiz saflığımıza küçüm-

seyici şekilde gülmüştük. ABD, 

yeryüzünün tüm uzak köşelerine 

çöreklenen ve her zaman yolunu 

bulan tek süper güç değil miydi? 

Tüm siyasi yelpazenin paylaştığı 

bir görüştü bu.

ABD’nin ciddi manada gerile-

diği görüşü bugünse bir banallik 

sadece. Eğer tartışırlarsa bu acı 

gerileyiş haberi için suçlanacak-

larından korkan birkaç Amerikalı 

politikacı dışında herkes bunu 

dillendiriyor. Gerçekten bugün 

neredeyse herkes gerileyişin ger-

çekliğine inanmış durumda.

Bununla birlikte en az tar-

tışılan şey, ne olup bittiği, bu 

gerilemenin dünya genelindeki 

sonuçlarının ne olacağı konusu. 

Gerileme ekonomik temellere 

dayanıyor elbette fakat ABD’nin, 

vaktiyle uyguladığı yarı-tekel jeo-

politik gücü kaybediyor olması-

nın her yerde büyük siyasi sonuç-

ları var. 

7 Ağustos tarihli New York 

Times’ın İş dünyası bölümün-

den bir anektodla başlayalım. 

Atlanta’da bir para yöneticisi, ken-

disine tüm stoklarını satacakları-

nı ve paralarını az çok yalıtılmış 

bir yatırım fonuna yatıracakları-

nı söyleyen iki zengin müşteri 

adına ‘panik butonuna basıyor’. 

Yönetici, 22 yıldır bu işi yapı-

yor olmasına rağmen bu tarz bir 

taleple daha önce karşılaşmadığı-

nı söylüyor: ‘Benzeri görülmemiş 

bir şeydi.’ Gazete bunu, Wall 

Street’in nükleer bir opsiyona 

denk oluşuna yorumluyor. Piya-

salardaki dalgalanma durumla-

rında, geleneksel bir yaklaşım 

biçimi olarak olaya sakin ve sabit 

yaklaşma stratejisine aykırı bir 

durum yaratıyor çünkü.

Standart&Poor’s ABD’nin kre-

disini ‘benzeri görülmemiş biçim-

de’ AAA’dan AA+’ya düşürdü. 

Fakat oldukça ılımlı bir hareketti 

bu; zaten Çin’deki, Dagong’taki 

muadil şubeler ABD’nin kredi 

notunu geçtiğimiz Kasım’da A+’ya 

düşürmüşlerdi, ve şimdi A-’ye 

düşürmüş durumdalar. Peru-

lu ekonomist Oscar Ugarteche, 

Amerika Birleşik Devletleri’nin 

bir ‘muz cumhuriyeti’ olduğunu 

ifade etti. O, Amerika’nın deve-

kuşu siyasetini seçerek böylece 

(iyileştirmeye duyulan) umutları 

ürkütmemeyi umduğunu savunu-

yor. Ve geçtiğimiz hafta Lima’da 

bir araya gelen Güney Amerika-

lı devletlerin Maliye Bakanları 

kendilerini  ABD’nin ekonomik 

gerileyişinin sonuçlarından nasıl 

koruyabileceklerini tartışıyorlar.

Herkes için problem, kendile-

rini ABD’nin gerileyişinin etkile-

rinden yalıtmanın çok zor olduğu 

gerçeğidir. Ekonomik ve politik 

gerileyişinin şiddetine rağmen 

ABD dünya sahnesinde bir dev 

olarak kalmaya devam ediyor ve 

hâlâ orada olan biten herhangi bir 

vak’a tüm coğrafyalarda büyük 

dalgalanmalara sebebiyet veriyor.Barack Obama
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Şüphesiz, ABD’nin gerileyişi-

nin en büyük etkisi önce ABD’nin 

kendisine oluyor ve öyle olmaya 

da devam edecek. Politikacılar ve 

gazeteciler açıkça ABD’nin siya-

si durumunun ‘işlevsizliğinden’ 

bahsediyorlar. Başka ne olabilirdi? 

En temel gerçek, ABD vatandaşla-

rının gerileyiş gerçeğiyle sersem-

lemiş olmaları. ABD vatandaşları 

gerilemeden sadece maddi ola-

rak ıstırap çekmiyor, zaman 

geçtikçe zararın artmasın-

dan da fena halde korkuyor-

lar. ABD’nin dünyaya model 

bir ülke olması adına Tanrı 

veya tarih tarafından ‘seçilmiş 

bir millet’ olarak tasarlandığı 

inancına derinden inanıyorlar-

dı. Hâlâ  Başkan Obama tara-

fından ABD’nin “üç A’lı” bir 

ülke olduğuna ikna edilmeye 

çalışılıyorlar.

Obama ve tüm politikacı-

lar için problem, buna çok az 

insanın hâlâ inanıyor olması-

dır. Millet onuruna ve imajına 

yapılan bu şok, ani olduğu 

kadar ürkütücü de. Ülke bu 

şokla başa çıkamıyor, halk 

günah keçisi arıyor ve suçlu 

farz edilen partilere çılgınca 

köpürüyorlar. Son umut, öyle 

görünüyor ki birilerinin hatalı 

olmasına ve böylece çare olarak 

otorite sahibi insanların değiştiril-

mesine bağlanmış durumda.

Genel olarak, federal otoriteler 

-başkan, Kongre ve büyük par-

tilerin her ikisi de- suçlanacak 

kişiler olarak görülüyorlar. Eğilim 

daha çok kişi düzeyindeki güçlere 

ve ABD sınırları dışındaki askeri 

müdahalelerin kısılması meselesi-

ne yönelmiş durumda. Her şeyin 

suçunu Washington’a yüklemek 

siyasi oynaklığa ve her zamankin-

den çok daha şiddetli bir biçim-

de birbirini kırıp geçiren yerel 

mücadelelere yol açıyor. Dolayı-

sıyla Amerika’nın bugün dünya 

sistemindeki en istikrarsız siyasi 

kimliklerden birini teşkil ettiğini 

söyleyebiliriz.

Bu, ABD’yi yalnızca işlevsiz 

siyasi mücadelelerin olduğu bir 

ülke yapmıyor, aynı zamanda 

dünya sahnesinde gerçek gücü 

elinde tutmaktan aciz hale de geti-

riyor. Bu yüzden, ABD’nin yurt-

dışındaki geleneksel müttefikleri 

ve başkanın yurt içindeki siyasi 

tabanı ABD’ye ve başkanına karşı 

büyük bir inanç kaybı yaşıyor. 

Gazeteler Barack Obama’nın siya-

si hatalarının analizleriyle dolu. 

Bunu kim tartışabilir ki? Ben 

Obama’nın verdiği yanlış, kor-

kak ve bazen kati biçimde gayri 

ahlaki olan onlarca kararı kolayca 

listeleyebilirim. Fakat eğer taba-

nının vermesi gerektiğini düşün-

düğü daha iyi kararlar vermiş 

olsaydı, neticenin çok farklı olup 

olmayacağını da merak ediyorum. 

Nihayetinde, ABD’nin gerileyişi 

başkanının sağlıksız kararlarının 

bir sonucu değil, dünya siste-

mindeki yapısal gerçekliklerin bir 

ürünüdür. Obama dünyadaki en 

güçlü kişi olabilir hâlâ belki, fakat 

ABD’nin hiçbir başkanı bugün, 

önceki başkanlar kadar güçlü 

değil ve olamazdı da.

Şiddetli, daimî ve süratli dal-

galanmalar dönemine girmiş 

bulunuyoruz. Döviz kurların-

da, işsizlik oranlarında, jeo-

politik ittifaklarda ve ideolo-

jik vaziyet tanımlamalarında 

görülebilen bu dalgalanma-

ların kapsamı ve sürati kısa 

vadeli öngörüleri imkansız 

kılıyor. Ve bazı kısa vadeli (üç 

yıl gibi), makul öngörülerin 

yokluğunda da dünya ekono-

misi felç olabilir. O durumda 

herkes daha fazla korumacı 

ve içe dönük olmak zorun-

da kalacak ve yaşam stan-

dartları düşecektir. Bu sevimli 

bir resim değil. Ve ABD’nin 

gerileyişinin birçok ülke için 

çok fazla olumlu yönü olsa 

da, dünya kayığının vahşi 

sallantısında diğer ülkelerin 

yeni durumdan ümid ettik-

leri kazancı elde edebilecekleri 

düşüncesi bir kesinlik arz etmiyor.

Bugün içinde sıkışıp kaldığı-

mız dünya-sisteminin daha iyi-

sini yaratmak için, önümüzdeki 

20-30 yılı düşünerek daha ölçü-

lü, makul, uzun vadeli analizler, 

analizin ortaya çıkardığı durum 

hakkında daha net ahlaki yargı-

lar, ve daha etkili siyasi çabalar 

ortaya koymanın zamanı gelmiş 

bulunuyor.

www.iwallerstein.com’dan

çeviren: Ammar Kılıç

En temel gerçek, ABD vatan-
daşlarının gerileyiş gerçeğiy-
le sersemlemiş olmaları. ABD 
vatandaşları gerilemeden 
sadece maddi olarak ıstırap 
çekmiyor, zaman geçtikçe 
zararın artmasından da fena 
halde korkuyorlar. ABD’nin 
dünyaya model bir ülke olması 
adına Tanrı veya tarih tarafın-
dan ‘seçilmiş bir millet’ olarak 
tasarlandığı inancına derinden 
inanıyorlardı. Hâlâ  Başkan 
Obama tarafından ABD’nin 
“üç A’lı” bir ülke olduğuna 
ikna edilmeye çalışılıyorlar.
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Adem PALABIYIK

Postmodernizm’in Modern 
Türkiye’ye Yansımaları

Giriş 

Avrupa’da, 1960’lı yıllarla bir-

likte kendisini daha çok mimari 

ve estetik alanlarında belli eden 

fakat 1980’lerden sonra özellikle 

edebiyat, sosyoloji, felsefe, siya-

set ve diğer benzeri alanlarda da 

kendine sağlam bir yer edinen 

Postmodernizm, Türkiye’de de yük-

sek etkilerini geçmiş yılların berabe-

rinde, bugünlerde daha da fazla his-

settirmeye başladı. Postmodernizm 

kavramını ilk defa kullanan kişinin 

Arnold Toynbee olduğu ifade edil-

mesine rağmen özellikle Lyotard, 

Baudrillard, Foucault, Derrida ve 

Bauman gibi düşünürlerle birlik-

te etkisini gösterdiği daha fazla 

bilinmektedir (Marshall, 2005). 

Özellikle Foucault ve Derrida gibi 

yapı-bozumcuların, birçok düşün 

sistemini altüst eden ifadeleri, daha 

doğrusu anahtar rollerin aslında yer 

değiştirebileceğini ispatlamaları, 

bu duruma ek olarak Baudrillard 

ve Bauman gibi düşünürlerin de, 

oynanan kavramlarla yeni bir top-

lumsal düşün açıklama girişimleri, 

Postmodernizmin sosyal ve siyasal 

hayatta zaten varolan etkisini mak-

simum seviyeye yükseltmiştir. Evet, 

Dünya’da birçok toplumsal gerçek-

liğin hızlı bir şekilde değiştiğini 

ileri sürebiliriz ama değişen tüm bu 

durumların ifade edilmesindeki ya 

da açıklanmasındaki zorlanmayı da 

katiyen göz ardı edemeyiz.

Bir toplumun ya da milletin 

yaşamış ya da yaşamakta olduğu 

değişimi sosyolojik perspektifte 

yorumlamak için o toplumun ve 

milletin tarihine bakılmalı; yaşadı-

ğı kırılmalar, geçirdiği değişimler 

ve hangi noktadan nereye geldiği 

anlaşılmaya çalışılmalıdır. Bu bağ-

lamda, Türkiye tarihinin öncelik-

li olarak 1950 öncesi ve sonrası 

olarak ele alınması faydalı olacak-

tır. Bir Aydınlanma simgesi ola-

rak Cumhuriyet’in ilan edilmesi ve 

bir “tarikat devleti” oluşmasının 

önüne geçilmesinden sonra, tek 

partiden çok partiye geçiş dönemi 

Türkiye’nin attığı en önemli demok-

rasi adımı sayılabilir. 1950 yılı son-

rasında, Erken Cumhuriyet döne-

minin birçok yorumu daha şeffaf 

hale gelmiş ve halk ilk defa kendi 

tercihi ile baş başa kalma fırsatını 

yakalamıştır. 1950’li yıllardan sonra 

vuku bulan askeri darbeler ve bera-

berinde çok farklı yaşam koşulla-

rına alışmaya başlayan halk, hâlâ 

modernleşme yolunda ilerleyen bir 

devlete ayak uydurma çabası içeri-

sindedir. Modernleşmeyle beraber 

belli paradigmalar oluştuğu -mesela 

rasyonalizm, laiklik, vb.- ve günde-

lik hayat içinde yer almaya başladığı 

söylenebilir. Bunların içerikleri bel-

lidir, bu içerikler dışına çıkılamaz, 

sorgulanamaz ve eleştirilemezdir. 

Fakat özellikle 28 Şubat’ın berabe-

rinde Türkiye’de ilk kez halk somut 

bir müdahale (muhtıra gibi) olma-

dan bir hükümetin pasifleştirildi-

ğini görebilmiş ve “postmodern” 

kavramını bilindiğinden farklı bir 

biçimde öğrenme talihsizliğini 

yaşamıştır. Yine ordunun etkisiyle 

gerçekleşen bu durum sonrasında, 

ordu, ilk kez yönetime el koyma-

mış, yönetim yine sivil idarecile-

re kalmıştır. Bu aşamadan sonra 

hayatımızda yer almaya başlayan 

“postmodern”  kavramı, sonraki yıl-

larda önemli olayların altında hep 

görülecektir. Postmodernizmin ilk 

defa nerede ortaya çıktığı sorusu-

na cevap olarak 1960’larda New 

York’lu sanatçılar ve eleştirmenleri 

gösterebiliriz. 1970’lerde Avrupa’ya 

taşınıp orada geliştirilmiştir. (Sarup, 

1995, s. 158) Artık postmoder-

nizmden de bahsedilmeye başlan-

mıştır. Postmodernizm içerik ve 

meşruluk açısından da tartışmalı bir 

durumdadır. İçerik olarak kimine 

göre yeni teknolojiler çağı, kimine 

göre çevreci veya yeşilci, bazılarına 

göre çoğullaşma ve parçalanma ve 

nihayet bir gruba göre de yeni bir 

mitosla dağınık toplumun yeni bir 

bütünleşmesidir. Meşruluk olarak 
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onu meşru gösterecek yeni feno-

menlerin olmadığı söylenmektedir. 

Olsa bile, başlama ve bitme nokta-

sını belirleme işi ancak tarihçilere 

aittir, şeklinde itirazlar da vardır 

(Soykan, 1993, s. 117). 

Postmodernizmin Belirtileri

Postmodern anlayışta ortak 

özellikler yoktur. Onun için 

idealizm, materyalizm, pragma-

tizm, gibi bir izm, felsefi  bir teo-

ri değildir. İzmlerde olduğu gibi 

temel ilkeleri olmadığı için izm 

denilemiyor. Bunun en iyi ifade-

si postmodern durum yaşandığı 

şeklindeki ifadedir. Postmoder-

nizmin birçok belirtileri vardır. 

Ancak bunların biri veya bir 

kaçı ya da hepsi bir arada bulu-

nabilir (Yıldız, ?; s. 3-4). Bunla-

rın en önemlilerinden birkaçını 

sıralayacak olursak; belirsizlik, 

parçalanma, kurallığın bozumu, 

ironi, ben’in yitimi, melezleşme, 

katılma, karnavallaşma, metin-

sellik, geleceğe dönüş (Back to 

the future), her şey gider (any-

thing goes) (Soykan, 1993, s. 

118). Belirtilerden bazılarını 

açıklarsak: Kurallığın bozumu, 

Nietzche ile başlayan otoriteler-

le alay etmeyi ifade eder. Her şey 

gider (anything goes) ile anlatıl-

mak istenen postmodernizmde 

olmayacak bir şeyin olmadığı, 

her türlü fi kre ve uygulamaya açık 

kapı bırakıldığıdır (Yıldız, ?; s. 3-4). 

Türkiye için ise postmodernizmin 

belirtileri olarak şunlar ifade edile-

bilir:

a) Sınırların Aşılması

Çağdaş toplumun rahatsız edici 

yönlerini öne çıkaran, eleştiren, sor-

gulayan ve örtük bir biçimde de 

olsa yeni bir dünyanın çerçevesini 

çizmiş bir tavrı ifade eden, tekillik 

değil çoğulluktan dem vuran ve 

merkez-çevre ilişkisinin hat safhaya 

çıkmasına neden olan postmoder-

nizmin, Türkiye içi etkilerine bakı-

lacak olursa; Modernizmin getirmiş 

olduğu paradigmalar sorgulanma-

ya başlanmış, kırmızı çizgiler yok 

sayılmış, dokunulmaz denilen her 

şeye dokunulmuş ve tüm bunla-

rın karşısında halk, önceki yıllarda 

anlayamadığı ya da tanımlayama-

dığı birçok gerçekliğin artık farkına 

varmıştır. Bir nevi, gerçeklikler ara-

sındaki sınırların kalktığı gözlen-

miştir (Sarup, 1995).

b) Entelektüel Söylemde Farklılaşma

Postmodern dönem içerisinde 

-net bir biçimde söylemek gerekirse- 

her şey “şeffaflaşmıştır”. Böylelikle 

içi görünmeyen ve içinde ne 

olduğu bilinmeyen şeyler açığa 

çıkmış, kimin haklı kimin hak-

sız, kimin doğru kimin yanlış 

olduğuna halk net bir şekil-

de karar vermeye başlamıştır. 

Özellikle entelektüel olarak 

tabir edilen kesim aracılığıy-

la önceden varolan her türlü 

“kutsal değerin” sorgulanması-

na girişilmiş, yeni başlayan “her 

şey tartışılmaya açık olmalıdır” 

dürtüsü, yani Karl Popper’ın 

“Açık Toplum” anlayışı popüler 

hale gelmiş ve köşe yazarla-

rı arasında -böyle dönemlerde 

görülen- “haklı, haksız” tartış-

maları yaşanmaya başlanmıştır. 

Bunların yanında artık entelek-

tüel dediğimiz sınıf, Türkiye ve 

dünyadaki gelişmelere yakla-

şırken özgür ve özgün bir tavır 

izlemektedirler. Entelektüel 

sınıfın Türkiye’nin yaşadığı 

problemlerin dahilinde dile 

getirdiği ifadeler geçmiş yıllar-

da daha heyecanlı ve kaygılı 

bir üslup takınırken, şimdiki 

dönemde bu üslup yerini farklı ve 

kendine güvenen bir boyuta taşı-

mıştır. Siyasi istikrarın sürdüğü ve 

ülkemizin dünya sorunları hak-

kında söz sahibi olmaya başladığı 

dönemden itibaren entelektüellerin 

tavırları da perspektifleri de değiş-

miştir. Önceki yıllarda ülke içinde 

kalan zihin tartışmalarının, özellikle 

bu dönemlerde ülke sınırını aşan 

boyutlara ulaşması ve dünya mese-

İlginçtir, ne zaman Türkiye-
İsrail ilişkilerinde bir gerilim 
çıksa, dış basında konu eksen 
değişimine kilitlenmektedir. 
Oysa bu tartışmalarda ceva-
bı verilmemiş onlarca soru 
mevcuttur. Öncelikle, eksen 
değişiminin ne olduğu hiçbir 
şekilde tanımlanmamakta-
dır. İkincisi, eksen değişiminin 
tamamlanmasını öngören şart-
lardan bahsedilmemektedir. 
Üçüncüsü, Türkiye’nin hangi 
eksende, hangi dengelerle 
durduğu, bunun karşısında 
nasıl bir eksen ya da eksenler 
olduğu, bir eksende durma-
nın neleri gerektirdiği analiz 
kapsamına kesinlikle gireme-
mektedir.
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lelerinin, artık ülke içinde tartışılır 

bir hal alması, entelektüel dönem-

de farklılaşan üslubun en belirgin 

karakteridir. 

  

c) Sorgulanan Kavramlar

Postmodernizm, konuşulma-

sı güç olan kavramların tartışıl-

maya başlanmasına, kutsal diye 

adlandırılan olguların büyüsünün 

yok edilmesine ve sil baştan bir 

yaklaşım tarzının benimsenmeye 

çalışılmasına neden olmuştur. Bu 

sil baştan yaklaşım tarzıyla birlik-

te gelenek ile modern, muhafaza 

etme ile yenileme, kitle kültürü ile 

yüksek sanat arasında, artık ikinci 

terimlerin birinciler karşısında oto-

matik olarak ayrıcalıklı olmadığı bir 

gerilim alanı oluşmuştur. Bu da her 

alanda üretilecek düşüncenin artık 

modern olanın ilkelerine uygunlu-

ğunun sınanması anlamına gelmek-

tedir, çünkü postmodern dünyada 

kesin olan tek şeyin “belirsizlik” 

olduğu ve “sorgulanma” değirme-

ninin bütün paradigmaları ile her 

an yeniden kurguladığı ve kurduğu 

gözlemlenmektedir. Temel vurgu 

“doğru olan”ın, artık göreceli olma-

sı üzerinedir. Örneğin Kürt konusu 

ile alakalı bugüne kadar bilinen ger-

çeklerin aslında bilindiği gibi olma-

dığı ve yeniden üretildiği günümüz 

Türkiye’sinde, Anadil tartışmaların-

dan tutun federe yapıya kadar her 

şey tartışılabilmektedir. Kürt kav-

ramı üzerinde yıllardır uygulanan 

baskıcı politikalar, günümüz şart-

ları itibariyle artık mümkün değil-

dir. Soğuk savaşın bittiği, SSCB’nin 

yıkıldığı ve biraz erken de olsa 

tarihin sonunun geldiği söylem-

lerinden sonra, modern dönemin 

argümanları artık iflas etmiş ve 

postmodern bir anlatım ve yaklaşım 

tarzı benimsenmiştir. Bu yaklaşım 

tarzında, daha doğrusu modern ola-

nın dönüştürüldüğü bu dönemde, 

kendini yenilemeyen hiçbir olgu ya 

da gerçeklik yer bulamayacak gibi 

görünmektedir. Marx’ın dediği gibi 

“katı olan her şeyin buharlaştığı” 

(Berman, 2004) yüzyılda yok olma-

ya karar verenlerin tek yapacağı şey 

katı halde kalmaya devam etmektir.

d) Ordu’nun ‹zahat ‹htiyacı

Belirsizliğin olduğu ve spekülas-

yonların hızlı bir biçimde üretildiği 

günümüzde, Ordu, kendisiyle ilgili 

yapılan her açıklama ya da geli-

şen her eylemde, bir şeyleri izah 

etme gereği hissetmektedir. Haftalık 

basın toplantıları, kamuoyunu bil-

gilendirme çabaları, Genel Kurmay 

Başkanlığı’nın web sitesinden 

yapılan açıklamalar, “bir şeyleri” 

ifade etme zorunluluğunu ortaya 

koymaktadır. Son YAŞ toplantısın-

dan sonra medyada paylaşılan ve 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 

başkanlık ettiğini gösteren fotoğ-

raf belki de postmodern demok-

ratik siyasetin bir göstergesi sayı-

labilir. Ordu ve hükümetin uyum 

içinde olması ve ordunun hemen 

her toplumsal gelişme ile alakalı 

durumlarda yaptıklarını izah etme 

ihtiyacı modern dönemin bir gös-

tergesi değildir. Unutulmamalıdır 

ki, Türkiye Cumhuriyeti en başın-

dan itibaren bir ordu cumhuriye-

ti olarak kurulmuştu, bunun en 

somut göstergesi ise Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ilk Cumhurbaşkanı 

olması ve bizzat devleti kuranın da 

kendisi olmasıdır. Nitekim ilk mec-

lisin çoğu milletvekili de yine asker 

kökenlidir. Aslında bu gelenek, 

Osmanlı Devletinden miras kalan 

bir durumdur, çünkü Osmanlı 

Devletinde padişah, her şeyin yöne-

ticisi konumundadır. İşte ülkemi-

zin sahip olduğu asker geleneği bu 

tarihsel sosyolojiye dayanmaktadır. 

Çünkü tarihsel sosyoloji, geçmiş ile 

bugün arasındaki ilişkiye evrimsel 

gelişim şemaları giydirmeye çalışma 

meselesi değildir. Yalnızca bugüne 

bir tarihsel arka plan tanıtma mese-

lesi de değildir. Bir yandan kişisel 

faaliyetler, diğer yandansa toplum-

sal örgütlenme arasında, zaman 

içinde bilinçli bir biçimde inşa edil-

miş olan ilişkiyi anlamaya dönük 

bir çabadır. Tarihsel sosyoloji, 

sürekliliğe sahip olan bu inşa süre-

Özellikle son beş yılda Sivil Toplum Kuruluşları kendi 
amaçları doğrultusunda, toplumsal faydaya yönelik 
faaliyetleriyle, ilgili oldukları konularda toplumu bilinç-
lendirebildikleri ve kamuoyu oluşmasını sağladıkları, 
toplumun istemleri doğrultusunda bir baskı unsuru ola-
bildikleri, demokratik iç işleyişleri ile üyelerine demok-
ratik tutum ve sivil zihniyet kazandırabildikleri, dolayı-
sıyla sivil toplumun gelişiminde işlevsel bir rol aldıkları, 
yabancılaşmanın olduğu toplumlarda, insanların bir 
araya gelerek toplumsal dayanışmalarına yol açtıkları, 
iktisadi alanda ise gelişme ve kalkınma konularında 
başta olmak üzere ekonomik ilişkilerin ve organizasyon-
ların yapılanmasında öncülük ettikleri görülmektedir.
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cini toplumsal çözümlemenin odak 

noktası haline getirir. Bu süreç pek 

çok farklı bağlamda; kişisel biyog-

rafiler ve kariyerler, uygarlıkların 

yükseliş ve çöküşleri, devrim ya da 

seçim gibi belirli olayların ortaya 

çıkışı ya da işçi sınıfı oluşumu ya 

da refah devletinin yaratılması gibi 

belirli gelişmeler bağlamında ele 

alınabilir. (Özdalga, 2009) Yukarda 

bahsedilen inşa çabası, 1920’de 

Türkiye Cumhuriyeti’nin asker 

kökenli bir devlet olarak oluşması-

na yol açmıştır. Fakat günümüzde 

durum oldukça değişmiş görün-

mektedir. Çünkü asker kökenli 

devletlerin hiçbiri ayakta kalma-

yı başaramamıştır. İtalya, İspanya 

ya da Almanya İkinci Dünya 

Savaşından sonra varlıklarını aske-

ri olarak sürdüremeyen ülkelerdir. 

Bu ülkeler de bir süre sonra askeri 

vesayetten vazgeçerek, demokratik 

yönetimin inşasında önemli roller 

oynamışlardır. Türkiye’nin izlediği 

yol da işte bu yolun başlangıcı-

dır. Demokratikleşen bir Türkiye’de 

ordunun siyasi konulara müdahil 

olmaması, yine postmodern döne-

min bir yansıması olarak görüle-

bilir.  

e) Faal ‹ç ve Dış Politika 

Türkiye Cumhuriyeti’nin -kuru-

luş aşaması hariç- hemen hemen 

hiçbir döneminde hükümetler şim-

diki hükümet kadar faal çalışmamış 

ve bu kadar eleştiri almamış olduğu 

söylenebilir. Samuel Huntington’ın 

“medeniyetler çatışması” varsayımı-

nın küresel entelektüel söylemin 

başlıca konularından biri haline gel-

diği 11 Eylül sonrası dünyada, jeo-

politik konumu açısından vazgeçil-

mez olan Türkiye’nin doğuya dönü-

şü, medeniyetler fay hattı üzerinde 

önemli bir tektonik kayma anlamı-

na geliyordu. Nitekim Türkiye’nin 

yönü, batıdan doğuya, kuzeyden 

güneye bütün ülkelerde bir merak 

uyandırdı. 2009 sonbaharının 

başından beri aşağıdaki türden yazı 

başlıkları okumadığımız tek bir gün 

neredeyse geçmedi: “Batı Türkiye’yi 

nasıl kaybetti?” ,“Türkiye Batı’yı 

terk ederse neler olur?”, “Türkiye: 

Artık bir müttefik değil”, “Türklerin 

Doğu’ya dönüşü”, “Türkiye’nin İran 

ve İsrail’e kaygı verici yaklaşımı”, 

“Yeni Türk lügati”, “Türkiye’siz bir 

NATO”, “Türkiye İran’ın dostu 

mu?”, “Doğu’ya doğru bir İslâmi 

merkez”, “Avrupa’da hayal kırıklığı: 

Türkiye Doğu’ya bakıyor”, “Türkiye 

ve Orta Doğu: Doğu’ya ve Güney’e 

bakmak”. Bu makalelerin tamamı, 

Türkiye’nin mevcut dış politika 

yönelimi hakkında Atlantik’in her 

iki yakasına hâkim olan duyarlılığın 

altını çizmektedirler.  İlginçtir, ne 

zaman Türkiye-İsrail ilişkilerinde 

bir gerilim çıksa, dış basında konu 

eksen değişimine kilitlenmekte-

dir. Oysa bu tartışmalarda cevabı 

verilmemiş onlarca soru mevcut-

tur. Öncelikle, eksen değişiminin 

ne olduğu hiçbir şekilde tanım-

lanmamaktadır. İkincisi, eksen 

değişiminin tamamlanmasını öngö-

ren şartlardan bahsedilmemekte-

dir. Üçüncüsü, Türkiye’nin hangi 

eksende, hangi dengelerle durduğu, 

bunun karşısında nasıl bir eksen 

ya da eksenler olduğu, bir eksende 

durmanın neleri gerektirdiği analiz 

kapsamına kesinlikle girememek-

tedir. Türkiye’nin dış politikası-

nın “baş mimarı” sıfatını hak eden 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 

bu politikanın yol gösterici ilke-

sinin “neo-Osmanlıcılık” yerine 

“komşularla sıfır problem” olarak 

tanımlanması için büyük çaba gös-

termiştir. Zira “neo-Osmanlıcılık” 

gibi bir adlandırma, Türklerin 

içindeki imparatorluk mirasından 

gelen büyüklük duygularını okşa-

yacak olsa da, yeni dış politikanın 

muhatabı olan bölge ülkelerinin 

bu politikayı yayılmacılık olarak 

algılamasına da neden olabilecektir. 

Davutoğlu’na göre dış politikada 

en önemli kavram hiç kuş kusuz 

stratejik derinlik kavramıdır. Buna 

göre, Türkiye, üzerine oturmakta 

olduğu coğrafya ve sahip olduğu 

tarihsel ve kültürel miras dolayısıy-

la asla tek taraflı ve tek boyutlu 

bir dış politika izlemesi mümkün 

olmayan, çıkarlarını tanımlar-

ken kendisini daima merkezde 

konumlandırma sı gereken bir ülke-
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dir. Tek yönlü yaklaşımlar ve baş-

kalarını merkez alarak oluşturulan 

politikalar, Türkiye’yi başkalarının 

gözünde araçsallaştıran, Türkiye’nin 

kendi başına bir aktör olmasını 

en gelleyen sonuçlar üretecektir.  

Türkiye’nin kendi bölgesinde aktif 

bir dış politikaya yönelmesi (kimi-

lerine göre ise yönünü kaybetmesi) 

ile kopan gürültünün fitili, ABD ve 

NATO’daki Avrupalı müttefikleri-

nin nükleer programından dola-

yı İran’ı köşeye sıkıştırmaya çalış-

tıkları bir dönemde, Türkiye’nin 

İran ile flört ettiği görüntüsünü 

vermesi ve ayrıca İsrail ile ilişkile-

rinin özünden değiştiğinin gözlen-

mesi ile ateşlenmiştir. Aynı şekilde 

İsrail ve Suriye arasında doğrudan 

görüşmelere birkaç gün kala, en 

kritik konularda bile mesafe alın-

mışken, İsrail’in BM tarafından 

savaş ve insanlık suçu işlediği tes-

pit edilen Gazze’ye yönelik Dökme 

Kurşun Operasyonu başlamış; sivil-

lerin hedef alındığı bu operasyonun 

tarzı ve içeriği nedeniyle Başbakan 

Erdoğan, İsrail’i Davos Ekonomik 

Forumu’nda çok sert bir şekilde 

eleştirmişti. Türkiye-İsrail ilişkile-

rinde “post-Davos dönemi travma-

sı” yaşandığı bu dönemde başta 

Washington olmak üzere birçok 

başkentte eksen kayması tartışması 

en favori konulardan biri haline 

gelmiştir. Aralık 2008 başında barış 

elçisi olarak sunulan Türkiye, ara-

buluculuk yaptığı İsrail’i eleştirdi-

ği andan itibaren eksen değiştiren 

ülke olarak kodlanmaya çalışıl-

mıştır. Türkiye’nin dinamizmi aynı 

anda, Doğu Akdeniz ülkelerini, eski 

Mezopotamya topraklarını ve Orta 

Doğu’nun kalbini içine almaktadır. 

Burada akılda tutulması gereken 

önemli noktalardan biri, ABD işga-

li ardından Irak, İran etkisi altına 

girerken, Suriye’nin de İran için 

ana ortak haline gelmiş olduğu ger-

çeğidir. Ankara’nın bu dengeleri 

gözetmesi gerekmektedir. Türkiye, 

doğudaki komşusu ile arasında 

kutuplaşmaya yol açmadan, İran’ın 

bölgedeki nüfuz alanını “yumuşak 

güç” yaklaşımı ile yerinden oynat-

ma potansiyeline sahiptir. Böylesine 

büyük bir misyon, İsrail ile diğer 

bölgesel aktörlerin aleyhine işleye-

cek türden çok özel bir ilişki sür-

dürülürken yerine getirilemez. Bu 

ancak, Mısır ve Suudi Arabistan gibi 

Sünni aktörlerin çekilmesi ile doğan 

boşluğu doldurabilecek ve bölgede 

İran’ı dengeleyecek bir güç olarak 

davranmakla mümkün olabilir.

f) Yargı Organlarındaki Gerilim ve 
‹zahatlar

Bağımsız olan yargı kurumla-

rı da artık siyasete dahil olmaya 

başlamış görünmektedir. Anayasa 

Başkanı Kılıç’ın yaptığı sert ve 

makul açıklamalar, Yargıtay Başkanı 

Gerçeker’in “ateş bacayı sardı” ve 

“önce Meclis’in, sonra yüce mil-

letimizin pakete geçit vermeye-

ceğini düşünüyorum” ifadeleri, 

Danıştay Başkanı’nın “siyasi irade-

nin Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunun oluşumuna doğrudan 

katılma çabaları, yaşanan sorunla-

rın temelini oluşturduğu bir ger-

çektir” söylemi, gergin bir orta-

mın hâkimliği durumu ve Yargı’da 

görülmeye başlanan siyaset izleri 

ve de özellikle son dönemlerde 

hem Yargıtay hem Danıştay hem 

de Anayasa Mahkemesi tarafından 

hemen hemen her gün yapılan açık-

lamalar postmodern süreçte yaşa-

nan gerilime örnek gösterilebilir. 

Daha sonrasında referandum pake-

tinin geçmesi ile bu tür gerginlikle-

rin azaldığı yine bilinen bir gerçek-

tir. Yargının tam anlamda bağımsız 

olması ancak siyasetin vesayetinden 

kurtulması ile mümkün olabilir. 

Demokratikleşen bir Türkiye’de, 

yargı kurumlarının yeniden dizayn 

edilmesi de yine postmodern döne-

min bir ihtiyacı olarak yorumlana-

bilir. 

g) Belirsizlik ve Spekülasyon

 Postmodern sürecin bünyesin-

de barındırdığı niteliklerden biri de 

artan belirsizlik ortamında yer alan 

spekülasyonlardır. (Armağan, 1995) 

Yeniden gündeme gelen kapatıl-

ma davası, Generallerin istifası, 

Habur’daki yargılama olayı, Kürt 

Sorunu, vb. spekülasyonlar, ortamı 

germek ve belirsizliği arttırmak için 

oldukça etkili hale gelebilmektedir. 

Belki de bu dönemin en belirgin 

niteliklerinden biridir. Beck’in tabiri 

olan Risk toplumu (Beck, 1999) 

netice itibariyle postmodern dönem 

sonrası ortaya çıkan bir söylem biçi-

midir. Toplumsal gelişmelerin nasıl 

ilerleyebileceği konusunda söyle-

nen şeyler, bir süre sonra, söylem 

gücünü kaybetmektedir. Çünkü 

gelişmeler bu yönde ilerlememek-

tedir. İşte bu yüzden postmodern 

süreçte böylesine durumlar her 

zaman varlığını muhafaza edebile-

cek özellikler içermektedir.

h) Sivil Toplum Kuruluşları

Özellikle son beş yılda Sivil 

Toplum Kuruluşları kendi amaçları 

doğrultusunda, toplumsal faydaya 

yönelik faaliyetleriyle, ilgili olduk-

ları konularda toplumu bilinçlendi-

rebildikleri ve kamuoyu oluşmasını 

sağladıkları, toplumun istemleri 

doğrultusunda bir baskı unsuru 

olabildikleri, demokratik iç işleyiş-

leri ile üyelerine demokratik tutum 

ve sivil zihniyet kazandırabildikle-

ri, dolayısıyla sivil toplumun geli-
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şiminde işlevsel bir rol aldıkları, 

yabancılaşmanın olduğu toplum-

larda, insanların bir araya gelerek 

toplumsal dayanışmalarına yol 

açtıkları, iktisadi alanda ise geliş-

me ve kalkınma konularında başta 

olmak üzere ekonomik ilişkilerin 

ve organizasyonların yapılanmasın-

da öncülük ettikleri görülmekte-

dir. (Özalp, ?) Bugün kurulan sivil 

toplum örgütlerine baktığımızda, 

bu kurumların sayılarının özellik-

le fazlalaştığını ve hemen hemen 

tüm eylemsel durumlarda (türban, 

öğrenci, cinayet, vb.) bir hak ara-

yıcısı olarak ortaya çıktıkları görül-

mektedir. Bu da postmodernizmin, 

modern toplum sonrasına kazandır-

dığı önemli demokratik gelişmeler-

den sayılabilir.

i)  Merkez-Çevre’nin Siyasi 
Gerginliği

Bu sürecin bir başka belirtisi 

de merkez ve çevre arasında yaşa-

nan gerginliktir. Merkez ve çevrenin 

karşı karşıya gelmesi Türk siyasal 

temelinde yatan en önemli kopuk-

luktur. (Onbaşı, 2008) Yıllardan 

beri merkezde bulunan elitler, kar-

şılarında güçlü bir halk desteği-

ne sahip olan çevrenin aktörleriyle 

karşı karşıya kalmıştır. Bu aktörler 

artık toprak sahada futbol oyna-

maktan ve düştüğü zaman dizleri 

kan içinde kalan oyuncular olmak-

tan bıkmış, çim sahaya çıkarak 

futbol oynamanın tadına varmaya 

başlamışlardır. Yani toplum bu saf-

hada bir yapı-bozumuna uğramış/

uğratılmıştır. 

Cumhuriyet dönemi Türk siya-

setindeki merkez-çevre ilişkilerinin 

yansımalarının temel perspektifi, 

bir anlamda ordu-siyaset ilişkileri-

nin yönü ve seyri ile özdeşleştiri-

lebilir. Çünkü Cumhuriyeti kuran 

kadrolar genel itibariyle mülkiye, 

tıbbiye ya da harbiyeden gelen 

eşraftır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ilk Cumhurbaşkanı da asker köken-

li Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. 

Çevre partisi anlamında ilk 

muhalefet partisi Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası’dır. Genel baş-

kanı Kazım Karabekir olan bu par-

tinin genel anlamda Cumhuriyet 

ile ilgili eleştirileri dile getirmesi 

onu, muhalifleri yanına çeken bir 

parti konumuna düşürmüş ve parti 

Şeyh Said ayaklanmasından sonra, 

dini propaganda yaptığı gerekçe-

siyle kapatılmıştır. TCF’den sonra 

kurulan ikinci çevre partisi olan 

Serbest Cumhuriyet Fırkası da, 

siyasi çoğulculuğa bile merkezin 

ne kadar tahammülsüz olduğunun 

bir kanıtı olarak kapatılan ikinci 

muhalefet partisi olmuş ve böyle-

likle merkez, CHF/CHP varlığını 

sürdürmeye devam etmiştir. Merkez 

parti içinde yaşanan iktidar çekiş-

meleri birinci ve ikinci adamı karşı 

karşıya getirirken, gerçekleşen her 

zamanki gibi olmuş ve ikinci adam 

tasfiye edilmiştir. Fakat Atatürk’ün 

1938’de hayata gözlerini yumma-

sıyla, Pembe Köşk’te reislik haberini 

alan İsmet Paşa, ilk olarak para 

ve pullardan Atatürk’ün resimlerini 

çıkarttı ve kendi resimlerini koy-

durttu, gazete manşetlerine kendisi-

nin ata binişlerini yerleştirdi, Ebedi 

Şef’e yakın olanların tasfiyesi ger-

çekleşti ve yeni bir isim peyda oldu: 

Milli Şef. Artık merkezde bir kişi 

vardı İsmet İnönü. Yalnız bu yıllarda 

İkinci Dünya Savaşı patlak verdi ve 

zaten fakir olan Anadolu halkı daha 

da fakirleşti. Milli Koruma Kanunu 

çerçevesinde üretilen buğdaya mer-

kez el koyuyordu, ekmek karne-

ye bağlanıyordu ve “Tanrı Uludur” 

nidaları minarelerden duyulmaya 

başlanıyordu. Derken Birinci Dünya 

Savaşı bitti ve bir süre sonra CHP 

içinde mevcut olan muhalif kanat 

yeni bir parti kurmuştu: Demokrat 

Parti. Yeni meclis açılırken salona 

Cumhurbaşkanı sıfatıyla giren Milli 

Şef, CHP tarafından ayakta alkış-

lanırken, DP tarafından oturularak 

protesto ediliyordu. 14 Mayıs 1950 

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini ileri sürebili-
riz. Önceki toplumsal düzenden (2002 öncesi) yeni bir 
toplumsal düzene -postmodernist toplum bağlamın-
da- geçilme yolunda olunduğu açıktır. Bu iki düzen 
arasındaki kırılma ya da kopuşun görünümleri de 
ortadadır. Postmodernizm, Türkiye’nin içinde bulun-
duğu koşullara, insanların karşılaştığı sorunlara tepki 
ve eleştiri görünümündedir. Ancak yeni çerçevenin 
açıkça çizilmemiş/çizilememiş olması, daha doğrusu 
bu çerçevenin yeniden kurulmaya çalışılması çabası, 
postmodern siyasetin getireceği gerginliğe de hazır 
olmalıdır. Bu belirlemenin dayanağı ise tüm siyaset 
çevrelerimiz yahut siyaset biliminin geleneksel “kim, 
ne elde ediyor ya da kim, ne elden gidiyor?” soruları 
olacaktır.
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seçimleri yaklaşırken, seçmen vasfı-

nı kazanan çevreye birkaç noktadan 

el sallanması gerekiyordu. Bu yüz-

den son CHP hükümetinin başına 

gedikli CHP’li ancak bir din bilgini 

olan Şemsettin Günaltay getirili-

yordu. İlahiyat fakültesi yeniden 

açılıyor, din dersleri seçmeli hale 

getiriliyordu. Ancak yine de DP’nin 

önüne geçilmiyordu. Partililer 

İsmet Paşa’ya “aman paşam, seçim-

ler yaklaşıyor, şöyle meydanlarda 

Allah lafzını içeren birkaç cümle 

kursanız” diye rica ettiklerinde, 

paşanın şu müstehzi cevabını işiti-

yorlardı: Allahaısmarladık diyoruz 

ya...” 14 Mayıs’ı 15 Mayısa bağlayan 

gece de neticeler alınmaya başla-

mıştı. Çankaya köşkü balkonundan 

Ankara’ya doğru öfkeli bir ses yük-

seliyordu: “Nankör Millet”… Bu 

sesin sahibi köşkü ya başbakan ya 

da muhalefet lideri olarak görecek 

olan İsmet Paşa’nın ta kendisiydi. 

1945’te merkez ilk sarsıntısını yaşa-

mıştı. Artık lideri onlar değil halk 

seçiyordu ve artık onların dediği 

olmuyordu. Fakat 27 Mayıs 1960’ta 

yapılan demokrasi katli ile halkın 

seçtiklerine esaret yolu gösterilmiş 

ve halkın seçtiği bir başbakanı, 

Cumhuriyet’e sahip çıkma adına 

(rahmetli) Adnan Menderes’i idam 

etmişti. Aradan çok değil 11 yıl 

geçmişti ki demokrasi bir kez daha 

idam edildi ve 12 Mart 1971’de 

merkezci seçkinler yönetime bir 

daha el koydu. Aradan 2 yıl geçti 

ve CHP içinde, Milli Şef’i mağlup 

eden Bülent Ecevit CHP başkan-

lığına seçildi ve parti seçimlerden 

birinci olarak çıktı. Yalnız Ecevit’in 

yurt dışına çıktığı zaman başba-

kan vekilliğini Necmettin Erbakan’a 

değil de kabineden birine bırak-

masıyla hükümet yeniden düştü 

ve Türkiye bir kargaşa içinde 12 

Eylül 1980 tarihine doğru sürük-

lendi. Merkez hâlâ iş başındaydı 

ve “Türkiye’yi en iyi biz yöneti-

riz” diyerek yeniden yönetime el 

koydu ve 1983 yılına kadar böyle 

devam etti. 1983’te Turgut Özal, 

Anavatan Partisi ile birinciliği elde 

etti ve Türkiye yeniden bir yükse-

liş dönemine geçişi yaşadı. Adnan 

Menderes dönemi kaldığı yerden 

devam ediyordu denilecekti ki, bir 

yurt dışı ziyareti her şeyin sonu-

nu getirdi. Cumhurbaşkanı Turgut 

Özal 17 Nisan 1993’te yurt dışın-

dan döndükten sonra aniden vefat 

etti. Belki bir şeyler düzelmiştir 

diye ümitlenenler birden 28 Şubat 

1997’ye çarptı. Merkez yeniden 

“ben buradayım” diye haykırıyor 

ve merkez partisi CHP de bun-

dan memnunmuş gibi davranarak 

sesini çıkarmıyordu. Fakat aynı 

CHP geçen yıl ise bu tarihle ilgi-

li bir “hak metni” hazırladı, gün 

gelmiş ve sanki hesap dönmüş-

tü. Bugünleri de atlatan ülke 2002 

seçimlerinden sonra yeniden bir 

yükseliş dönemine girdi. AK Parti 

iktidarı ile Türkiye yeni açılımla-

ra başlamış, paradan 6 sıfır atmış, 

ülke 17. en büyük ekonomi olmuş, 

devlet geçmişiyle yüzleşme kararı 

almış ve refah düzeylerinde görülür 

miktarda artışlar medyana gelmiş-

tir. 2002’den önce geleceğe yönelik 

hayal kurmaktan korkan insanlar 

bu tarihten sonra ev, araba, vs. 

gibi hayat standartlarının yüksel-

diğine işaret eden hayaller kurmuş 

ve bunların çoğunu gerçekleştire-

bilmiştir, zaten %50 oy oranı da bu 

durumların resmi kanıtıdır. 2002’de 

%35 ile iktidara gelen AK Parti, 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 

yeniden merkez karşısında aynı 

sıkıntıyı yaşadı ve bir karar alarak 

erken seçime gitti, yine rekor bir oyla 

(%47) meclise daha güçlü bir şekil-

de girme fırsatını elde etti. Böylece 

Abdullah Gül 28 Ağustos 2007 

tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 

11. Cumhurbaşkanı seçildi. Fakat 

merkez yine rahatsızdı, A. Necdet 

Sezer’e “Cumhurbaşkanım” diyen-

ler, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül’e “Cumhurbaşkanı” demişti, 

sonrasında ise o “m” harfi tekrar 

yerine eklenmişti. Fakat merkezin 

tavrı farklı yerlerden gelmeye devam 

ediyordu, Yargıtay Cumhuriyet Eski 

Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, 

AK Parti’ye kapatma davasını açtı 

fakat parti bir oy farkla kapatılmadı. 

Merkez, yine çevre karşısında mağ-

lubiyete uğramıştı. İşte bu tarihten 

sonra halkın merkeze olan güve-

ni azaldı ve merkezi temsil eden 

CHP, Baykal’ın kaset olayından 

sonra iyice ivme kaybetti, böylece 

AK Parti, boş kalan merkez parti 

konumuna yerleşti. Tabi bunda son 

seçimlerin ektisi de oldukça fazla, 

Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü gibi “halk 

için birkaç cümle kurdu” ama oylar 

ona değil AK Parti’ye gitti ve iyice 

güçsüzleşen merkez, çevre olarak 

gördükleri karşısında teslim bay-

rağını çekmek zorunda kaldı. En 

son gerçekleşen YAŞ vakasından 

sonra ortaya çıkan fotoğraf da bu 

merkez partisi olmanın da hükmü 

sayıldı. İşte Türkiye’nin 1945’te ve 

belki de daha öncesinde başlayan 

merkez-çevre gerginliğinin sonu-

cu, klasik bir sözle; Demokrasi 

kazandı. Cümle içerisinde yer alan 

değersiz kelimeler özne konumuna 

gelmiş ya da satrançta piyon ola-

rak zannedilen oyuncu şaha karşı 

durabilecek güce ulaşmıştır. Önceki 

dönemlerde değer verilmeyen şey-

lerin, yeni dönemde nasıl önemli 

konumlara gelebildikleri, rasyo-

nel bir yaşam biçimi olan modern 

değil postmodern anlayış tarzı ile 

mümkün görünmektedir. Bu yapı-

bozucu yaklaşım, yeni modern son-

rası olgunun bir yaratısıdır.
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j) Merkez-Çevre’nin Ekonomik 
Gerginliği

Özellikle 1980’den sonra 

Türkiye ekonomisindeki ve sanayi 

üretimindeki payları dikkat çeki-

ci ölçüde ve hızda artan ve bun-

ların yakın bölgelerinde yer alan 

şehirlerdeki iş adamları ve şirketler, 

ekonomide söz söyleme hakkına 

sahip olmaya başlamışlardır. Bu 

yeni “Anadolu Kaplanları” döne-

mi de postmodern bir gerçeklik-

tir. Batı’ya danışıksız bir yaşam ve 

üretim, rekabet ortamını perçin-

lemiş, zincirler kırılarak bir tarafa 

yaranmanın zamanı artık geçmiştir. 

İktidar mücadelesinin ekonomik 

temelinin farklılaşması yine modern 

dönemin göstergesi sayılmayabilir, 

çünkü ulus aşırı şirketler her ne 

kadar modern dönemin bir yapı-

sı olsa da postmodern dönemde 

yerel sermayelerin hayat bulduğu 

söylenebilir. İşte yukarda bahsedi-

len Anadolu kaplanları bu tür bir 

yapılanmadır. Aslında Özal döne-

mine kadar; Anadolu büyük bur-

juvazisinin büyüme ve dış pazarla-

ra açılma isteklerini destekleyecek 

finansman ihtiyacını karşılayacak 

dış bağlantıları zayıftı. Bu sınıfın 

batılı tekellerle işbirliğinin önünde, 

ideolojik-kültürel engeller dışında, 

İstanbul tekelci burjuvazi’nin bari-

katı vardı. Devletin mali kaynakları 

da, ancak tekelci burjuvazinin ihti-

yaçlarını karşılıyordu. Özal bu dön-

güyü büyük ölçüde kırdı. O dönem 

“Anadolu Kaplanları“ denilen bu 

sınıf, destek verdikleri Özal’ın yar-

dımı ile; hem devlet ihalelerinden 

hem de yerel yönetimlerin olanak-

larından beslendiler. Bu sınıf bir 

yandan da, Arap sermayesi ile iliş-

kiler kurdu, dahası cemaat ilişkileri 

temelinde para toplayarak kendi 

“yeşil sermayesini”ni oluşturdu. 

Günümüzde özellikle gelişmiş dün-

yanın yaşadığı önce finansal kriz 

ve akabinde bunun ekonominin 

hemen hemen tümüne yansıması 

ülkeleri yeni pazar arayışlarına itti. 

1980’li yıllardan bu yana alttan alta 

ekonomide etkin bir güç haline 

gelen “Anadolu kaplanları” üret-

tikleri mallar için yeni pazar arayışı-

na girdiler ve bu dönemde en uygun 

pazar olarak Orta Doğu ve Afrika’yı 

gördüler. Yaklaşık 10 yıl öncesine 

kadar Türkiye’de sermayeyi elinde 

bulunduran TÜSİAD grubu elle-

rindeki ekonomik güçle ülkenin 

iç ve dış siyasetinde belirleyici rol 

oynamaktaydı. TÜSİAD grubunun 

AB sürecini desteklemesinin altında 

yatan ana sebep; politik kaygılardan 

ziyade ekonomik temelliydi. Söz 

konusu grup ihracat pazarı daha 

çok Avrupa olduğu için Türkiye-AB 

ilişkileri konusunda oldukça duyar-

lı olmalarına rağmen, Türkiye’nin 

Orta Doğu ve Afrika ile ilişkilerin-

de aynı hassasiyeti göstermediler/

göstermemektedirler. İşte bu gibi 

durumlar beraberinde siyasette 

yaşanan merkez-çevre gerginliğini 

ekonomik boyutlara taşımıştır. Yine 

bu ekonomik gerginliğin başlangıcı 

postmodern dönemin bir yansıması 

sayılabilir.

k) Siyasette Yerelleşme

 Yerelleşme, bir anlamda, dev-

letin merkezi yönetim birimleri ile 

yerel yönetim birimleri arasındaki iş 

bölümünde, yerel birimlerin ağırlık 

kazanması anlamına gelmektedir. 

Başka bir açıdan yerelleşme ya da 

yerellik, ulusdevlete fazla ihtiyaç 

duyulmaksızın, bireylerin ve yerel 

birimlerin ortak birliktelik duygusu 

ve kültürü altında kendi kendilerini 

yönetme yeteneğine kavuşmalarını 

ifade etmektedir. (Koçak, 2009, s. 

139)  Fakat bizim burada vurgula-

yacağımız yerelleşme meselesi bu 

tür bir anlatımdan farklılık göster-

mektedir. Cumhuriyet ilan edildi-

ğinde seçimler tek parti adı altında 

yapılmakta ve CHF/CHP her zaman 

seçimleri kazanmaktadır. Daha son-

rasında oluşan muhalefet 1945’te 

amacına ulaşır ve 1950 seçimlerin-

de muhalefet partisi, CHP’yi mağ-

lup etmeyi başarmıştır. İşte siyasette 

esas yerelleşme o gün itibariyle baş-

lamıştır. AK Parti’nin, CHP’yi geride 

bırakıp, üçüncü seçimde de birinci 

parti olması ve parti içinde yer 

alanların, CHP gibi elit bir geçmişe 

dayanmaması, siyasetteki yerelleş-

menin sonuçlarından sadece biridir. 

Bugün, siyasette yerelleşme artmak-

tadır. Yukarıda da belirtildiği gibi 

merkezin dışındaki siyasi partiler, 

siyaseti yerelleştirmeye ve halktan 

kopmamaya çalışmakta ayrıca onla-

rın istedikleri doğrultuda kararlar 

alabilmektedirler, tabi iktidar olarak 

temsil edilemeyen -aslında doğru 

düzgün bir muhalefet olarak da 

temsil edilemeyen- bir kesimi de 

unutmamak gerekir.

l) Vatandaşlık Bilincindeki Kırılma

Yıllardır biçimlendirilmiş 

vatandaş kalıbı artık değişmekte 

ve “devlet vatandaşı olma” anla-

yışı farklılaşmaktadır. Birey, için-

de yaşadığı toplumda, kendini bir 

“devlet vatandaşı” olarak görmeye 

başlamıştır. Modern sanayileşmiş 

toplumlar belki artık ciddi sınıf 

çatışmaları yasamıyor, ancak çok 

kültürlülük, çok kimliklilik, etnik 

ve dinsel farklılıklar gibi aslında 

hep varolan ama vatandaşlık, ulus-

devlet, ulusal hukuk gibi 19. ve 

özellikle 20. yüzyılın kurucu inanç-

ları ile dondurulan, yok sayılan 

sorunlar yeniden çatışma alanları 

olarak ortaya çıkıyor. (Birsen, 2009; 

8) Devlet vatandaşı olma önce-

ki dönemler içerisinde -yaklaşık 



GÜNDEM

18 Umran EKİM 2011

1990’lara kadar- Hegel’ci yaklaşım 

bağlamında “mutlak devlet” ya da 

Hobbes’çu manada bir Leviathan 

(devlet simgesi) anlayışını benim-

semiş olmak ile alakalıyken; günü-

müzde devletin imkânlarından 

yararlanabilme, vatandaş olarak 

hakkını arayabilme, sorgulayabil-

me, eleştirebilme ve kazanabilme ile 

“kısmen” de olsa eşdeğer bir “sosyal 

devlet” anlayışı haline gelmiştir.

m) Farklı Kimliklerin Siyaset 
Üretebilme ‹mkânı Bulması

Postmodernizm sayesinde, 

bütüncül teoriler karsısında pers-

pektif çokluğunu, evrensellik kar-

şısında yerellik ve tikelliği, hakikat 

karşısında yorumu ve göreliliği, 

politika ve etik karşısında estetiği, 

ideoloji eleştirisi karşısında yapı-

bozumunu, gerçeklik karşısında 

imgeleri, temsil karşısında benzeti-

mi (simülasyon), zaman karşısında 

mekânı, çeliksi karşısında farklı-

lıkları, sınıf karşısında kimlikleri, 

gereklilik karşısında olumsallığı ve 

kaosu öne çıkaran, bilgiye, akılcılı-

ğa, kurtuluş söylemlerine kuşkuyla 

bakanların paylaştığı, estetize edil-

miş bir ruh hali olup; aslında ken-

disi de yeni moda bir adlandırma 

(neologism) olan ve modernliği dis-

kalifiye etme çabasıyla belli bir cazi-

be alanı yaratan postmodernizmin 

menfi tesiriyle, ‘Aydınlanma’nın (ve 

onun temel mirasçılarından biri 

olarak görülen sosyal teorinin), pek 

çok baskı türünün uygulandığı bir 

yanılsamalar çağı olarak görülme-

si moda haline gelmiştir. (Tüzen, 

2008, s. 147). Demokratik Açılım 

ile birlikte gündeme gelen “Kürt 

Meselesi,”,  “Alevi Çalıştayları”, 

“Ermeni Açılımı”, “Roman Açılımı”, 

son seçimlerde Süryani bir millet-

vekilinin seçilmesi, vb. durumlar, 

farklı kimliklerin de siyasi arenada 

söz söylemesine imkân sağlamak-

tadır. İtirazların daha duyulur bir 

biçimde dile getirilmesi, farklı -ve 

beklide aşırı- isteklerin söylenebil-

mesi, postmodern süreç içerisinde 

yer alan/alması gereken olgular ola-

rak karşımızda belirmektedir. Yerel 

kimliklerin de farklı arenalarda 

kendisine yer bulabilmesi, belirtti-

ğimiz gibi önemli bir göstergedir.

n) Anayasa Değişikliği Çalışmaları

Yeni bir anayasaya doğru yol 

aldığımız ortadadır. Anayasa tar-

tışmaları en önemli gündem mad-

delerinden birini oluşturmaktadır. 

Bu tartışmaların can alıcı yanı ege-

menlik anlayışının nasıl düzenle-

neceği olmaktadır. Ancak bu tartış-

malarda başı çekmesi gereken halk 

egemenliği kavramının yeterince 

yer bulmamasıdır. Yarı doğrudan 

demokrasinin kurumlarına anayasal 

nitelik kazandırma fırsatının bu kez 

de kaçırılıyor olmasıdır. Çağımızda 

ulus egemenliği dolayısıyla temsili 

sistem üzerinde tartışmaların yoğun 

bir şekilde yaşandığı ve demokrasi 

açısından bu egemenlik anlayışı-

nın yeterli olmadığı görülmekte-

dir. Türk halkının, batı ülkelerinde 

olduğu gibi kendi kararını kendisi-

nin almasında yarar vardır. Bunun 

yolu da halk egemenliğinden geç-

mektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde 

en büyük karar verici ve yol gös-

terici halkın bizzat kendisidir. 

Çağımız sunmuş olduğu olanaklarla 

20. yüzyıl başındaki Türkiye’nin, 

geçmişe nazaran gelişme durumu 

kıyas kabul edilemeyecek derecede 

ileridedir. Dolayısıyla halk egemen-

liğinin yeni anayasada yer alması 

halkın ve devletin önündeki engel-

leri ortadan kaldırmak için atılacak 

en önemli adımlardan biri olacaktır.

o) Popüler Kültür Söylemlerinin 
Artması

Çoğunluk tarafından “sevilen 

ve seçilen” anlamında kullanılan 

popüler kültür kavramı, günde-

lik hayatımız içerisinde iyice yer 

edinmiştir. Popüler kültür, rek-

lamlar, diziler ve filmler aracılığı 

ile toplumların değer yargılarında, 

alışkanlıklarında, davranışlarında 

değişiklikler meydana getiren bir 

tüketim kültürüdür. Ayrıca, post-

modernizmin temel karakteristik-

lerini açığa vuran popüler kültürün 

bireysel kimlik düzeyinde (ailenin 

kontrolünün reddedilişi, cinsellik 

üzerinde kısıtlamaların azalması) 

ve kolektif kimlik düzeyinde (işçi 

partisi ve sendika ile özdeşleşme-

nin azalması, merkezsizleşmiş işçi 

eylemleri gibi) önemli etkilere sahip 

olduğu varsayılmıştır. (Yanıklar, ?, 

s. 17). “Bilimde, sanatta, politika-

da, ekonomik pratiklerde, dilin 

kullanıldığı her yerde” gelişme 

imkânı bulan popüler kültür “kitle 

kültüründen farklı olarak bizi ne 

manipüle eder ne de yansıtır; biz 

onu yorumlama gücüne, yorum ile 

dönüştürme gücüne sahip olduğu-

muz ve artık tüketim toplumunun 

bir parçası olduğumuz için popüler 

kültür hemen her yerde bizimledir.

p) Kavram Muğlâklığı

Postmodernizmin etkin olduğu 

şu an ki süreç içerisinde oyna-

nan ‘dil oyunlarıyla’ muğlâklık 

giderek artmaya devam ediyor ve 

bu “düşünce krizi” devam edecek 

gibi görünüyor. Muğlâklık arttık-

ça ‘bilme’ denilen olgu da yerini 

‘bilememe’, ‘farkına varamama’ ya 

da ‘bocalama’ gibi kavramlara tes-

lim ediyor. Bütün kavramlar -tabii 

ki küreselleşme olarak adlandırılan 

olgunun da etkisiyle- birbirleriyle 

ilişkili hale geliyor, artık ‘kavram-
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lar doyurulamıyor’. Siz bir kavra-

mın içini doldurmaya çalıştığınız 

müddetçe farkında olmadan başka 

bir kavramın içini de boşalttığınızı 

anlamıyorsunuz bile. Dünyayı bir 

kenara bırakırsak -içinden çıkama-

yacağımız için- Türkiye’de de tam 

da böyle bir durumun yaşandığı-

nı açıkça ifade edebiliriz. Çünkü 

bu zamanlarda Türkiye’de oldukça 

yoğun bir şekilde ‘bilgi kirliliği’, 

‘kavram karmaşası’ veya ‘kavramla-

rın muğlâklaştırılması’ gibi durum-

lar yaşanmaktadır, sanki bir ‘Akıl 

Tutulması’ oluşturulmaya çalışıl-

maktadır.

r) Demokratik Açılım 

Modernizmin önemli getirilerin-

den biri olan ulus-devlet anlayışı, 

postmodernizmle birlikte sorgulan-

maya başlanmıştır. Sorgulanmaya 

tabi tutulan ulus-devleler ise 

bunu bir tehdit olarak görmek-

ten öteye gidememişlerdir. Fakat 

Türkiye’deki toplumsal ve siyasal 

gerçeklikler, postmodernizmin 

getirdiği bu sorgulamaya farklı 

yaklaşımlar sunmuştur. Toplumsal 

anlamda Alevi talepleri, Kürt talep-

leri gibi benzeri talepler siyasal 

alanda farklı bir karşılık bulmuş 

ve siyasi otorite bunların tümüne 

Demokratik Açılım ile cevap ver-

meyi denemiştir. Bunlar arasından 

gündem itibariyle en popüler ve 

önemli olanlar ise yukarıda belir-

tildiği gibi Alevi ve Kürt talepleri-

dir. (Palabıyık, 2011) Zorunlu din 

dersinin kaldırılması, Anadil talebi 

ve Federal yönetim isteği öncelikli 

olarak dile getirilen talepler ara-

sındadır. Bu taleplere karşın siyasi 

iktidarın da, Demokratik Açılımın 

ikinci safhasına geçmesi gerekmek-

tedir. Çokkültürlülük tartışmaları-

nın yaşandığı, yer ve mekan bağla-

mında ise bazen kabul görüp bazen 

kabul görmediği (örn. Almanya) 

bir dönemde, Türkiye’nin izleye-

ceği en iyi metod, realiteleri bir 

sorun olarak görmekten ziyade, bir 

mesele olarak ele alması ve atılabi-

lecek adımların hiç bekletilmeden 

atılması olacaktır. Din dersi ile ilgili 

Anayasa değişikliğini ya da Kürt 

talepleriyle ilgili olarak, Kürtlerin 

devletten ayrılmayı asla istemedi-

ğini ama bazı hususlarda kendileri-

nin söz hakkı istediklerini anlamak 

faydalı olabilir. Evet, ABD de ve 

Irak da federal devletler ama her iki 

yerde de PKK diye bir sorun yok. 

Bu yüzden federal yönetim ya da 

demokratik özerklik diye tutturan-

ların, başkalarını değil, kendilerini 

örnek alması gerekli görülmektedir 

ve aynı zamanda özerkliği dile geti-

renler, kendi içlerindeki bölünmüş-

lük sorununu telafi etmeden tek bir 

söz söylemenin mümkün olmadığı-

nın farkına varmalıdır.

s) Mavi Marmara:
Postmodern ‹ntifada 

Postmodernizm, modernliğin 

açmazlarına karşı bir başkaldırı ve 

kökten eleştiri demekse, yine aynı 

zamanda mutlak gerçeğin sorgulan-

ması söz konusuysa, Mavi Marmara 

olayı, Türkiye için bir postmodern 

intifada olarak isimlendirilebilir. 

Nitekim, modern sonrası dünya-

da hâlâ modern uygulamaları dikte 

eden İsrail ve bazı AB ülkeleri, 

İsrail ile alakalı olarak bir yaptırıma 

gitmezken, Başbakan Erdoğan’ın 

ulusal ve uluslar arası arenalarda 

bu durumu dile getirmesi ve yine 

Türkiye’nin özellikle Ortadoğu’da 

yükselen prestiji, yaşanan postmo-

dern intifada aracılığı ile oluşage-

len bir yapı arz etmektedir. Mavi 

Marmara olayının dinsel dirençle-

ri yeniden ürettiği ve üretilen bu 

dirençselliğin küresel boyutlara 

ulaşması hem küreselleşmenin hem 

de modern dünyaya bir tepki olarak 

kutsal olanın artık sorgulanabilece-

ğini açık bir biçimde ortaya koya-

bilmektedir.

t) Referandum: 
Postmodern Halk Darbesi

 Türkiye Cumhuriyeti tarihin-

de yaşanan beş referanduma kar-

şın altıncı referandumun bu kadar 

önemsenmesinin sebebini şöyle 

açıklayabiliriz. Cumhuriyet ilan 

edildikten sonra, devletin mer-

kezinin her zaman askeri kökenli 

olduğu görülmüştür. Merkez-çevre 

gerginliğinin yaşandığı dönemlerde 

ise yeniden merkezin kazanılması 

darbeler sayesinde sağlanabilmiş-

tir. Peki neden ve nasıl? Çünkü 

Cumhuriyet’in kurucu kadrola-

rı da asker kökenlidir. 85 yılda 

askeri vesayetin sorgulanması 

söz konusu olamamışken, 2010 

Referandumunda askerlere sivil 

mahkeme yolu açılmıştır ve Türkiye 

tarihinde ilk kez generaller sivil 

mahkeme tarafından sorgulanabil-

miştir. İşte burada postmodernizm 

yüzünü göstermiş, kırmızı çizgile-

rin aşılmasının, dokunulmaz diye 

tabir edilenlerin artık dokunulabilir 

olmasının ve katı olanın tuz ile buz 

olmasının düşünümsel anlamda 

meşruiyet zeminini hazırlayan ideo-

loji, postmodern ideoloji olmuştur.

u) Federal Talep ve ‹ki Dil Yaklaşımı 

Federal yönetim demek, günü-

müzde eyalet sistemine karşılık gel-

mektedir. Bu sistemde önemli olan 

Anayasa’nın da federal bir yöne-

tim tarzı ile belirlenmiş olmasıdır. 

Bu Anayasal durum, bir devletin 

kuruluşundan itibaren böylesine 

bir yapı arz etmektedir. Örneğin 

Federal Almanya’nın merkeziyetçi 

bir yönetime sahip olması sadece 
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Hitler döneminde gerçekleşmiş-

ken bu tarihler (1933-1945) dışın-

da Almanya hiçbir zaman federal 

bir yapının dışına çıkamamıştır. 

Lakin bu sistemin önemli bir özel-

liği de, bugünkü eyaletlerin hukuki 

ve siyasi birlikler olarak Federal 

Almanya’nın kuruluşundan önce 

var olmalarıdır. Bu açıdan eyaletle-

rin kendilerine özgü gelenekleri ile 

farklı tarihi gelişimlerinin ve 1815 

Alman Birliklerine katılan devlet-

çiklerin bağımsızlıklarını korumuş 

olmalarının, bugünkü federatif sis-

temin temelleri olduğu söylenebilir. 

Halbuki Türkiye Cumhuriyeti tari-

hine bakıldığı zaman çok farklı bir 

sistemin olduğu görülebilir. 1923 

yılında sınırları belirlenmiş ola-

rak kurulan bir devletin Anayasası 

belirlenmiş ve buna göre eksik 

de olsa gerekli adımlar atılmıştır. 

Özerklik sorunu ile karşı karşıya 

kalan tek vilayet Hatay’dır ve o da 

zamanla Türkiye sınırları içerisine 

dahil edilmiştir. Kürtler, I. Dünya 

Savaşında da, Kurtuluş Savaşında 

da devletleriyle birlikte savaşan ve 

asli unsur olan bir halktır. Kürtler, 

Türkiye Cumhuriyeti’ne sonradan 

katılan bir Kürt devletçiği ile birlik-

te Cumhuriyet sınırları içine dahil 

edilmiş bir millet değildir. Bu açıdan 

federal bir devletin varlığını istemek 

aynı ülke içerisinde yaşayana diğer 

unsurlar açısından bölünmeyi çağ-

rıştırırken, aynı durumun Kürtler 

açısından bir yabancılaşma yahut 

ötekileştirme olarak kullanılması 

endişe vericidir. İki dil yaklaşımı 

ise farklı bir şekilde izah edilebilir. 

İngilizce nasıl evrensel bir dil ise 

Kürtçe de kültürel bir dil olarak izah 

edilebilir. Devletin dilinin Türkçe 

olduğu Anayasada kabul edilmiş-

ken, Kürtçenin yahut diğer dillerin 

bir kültür dili olarak benimsenmesi 

zor kabul gören bir yaklaşım olma-

sa gerek. Küresel dünyada, ulusla-

rarası arenada evrensel dil İngilizce 

ise ve bu dil ortak bir medeni-

yet dili olarak kabul görüyorsa, 

bir sorun gibi gösterilen Kürtçe’nin 

Türkiye’de kültür dillerinden biri 

olarak resmen kabul edilme ihtimali 

mümkündür. Kültür dili olarak res-

men kabul edilen bir lehçe de, ülke 

adına sorun olmaktan çıkabilir. 

Postmodernizmin yerel kültürlere 

kazandırdığı yeniden üretme tarzı 

ile Kürtçe, bir kültür örneği olarak 

ortaya çıkabilir. İngiltere örneğine 

bakılırsa, İrlanda ile olan dil müna-

sebeti, Kürtçe ile alakalı olarak bir 

çözüm yaklaşımı olabilir.

v) Cumhuriyet Halk Partisi 

CHP’nin önemli bir değişik-

lik yaşadığı muhakkak ki ortada. 

Kılıçdaroğlu’nun genel başkan 

seçilmesinden sonra parti içerisin-

de yaşanan yenilikçi rüzgar devam 

ediyor görünmektedir. Yalnız CHP, 

postmodernizmin beraberinde 

getirdikleriyle çelişiyor görünmek-

tedir. Ünlü postmodern düşünür 

Lyotard, postmodernizmin büyük 

anlatıların sonunu getirdiğini iddia 

etmişti. Ona göre büyük anlatılar 

bırakılıp, yerel ve mikro anlatılar 

ele alınmalıdır (Lyotard, 1990). 

Postmodernizm, büyük anlatılara 

inanmamakta ve onlara şüpheyle 

yaklaşmaktadır. Postmodernizmin 

aksine sayın Kılıçdaroğlu, hâlâ 

modern dünyanın dili ile konuş-

maktadır. Son kurultay toplantı-

sında dile getirdiği vaatler Türkiye 

için gerçekten de büyük anlatılar 

sayılabilir. Peki Kılıçdaroğlu neler 

söylemiştir: “Yüzde on seçim barajı 

kalkacak, Mazotta ÖTV kalkacak 

ve mazot fiyatları yarı fiyatına indi-

rilecek, Harçlar kaldırılacak, YÖK 

kaldırılacak, Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi kaldırılacak” vb. Bu 

tür “ecek-acak” içeren taahhütlerde 

bulunmak Türkiye için gerçekten 

inanılması güçtür. CHP’nin bu tür 

vaatlerde bulunması, taahhütle-

ri içerisinde saydığı Siyasal Ahlak 

Yasası’yla uyuşmamaktadır. Verilen 

taahhütlerin baştan çelişmesi, 

Kılıçdaroğlu’nun samimiyetinin(!) 

işaretidir. Bu tür büyük anlatılar, 

Türkiye için tabii ki yeni değil, 

esasen bir gelenektir. Lakin unu-

tulan bir şey vardır: Halk artık bu 

tür anlatılara kanmamaktadır. Evet, 

postmodernizm, Popüler Kültürü 

şişiren bir yapıya sahiptir fakat her 

şey balon patlayana kadardır. İyi bir 

okuma için Etyen Mahçupyan’ın, 

‘Proje Görünür Oldu’ yazısına mut-

laka bakılmalıdır…

y) AK Parti ve Başbakan 

Türkiye’de muhafazakârlığın 

her zaman tehlikeli olduğu söy-

lenip duruldu. Hâlbuki siyasi ve 

ekonomik anlamda ilerleme üç 

muhafazakâr lider döneminde 

daha fazla yaşanmıştır. İlk ola-

rak Menderes dönemi, ikinci ola-

rak Özal dönemi ve son olarak 

da Başbakan Erdoğan dönemi, 

muhafazakâr olarak kabul edilen 

lakin hem siyasi hem de ekono-

mik anlamda ilerlemenin olduğu 

dönemler olarak dile getirilebilir. 

Özellikle de 2002 seçimleri sonra-

sında demokrasi adına atılan adım-

lar Türkiye’yi birden bire postmo-

Kemal Kılıçdaroğlu
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dern toplumsal bir analize bürüme-

yi başarabilmiştir. Mutlak doğru-

nun reddi, dokunulmazlara dokun-

ma, kutsalın kutsalsızlığı ve daha 

birçok realite, AK Parti iktidarıyla 

özdeşleşen bir yapı olarak gösteri-

lebilir. Hatta Başkanlık sisteminin 

bile, en gergin dönemlerde tartışıla-

bilmesi, Türkiye’nin düşünümsel ve 

demokrasi anlamında nasıl adımlar 

attığının en önemli göstergeleri ola-

rak kabul edilebilir. Ahmet İnsel’in 

belirttiği gibi, eğer muhafazakârlık 

modern olana bir tepki olarak doğ-

muşsa, o halde modern olandan 

daha modern olabilmektedir. (İnsel, 

2009) Böylelikle muhafazakârlık 

ile postmodernizmin paralel gittiği 

bile iddia edilebilir. AK Parti’nin 

postmodern dönemde belki de en 

önemli başarısı, Türkiye’de fotoğ-

rafın tümüne bakabilmesi ve bütün 

yerel kimliklerden oy alabilmesi-

dir. Postmodernizm, özgürlükleri, 

farklılıkları, çoğunluğu, heterojen-

liği, farklı kimliklerin varlığını ve 

yerelliği ön plana çıkarmaktadır. 

AK Parti, belirtilen tüm bu nitelik-

lerden faydalanmakta, onlara hitap 

etmeyi başarabilmekte ve en önem-

lisi de az önce belirttiğimiz gibi tüm 

farklılıkların bir mozaiği olabilmek-

tedir. Bu siyaset, Türkiye için farklı 

bir okumayı gerektirmektedir. Belki 

de AK Parti’nin postmodernizme 

hitap edebilmesinin temel sebebi 

de budur: Yapı-bozumcu okuma 

tarzı…

z) Postmodernizmin Yeniden 
Üretemedikleri 

Postmodernizmin, modernliğe 

karşı dik başlılığı tabii ki bütün 

modern olanları -aslında geçmişte 

kalanları- çarkları içinde yeniden 

üretememektedir. Bu tür varlıkla-

rın ısrarla modernizmin diktala-

rını savunmaları ve bu kadar sert 

durduklarını zannederken, aslında 

katı olan her şeyin buharlaştığı bir 

dönemde yaşadıklarının farkında 

değil gibi görünmektedirler. Küresel 

bir dünyada yaşıyorsak ve sorgula-

mayı aklımızın ucuna getirmeden 

kabul ettiğimiz dogmalar varsa bir 

çelişkinin ortasındayız demektir. 

Ne yazık ki bu tür dogmalar var-

lığını ısrarla sürdürmektedir. Katı 

laikçi yaklaşımlar ve direnmeye 

yüz tutmuş ideolojiler sebebiyle 

bu dönüşümler hâlâ çeşitli sorun-

larla karşılaşmaktadırlar. Bu katı 

anlayışa şu örnek verilebilir: Bütün 

kargalar siyahtır/Kargalar Uçar/ O 

Halde Bütün Siyah Kargalar Uçar. 

Ya beyaz karga varsa! İşte bu tür 

sorular karşısında katı yaklaşımlar 

şaşırıp kalmaktadır. Tek çare ise o 

beyaz kargayı da siyah yapmaktır. 

Postmodernizmin, modernizmin 

topuğunu kıralı çok oldu. Modern 

olan ne kadar dik durmaya çalışsa 

da, hep eğri görünen, topuğu kırık 

bir hayat olarak algılanacak gibi 

görülmeye devam edecek gibi bir 

vaziyet içerisindedir.

Sonuç 
Tüm bunların ışığında 

Türkiye’nin önemli bir süreçten 

geçtiğini ileri sürebiliriz. Önceki 

toplumsal düzenden (2002 öncesi) 

yeni bir toplumsal düzene -postmo-

dernist toplum bağlamında- geçil-

me yolunda olunduğu açıktır. Bu 

iki düzen arasındaki kırılma ya da 

kopuşun görünümleri de ortadadır. 

Postmodernizm, Türkiye’nin için-

de bulunduğu koşullara, insanla-

rın karşılaştığı sorunlara tepki ve 

eleştiri görünümündedir. Ancak 

yeni çerçevenin açıkça çizilmemiş/

çizilememiş olması, daha doğrusu 

bu çerçevenin yeniden kurulmaya 

çalışılması çabası, postmodern siya-

setin getireceği gerginliğe de hazır 

olmalıdır. Bu belirlemenin dayanağı 

ise tüm siyaset çevrelerimiz yahut 

siyaset biliminin geleneksel “kim, 

ne elde ediyor ya da kim, ne elden 

gidiyor?” soruları olacaktır.  

Ne hikmettir ki, postmodern 

toplumsal teoriler üretilemediği gibi 

modern ve postmodern arasında-

ki kırılma ya da kopuşta neyin 

söz konusu olduğu da yeterince 

teorileştirilememiştir. Buna rağ-

men postmodernizm entelektüel 

bir olgu olarak özellikle ülkemizde 

etkisini gittikçe arttırmakta ve kao-

tik tartışmaları açıklamada etkisi-

ni göstermeye devam edecek gibi 

görünmektedir. Aynen post-laiklik 

yaklaşımında göstermeye başladığı 

gibi…
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Halil ÇEL‹K

Övgü ve Öfke Arasında: 
Erdoğan’ın Arap Baharı Ziyareti 

B aşbakan Recep Tayyip 

Erdoğan, ‘Arap baha-

rı’ ülkeleri Mısır, Tunus 

ve Libya’ya yaptığı ziyaretlerde 

bir başka yabancı ülke liderine 

nasip olmayacak şekilde büyük 

bir ilgiyle karşılandı. Despot lider-

ler Bin Ali, Mübarek ve Kaddafi, 

ülkelerini adeta bir aile şirketi 

gibi yönettiler. Yolsuzluklar, gelir 

dağılımındaki dengesizlik ve işsiz-

lik girdabında boğulan halklar ise 

Erdoğan Türkiye’sinin siyasi, eko-

nomik ve ticari alanda geldiği 

noktayı kendilerine örnek almak-

talar. Hatta Mısır’daki Yüksek 

Askeri Konsey yetkilileri ve bazı 

siyasiler işi Türkiye’nin kurtulma-

ya çalıştığı 12 Eylül anayasasını 

örnek almaya kadar götürdüler.  

Türkiye’nin son 10 yıldır böl-

gede kat ettiği mesafeyi gösterme-

si açısından önemli bir kıstas olan 

bu ziyaretlerde Erdoğan, önemli 

ekonomik ve ticari anlaşmala-

ra imza attı. Mısır’la 11 işbir-

liği anlaşmasının imzalanması 

yanı sıra Stratejik İşbirliği Yüksek 

Konseyi’nin kurulması, Tunus ve 

Libya ile yapılan benzer anlaş-

malar, Türkiye’nin önümüzdeki 

dönemde Arap baharı ülkele-

riyle güçlü ilişkiler kurmasının 

önünü açacaktır. Doğrusu Ürdün 

Düstur gazetesi başyazısında 

‘Türkiye Arap baharı anahtarıy-

la Ortadoğu’yu yönetmek istiyor’ 

derken pek de haksız sayılmaz. 

Gezinin Öne Çıkan Boyutu 

Fakat gezilerin ekonomik 

ve ticari boyutundan çok siyasi 

boyutu ön plana çıktı. Başbakan 

Erdoğan’ın ziyaretinin bu üç ülke-

deki İslâmcı, laik ve liberal kesim-

ler arasındaki iktidar çekişmesine 

denk gelmesi ziyareti daha bir 

anlamlı kıldı. Erdoğan’ın özellik-

le de ziyaretinin Arap dünyası-

nın kalbi Mısır ayağında gördüğü 

coşkulu karşılama, demokrasi, 

insan hakları ve laikliğe yaptığı 

vurgular, Arap basını ve yazar-

larınca farklı açılardan yorumla-

nırken ziyaret, İsrail’le ilişkiler, 

Türk modeli/laiklik, ekonomik 

ilişkiler, ziyaretin zamanlaması ve 

Arapların özgüven sorunu üzerin-

den değerlendirildi. 

İsrail’in Erdoğan’ın Mısır ziya-

retinden rahatsızlık duyduğu şüp-

hesiz ve Tel Aviv yönetimi ziyaretin 

Mısır-Türk ilişkilerinin güçlenme-

sine yol açmasından endişeliydi. 

Ziyaretin Türkiye’nin Mavi Marmara 

baskınından dolayı özür dileme-

yen İsrail’e karşı bir dizi yaptırım 

kararları alması akabinde gerçek-

leşmesi de İsrail’in endişelerini art-

tırdı. Geçtiğimiz haftalarda İsrail 

ordusunun sınırda 5 Mısır askerini 

öldürmesi ardından patlak veren 

gösterilerle birlikte Mısır’daki İsrail 

büyükelçiliğinin yakılması olayı da 

ziyareti anlamlı kıldı.  
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■ Erdoğan’ın Arap Baharı Ziyareti

Mısır El-Ahram gazetesin-

den Mukerrem Ahmed, İsrail’in 

ziyaretle ilgili endişesinin sebe-

bini, Tel Aviv’in elli yıl boyunca 

kendisine hizmet etmiş Ankara 

gibi Ortadoğu’da önemli böl-

gesel bir gücü kaybetmesinden 

dolayı uğradığı zararın boyutunu 

anlaması olarak açıkladı. İsrail’in 

Türkiye’den sonra bir diğer önem-

li stratejik desteği Mısır’la da 

sağlam ilişkilerini kaybettiği-

ne işaret eden Ahmed, Filistin 

yönetiminin Filistin devletinin 

tanınması için BM’ye başvur-

masının İsrail’i bölgede iyice 

yalnızlaştırdığına dikkat çeke-

rek Erdoğan’ın ziyaretinin 

İsrail’i yalnızlaştırmaktan çok 

Mısır ile Türkiye arasındaki 

ekonomik ilişkilerin güçlen-

mesini hedeflediğini yazdı. 

Bu bağlamda farklı görüş 

belirten yazarlar da az değil. 

Sözgelimi Ürdün Rey gaze-

tesinden Eyyüb Salim Aliye, 

Arap baharının bıraktığı istik-

rarsızlık halinin bölgedeki güç 

dengesinde önemli değişimle-

re yol açtığını, yeni bir stratejik 

harita oluştuğunu, Türkiye’nin 

bölgede liderliğe soyunduğu-

nu, İsrail’in de Türkiye’den 

özür dilemesinin bölgesel konu-

munu zayıflatacağını düşündüğü-

nü belirterek Erdoğan’ın bu üç 

ülkeye yaptığı gezinin Türkiye’nin 

kurmaya çalıştığı yeni sistem çer-

çevesindeki adımlardan biri oldu-

ğu değerlendirmesinde bulundu.  

Türkiye Deneyiminin Mahiyeti

Erdoğan’ın ziyareti sırasında 

Mısır’ın özel Dream TV kanalın-

da Mısırlılara laiklik tavsiyesinde 

bulunması ve ‘laiklik din karşıt-

lığı değildir’ sözü laik çevreler-

ce coşkuyla karşılanırken başta 

Müslüman Kardeşler hareketi 

olmak üzere İslâmcı kesimlerin 

tepkisini çekmişti. Çevirmenin 

laiklik diye çevirdiği ‘ilmaniye’ 

kavramı özellikle de dindar Arap 

kesimlerce ‘dinsizlik’ anlamına 

geliyor. Gerçi başbakan sonraki 

açıklamalarında laiklik kavramına 

açıklık getirse de Mısır’da önemli 

bir tartışmanın da fitilini ateş-

lemiş oldu. Mısırlı usta gazeteci 

Fehmi Hüveydi, ‘Laikliğin Değil, 

Demokrasinin Oğlu’ başlıklı 

makalesinde Erdoğan’ın başarıla-

rını, Türk modelini ve ülkenin gel-

diği noktayı Türkiye’de uygulanan 

laikliğe bağlayan Mısırlı laiklere 

yüklenerek adeta heveslerini kur-

saklarında bıraktı. Laiklerin övgü-

lerinin asıl amacının Erdoğan’a 

veya Türk deneyimine hayranlığı 

ifade etmek değil, Mısır halkını 

‘çözüm laiklikte’ sloganına ikna 

etmek olduğuna dikkat çeken 

Hüveydi, sözü Türk laikliğine 

getirerek şöyle diyor: “Türk laik-

liğinin Atatürk ve etrafındaki dar 

bir grup tarafından uygulandı-

ğından bu yana hep demokrasiy-

le sorunu olmuştur. Üçü askeri 

ve dördüncüsü barışçıl darbele-

rin hepsi demokratik dönü-

şüm sancılarına karşı laikliği 

savunmak adına yapılmıştır. 

Erdoğan’ın şu an yeni anayasa 

hazırlığı çabası içine girdiği 

kavganın eksenini Türkiye’nin 

demokratik bir ülkeye nasıl 

dönüştürüleceği oluşturmak-

tadır. Bu eksende kendisini 

laikliğin bekçisi ve siyasetin 

‘yapıcısı’ olarak gören ordu 

değil, halk karar sahibidir.” 

Diğer taraftan El- Kudsü’l-

Arabi gazetesi genel yayın 

yönetmeni Abdülbari Atwan 

da Erdoğan’ın laiklik tavsi-

yesine tepki bağlamında bazı 

İhvan yöneticilerinin getir-

diği ‘Erdoğan’ın bölge üze-

rinde hegemonya kurma 

emelleri olduğu’ yönünde-

ki açıklamalarının kendisini 

şaşırttığını belirterek bu açık-

lamaların aynı İhvan yetkilileri-

nin Türkiye’deki AKP’yi başarılı 

İslâmcı deneyim olarak görmele-

riyle çeliştiğini belirtti. Erdoğan’a 

yönelik itirazların Osmanlı hila-

fetini emperyalist bir güç olarak 

gören Arap milliyetçi kesimlerden 

gelseydi bir ölçüde doğal karşıla-

nabileceklerini ancak İhvan’dan 

gelmesinin anlaşılamaz olduğu-

nun altını çizen Atwan, Erdoğan’ın 

sloganlarla hareket etmediğini ve 

mazlumların yanında yer aldığını 

Fehmi Hüveydi, ‘Laikliğin Değil, 
Demokrasinin Oğlu’ başlıklı 
makalesinde Erdoğan’ın başa-
rılarını, Türk modelini ve ülke-
nin geldiği noktayı Türkiye’de 
uygulanan laikliğe bağlayan 
Mısırlı laiklere yüklenerek 
adeta heveslerini kursakların-
da bıraktı. Laiklerin övgüle-
rinin asıl amacının Erdoğan’a 
veya Türk deneyimine hayran-
lığı ifade etmek değil, Mısır 
halkını ‘çözüm laiklikte’ slo-
ganına ikna etmek olduğuna 
dikkat çekti.
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belirterek 280 Türk iş adamı yanı 

sıra üst düzey bakanlarla Mısır’a 

çıkarma yapmasının bunun en 

önemli kanıtı olduğunu kayde-

diyor. 

Mısır’da bilindiği üzere bir 

süredir sivil devlet tartışmaları 

sürüyor. Yeni anayasa hazırlıkları 

sürecinde devletin yapısına ilişkin 

farklı öneriler geliyor. Laikler ve 

liberaller ‘sivil devlet’ için ısrar 

ederken İslâmcılar anayasadan 

İslâm maddesinin çıkarılmasına 

karşılar. Ülkenin köklü ve saygın 

dini kurumu El-Ezher’in hazırla-

dığı ‘sivil devlet’ belgesiyle birlikte 

tartışma yeni bir boyut kazandı. 

Ürdün Düstur gazetesinden Ureyp 

El-Rentavi Erdoğan’ı havaalanında 

‘hilafet devleti’ sloganlarıyla karşı-

layan İhvan’ın aynı zamanda sivil 

devlet çağrılarını destekleyerek 

ortaya koyduğu çelişkiye dikkat 

çekiyor. 

El-Hayat gazetesinden Davud 

Eş-Şeryan Erdoğan’ın laiklik vur-

gusunu yaparken iki hedefi ger-

çekleştirmek istediğini belirtiyor: 

‘İlki özellikle de ülkesindeki laik 

akımın kuşkularıyla mücade-

le ederken laikliğe olan inancını 

teyit etmek suretiyle Türk kamu-

oyuna yönelikti. İkinci hedef ise 

Arap dünyasına yönelik olup Arap 

laik ve solcu akımları kazanmak, 

Arap siyasiler arasında laiklik kav-

ramı etrafında Batılı bakış açı-

sından farklı bir tartışma ortamı 

oluşturmak.’  

‹şbirliğinin Zamanlaması ve 
Mahiyeti

Ziyaretin zamanlamasına ve 

Türk modelinin eksikliklerine 

dikkat çeken yazılar da az değil. 

Türkiye uzmanı Muhammed 

Nureddin bu üç ülkedeki nihai 

siyasi sistemlerin yapısının henüz 

belli olmaması ve stratejik ter-

cihlerinin bilinmemesi sebebiyle 

Erdoğan’ın ziyaretinin zamanla-

masının pek yerinde olmadığına 

dikkat çekti. Hali hazırdaki süre-

cin en az iki ila dört yıla ihtiyaç 

duyacağına işaret eden Nureddin, 

Mısır’ın sınıfsal, sosyal ve ideo-

lojik çekişmeler ve bölünmeler 

yaşadığını, böyle bir ortamda 

Mısır ve Türk taraflarının iki ülke 

arasında Stratejik İşbirliği Konseyi 

kurulması gibi nitelikli adımlar 

atmasının şaşırtıcı olduğu üzerin-

de durdu. 

Mısır’ın liberal El-Şuruk gaze-

tesinden Amır Hamzavi de maka-

lesinde Mısır ile Türkiye arasında-

ki ekonomik işbirliğinin gelişti-

rilmesi açısından ziyarete olumlu 

bakarken Erdoğan’ın yönettiği 

Türkiye’de farklı etnik kökenlere 

sahip vatandaşların ve özellikle 

Kürtlerin Türk vatandaşlarıyla eşit 

bir konuma kavuşmadığına dik-

kat çekiyor. Erdoğan’ın Kemalist 

ideolojiden ağır bir miras aldı-

ğını belirten Hamzavi, Türkiye 

başbakanının Arap devrimleriyle 

pragmatist bir ilişki kurduğunu 

ve bu yüzden Arap halklarına 

demokrasi sevgisi ve despotlara 

karşı ayaklanma yönünde ilham 

verdiğini iddia edemeyeceğini dile 

getiriyor. 

Suudi Arabistan destekli libe-

ral El-Şarku’l-Evsat gazetesinden 

Savsan El-Abtah da Türkiye’nin 

Erdoğan ve Davutoğlu’yla birlikte 

ortaklığın gerçekleşmesi için çizi-

len bölgesel dayanışmanın hepi-

mizin hayali ve çıkarına olduğuna 

işaret ettiği yazısında asıl soru-

nun Erdoğan’ın meşru ve olum-

lu karşılanan isteklerinde değil, 

Arapların bundan ne anladığın-

da olduğunu belirtiyor. Arapların 

kendilerini Türk dış politikasının 

merkezi olarak görmelerini eleş-

tiren yazar, Arap devrimlerinden 

sonra dahi Arapların dışarıdan 

kahraman aradığına dikkat çeke-

rek Araplara kendi tarihleri ve 

dilleriyle gururlanmayı öğrenme-

leri ve başbakanlarından dola-

yı Türklere gıpta etmeden önce 

kendi kimliklerinin özünü kavra-

maları çağrısında bulundu.

Arap devrimlerine yönelik Türk kafa karışıklığı ve 
Davutoğlu ile birlikte yürütülen komşularla ‘sıfır 
sorun’ politikasının başarısızlığı üzerinde duran yazı-
lara bu ziyaret öncesinde tek tük rastlıyorduk ancak 
Erdoğan’ın özellikle Mısır’da verdiği mesajlar sonrası 
bu türden eleştirel yazıların artış gösterdiğini göz-
lemliyoruz. Örneğin El-Hayat gazetesinden Abdullah 
İskender 21 Eylül tarihli ‘Ortadoğulu Türkiye’ başlık-
lı makalesinde Türkiye’nin son dönemde yürüttüğü 
komşularla ‘sıfır sorun’ politikasının aksine bütün 
komşularıyla sorunlar yaşayan bir noktaya geldiğini 
belirtiyordu.
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■ Erdoğan’ın Arap Baharı Ziyareti

Arap devrimlerine yönelik 

Türk kafa karışıklığı ve Davutoğlu 

ile birlikte yürütülen komşularla 

‘sıfır sorun’ politikasının başarı-

sızlığı üzerinde duran yazılara bu 

ziyaret öncesinde tek tük rastlı-

yorduk ancak Erdoğan’ın özellikle 

Mısır’da verdiği mesajlar sonra-

sı bu türden eleştirel yazıların 

artış gösterdiğini gözlemliyoruz. 

Örneğin El-Hayat gazetesinden 

Abdullah İskender 21 Eylül tarih-

li ‘Ortadoğulu Türkiye’ başlık-

lı makalesinde Türkiye’nin son 

dönemde yürüttüğü komşularla 

‘sıfır sorun’ politikasının aksine 

bütün komşularıyla sorunlar yaşa-

yan bir noktaya geldiğini belirti-

yor: ‘Türkiye şu an bütün komşu-

larıyla veya bu ülkelerdeki grup-

larla çatışıyor. Bu çatışmaların bir 

kısmı tarihi dönemlere dayanan 

eski, bir kısmı da bölgenin için-

den geçtiği şartlarla ilişkili yeni 

çatışmalar.’ 

Türkiye’nin Ege’de 

Yunanistan’la, Akdeniz’de doğal 

gaz ve petrol arama çalışmaları 

sebebiyle Rum kesimiyle, dönem 

başkanlığına Rum kesiminin gel-

mesi halinde müzakerelerden 

çekilme tehdidinde bulunduğu 

AB ile, Mavi Marmara katliamın-

dan dolayı özür dilemeyen ve 

tazminat ödemeyen Netanyahu 

hükümetinin büyükelçisini kova-

rak İsrail’le, İslâm ve demokrasiye 

ilişkin açıklamalarıyla Mısır’daki 

İslâmcılarla, Kuzey Irak’a yaptığı 

hava harekatlarıyla Irak Kürdistan 

bölgesi yönetimi ve Bağdat’la, 

NATO radar sisteminin Türkiye’ye 

kurulmasına onay vererek İran’la 

ve muhalefeti desteklemesi sebe-

biyle de Suriye’deki Esad rejimiy-

le ile ipleri kopardığını belirten 

İskender, Davutoğlu’nun büyük 

umutlarla sıfır sorun politikası 

izlediğini ancak çözümsüz doğu-

da böylesine basit bir düşüncenin 

hayata geçirilmesinin Ankara’ya 

fayda getiremeyeceğinin altını 

çiziyor. Fakat İskender’in gözden 

kaçırdığı nokta Türkiye’nin ‘sıfır 

sorun’ politikasını sadece rejim-

lerle değil, halklarla da yürüt-

tüğü ancak Batının, İsrail’in ve 

bazı Arap rejimlerinin Türkiye’nin 

bu yeni politikasından rahatsız-

lık duyduğudur. Erdoğan’a Arap 

dünyasında gösterilen sevgi ‘sıfır 

sorun’ politikasının halklar bazın-

da başarılı olduğunun gösterge-

sidir. 

Arap basınında Erdoğan’ı öven 

veya yeren yazıların ideolojik 

bakış açısıyla ele alındığı dikkat-

lerden kaçmayan bir diğer önemli 

nokta. Erdoğan’ı Kahire havaala-

nında ‘Halife Erdoğan’, ‘Erdoğan 

izzetin sembolü’, ‘Erdoğan her 

yerde ümmetin umudu’, ‘Erdoğan, 

Erdoğan büyük selam yolluyor 

İhvan’ şeklinde sloganlarla kar-

şılanırken sosyal paylaşım sitele-

rinde Erdoğan’a ilişkin mesajlar 

havada uçuşuyordu. Gülümseten 

ilginç mesajlardan biri de ‘keşke 

Erdoğan’ı halimizi düzeltmesi 

için iki ay ödünç alsak’ şeklinde 

idi. El-Ahram stratejik araştırma 

merkezinde uzman ve Türkiye 

ilgili bir kitabı da bulunan Amr 

El-Şubeki ‘Mısır’ın Erdoğan’ını 

Ne Zaman Göreceğiz?’ başlıklı 

makalesinde Erdoğan’a ve Türk 

deneyimine ilişkin şu tespitte 

bulunuyor: ‘Mısır’da yaşananlar 

Türkiye’dekinin tersi. Düşünmede 

tek bir format taşıyoruz, İsrail 

elçiliği de olsa elçilikleri basmayı 

ve balkonlara sıçramayı kahra-

manlık olarak görürken Türkiye 

kendi gücüyle denizde vatandaş-

larının öldürülmesinden dolayı 

özür dilememesine tepki olarak 

İsrail elçisini kovdu. Mısır İslâmcı 

ve sivil akımlar arasında 1970’ler-

deki Türkiye şartlarına yakın 

yüzeysel olmayan bir kutuplaş-

ma yaşıyor. Mısır Erdoğan’ının 

ilk misyonu, dindarlar ve demok-

ratik İslâmcılar ve dinle uzlaşan 

sivil akımları içeren siyasi bir 

koalisyon inşa etmektir. Türkiye 

Erdoğan’ının yaptığı buydu. 

İslâmi değerleri reddetmeyen 

demokrat laik güçlerden geniş bir 

akımın sevgisini aldı.’

Erdoğan’a gösterilen coşkunun 

en önemli sebeplerinden biri hiç 

kuşkusuz İsrail’e, terörüne ve küs-

tahlığına hayır diyen bir Müslüman 

lider olması. Katar El-Şark gazete-

sinde yazar Fevaz El Acemi Türk 

liderin Türk projesini nasıl gün-

deme taşıyacağını, İsrail’e mey-

dan okuyarak Arapların kalbine 

nasıl gireceğini bildiğini belirterek 

bütün ülkelerin kendi çıkarlarına 

hizmet edecek projeleri olduğu-

nu, Amerikan, Avrupa ve Siyonist 

projelerin hedeflerini herkesin 

çok iyi bildiğini belirtiyor ve Arap 

rejimlerine ‘bu projeler karşısında 

Arap projesi nerede?’ sorusunu 

yöneltiyor. 

Görüldüğü üzere Erdoğan’ın 

ziyareti Arap medyasında yekpare 

bir şekilde değil, farklı siyasi ve 

ideolojik yaklaşımlar çerçevesinde 

değerlendirildi. Hatta burada bir 

kısmına yer verebildiğimiz deği-

nilerden hareketle şunu rahat-

lıkla söyleyebiliriz; Arap basını 

Erdoğan’ın gezisini Türk basınına 

göre daha zengin yorumlarla ele 

aldı ve almaya da devam ediyor.
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Mustafa AYDIN

H ayrettin Karaman 

Hocanın bir süre önce 

Yeni Şafak gazete-

sindeki köşesinde yayınlanan 

“Tahammül mü, Hoşgörmek mi?” 

adlı makalesi çok tartışıldı. Tekdir 

edenleri, galiba takdir edenlerin-

den daha fazla çıktı. Süreç bize 

konunun ötesinde bazı gerçekleri 

hatırlattı ki asıl konuya girmeden 

önce önemli bulduğum iki nokta-

ya değinmek istiyorum. 

Bunlardan birisi genelde eleşti-

ri düzeyinin basitliği, eleştirilecek 

metni yeterince okuyup anlama-

dan, bağlamından çıkararak, önce 

kendince yargılaştırıp sonra o yar-

gıyla hesaplaşmadır. Bu çerçeve-

de mesela “Genelin dışında fark-

lı inanç ve davranışları bulunan 

kesimler için özel alanlar ihdas 

edilebilir” mealindeki ifadesini, 

inanmayanları belli tecrit kamp-

larında toplamak lazım, şeklinde 

tercüme edip, bunu Müslümanlara 

uygulamak lazım diye alay eden-

ler bunun tipik örneğidir. Hâlbuki 

zaten Hayrettin Hoca yazısında 

inançlarını yaşama noktasında 

sıkıntı çeken Müslümanların özel 

mahalleler oluşturmaları, çoğu 

eleştirmenin ifadesiyle kendilerini 

tecrit etmelerini öneriyor. 

İkinci bir önemli nokta ise 

geniş bir İslâmcı yazar kesimi-

nin hoşgörü gibi biçimlendiri-

ci modern kültür kavramlarıyla 

yeterince formatlanmış oldukla-

rıdır. Anlaşıldığı kadarıyla ken-

dilerini kabul ettirebilmek için 

her haliyle söyleme dâhil olmak 

gerektiğini, bunun için de mevcut 

dili öylece benimsemek ve buna 

ters düştüğü düşünülen noktaları 

eleştirmek gerektiğini düşünmek-

tedirler. Tabii ki anlatmak istedi-

ğim şey bizden birisi söyledi diye 

onaylamak değildir, beklenen, 

analitik bir eleştiridir. 

Gecikmiş de olsa, önce 

Hayrettin Hocaya teşekkürleri-

mi arz etmek, sonra da tartışma 

konusu üzerine bir şeyler söyle-

mek istiyorum. Hayrettin Hoca, 

bilgisi, tecrübesi, toplum geneli-

nin kendine olan saygısı ve güveni 

ile toplumun kendinden beklenti-

lerine uygun olarak gerekeni yap-

mış, önemli bir konuda prensip 

olarak ilk elde denebilecek şeyleri 

söylemiştir. Çizilmiş bu ana çer-

çeveye yöneltilecek açık bir eleş-

tirim de yoktur.  Çünkü metin, 

Hocanın 10 düşünüp, 20 kere 

yutkunduğunu ve özenle seçilmiş 

cümleleriyle düşüncelerini bir sis-

tematik içinde ifade ettiğini gös-

teriyor. 

Böylesi kapsamlı bir konu-

nun elbette bir köşe yazısıyla 

tüketilmesi söz konuyu değildir. 

Şüphesiz birlikte yaşama ortamın-

da kim neyi nerede nasıl yapaca-

ğı noktasında ayrıntılı çalışmala-

ra ve açıklamalara ihtiyaç vardır. 

Esasen böylesi özet yazılarda her 

noktanın farklı konumları üzerin-

de durulabilir. Herhangi birinin 

onaylanmayan davranışlar karşı-

sında güler yüzlülüğünü esirge-

mesi böylesi bir şeydir. Aslında 

yazının bağlamı içinde denmek 

istenen açıktır. Bize ters düşen bir 

davranışı onaylamadığımızı belli 

etmeliyiz, bu bizim inancımızın 

da bir gereğidir demekten ibaret-

tir. Yoksa bir Müslüman somurt-

kan olmalı, sıkıntısından içen 

birisinin derdi bile güler yüzle 

Kendisi Kalarak
Başkalarıyla Yaşayabilmek

Hayreddin Karaman
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sorulmamalı, bağlamında alıp tar-

tışmak abesle iştigaldir. 

Hayrettin Hocanın Dediklerinin 
Özeti

Yukarıda da belirttiğimiz üzere 

özenle seçilmiş ve bir sıra düzeni 

içinde ifade edilmiş cümlele-

riyle Hayrettin Hocanın kale-

me aldığı yazı şöyle özetlene-

bilir: Müslüman (her kültür 

sahibi gibi) kendi inancına 

uygun bir ortamda yaşamak 

ve değerlerinin, başkaları tara-

fından çiğnenmemesini ister. 

Müslüman olumsuz davranış-

lara mümkünse ve ilkece daha 

kötü bir duruma götürmemek 

kaydıyla müdahale etmekle de 

yükümlüdür. Aslında genel 

düzeni açıkça ihlal etmedikleri 

sürece İslâm’a inanmayanların 

hayatlarına müdahale edilmez. 

Ancak ihlal edici, marjinal dav-

ranışların sahipleri için bazı 

modern kültürel uygulamalar-

da (mesela genelev örneğin-

de) olduğu gibi özel mekan-

lar ihdas edilebilir. Tabi genel 

olarak İslâm’ı yaşama sıkıntısı 

çeken Müslüman kesimler de 

kendilerine özgü mahalleler 

oluşturabilirler (Yani eleştiri-

cilerin ifadesiyle Müslümanlar 

kendilerini bir tecrit kampına 

kapayabilirler). Müslümanların 

özel olarak düzenleme imkânına 

sahip olmadığı, hemen şimdi 

pek çok yerde olduğu gibi 

Müslümanlar da hemen herkes 

gibi beraber yaşamanın gereği-

ni düşünmelidirler. Buradaki en 

önemli ilke, İslâm dışı eylemlerin 

sahiplerini tecrit edemeyecekleri-

ne göre, bir tavır koyabilmektir. 

Bu söz konusu tavrın temel espri-

si, inancıyla bağdaşmayan eylemi 

onaylamaktan kaçınmaktır. Bunu, 

ahlaka aykırı davranışların sahip-

lerine en azından güler yüzlerini 

esirgeyerek gösterirler. Sonuç ola-

rak Müslüman adaba aykırı bir 

eylemi onaylama anlamında hoş 

göremez, ancak birlikte yaşayabil-

mek için tahammül eder..

Birlikte Yaşama Bağlamında 
Hoşgörü

Hayrettin Hocanın bu açık iza-

hına rağmen eleştiriciler, hoşgörü-

süzlük ithamından laikliğin değe-

rini bilmemeye, Müslümanları 

inanmayanlara karşı kışkırtıcılık-

tan toplumu ayrıştırma tehlikesi-

ne kadar çeşitli noktalar üzerinde 

durdular.  

Önce belirtelim ki hoşgö-

rü sırtımızı dayayacak kadar 

sağlam bir yapıya sahip değil, 

farklı anlamlarda kullanı-

lan kaypak bir kavramdır. 

Hoşgörü:

a- Başkalarında olan 

olumlu-olumsuz herhangi bir 

şeyi sevimli bulmak ve onay-

lamak, 

b- Bir başkasının davranışı 

karşısında kayıtsız kalmak ve 

umursamamak, 

c- Bir davranışa ses çıkar-

mamak veya çıkaramamak 

ve dolayısıyla görmezlikten 

gelmek gibi birbirinden hayli 

farklı anlamlarda kullanıl-

maktadır. Hayrettin Hocanın 

tahammül etmek olarak ifade 

ettiği kavram hoşgörünün 

bu üçüncü anlamı içinde 

yer almaktadır. Yani uyarma 

şartlarına sahip olmadığı için 

katlanmak. Bu anlam karga-

şasından dolayıdır ki hoşgö-

rü onu çıkış noktası yapanın 

durumuna göre değişik işlev-

ler yüklenebilmekte, dolayısıyla 

iyi dikkat edilmediğinde olumsuz 

empozeleri de taşıyabilmektedir. 

Hoşgörü genel olarak birlikte 

yaşama zorunluluğundan ortaya 

çıkmış olmalıdır. Sosyolojik bir 

ifadeyle toplumlar aile, klan kabi-

le dönemlerini aşıp site (kent) top-

lumlarına ulaşana kadar bir baş-

■ Ahir Zamanlarda Hoşgörü

Müslümanların özel olarak 
düzenleme imkânına sahip 
olmadığı, hemen şimdi pek çok 
yerde olduğu gibi Müslümanlar 
da hemen herkes gibi beraber 
yaşamanın gereğini düşün-
melidirler. Buradaki en önem-
li ilke, İslâm dışı eylemlerin 
sahiplerini tecrit edemeyecek-
lerine göre, bir tavır koyabil-
mektir. Bu söz konusu tavrın 
temel esprisi, inancıyla bağ-
daşmayan eylemi onaylamak-
tan kaçınmaktır. Bunu, ahlaka 
aykırı davranışların sahipleri-
ne en azından güler yüzlerini 
esirgeyerek gösterirler. Sonuç 
olarak Müslüman adaba aykırı 
bir eylemi onaylama anlamın-
da hoş göremez, ancak birlikte 
yaşayabilmek için tahammül 
eder.
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kası (yabancı) ile birlikte yaşamak 

zorunda olmadılar. Kent hayatı 

birlikte yaşama zorunluluğunu 

getirdi. Bu ilişki biçimi başkaları-

na da saygılı olma gereğini ortaya 

çıkardı. Gerçi sosyal hayat genel 

olarak kişiseli aşan, ortak nokta-

ları birleştiren, bir başka deyiş-

le uzlaşmaları içeren bir hayattır. 

Hoşgörünün denk düştüğü ortam 

böylesi bir ortamdır.

Ne var ki hoşgörü olgusu kent 

oluşumlarının tipik örneklerinden 

birisi sayılan antikçağ toplumla-

rından günümüze hep sorunlu 

olagelmiştir. Kamusal alan ola-

rak nitelendirilen ortamlarda kim 

neyi, ne adına, nasıl hoş görecek, 

hep sorun olmuştur. Esasen hoş-

görünün dayandırıldığı bir bir-

liktelik formu olarak sunulagelen 

kamusal alan hikâyesi de böyle 

olmuştur. Herkes için ortak alan 

olarak tanımlanan ünlü antikçağ 

kamusalında kadınlar, çocuklar 

ve köle olarak nitelendirilen geniş 

bir kesimin hiçbir hakkı, hoş 

görülmelerini gerektiren bir duru-

mu yoktur. 21. Yüzyılın başında 

gerçek kamu olan toplumun en 

doğal haklarının üzerine yatma 

(Türkiye’de yaşanan başörtüsü 

gibi yasaklar) bu kamusal ve onun 

hoşgörüsü üzerinden (tabir caiz-

se kamusuzluk ve hoşgörüsüzlük 

olarak) gerçekleşegelmiştir. 

Hoşgörüdeki bu kaypaklık hep 

vardır. Kemal Karpat Osmanlıcada 

hoşgörünün yerine kullanılan 

müsamaha kelimesinin olumsuz 

davranışları, yaratan adına gör-

mezlikten gelmek anlamını taşıdı-

ğını ifade eder ki bu bile sorunsuz 

değildir. Çünkü hoş görülen veya 

görülmeyen davranış yaratana 

değil insanlara aittir. 

Modern kültür, hoşgörüyü 

insanlığa çok kültürlülük söylemi 

üzerinden empoze etmeye çalıştı. 

Ne var ki Batının, benzerlikleri 

esas alan bir homojenleştirme pro-

jesi olan bu çok kültürlülük söy-

leminin fiyaskoyla bittiği bile söy-

lenebilir. Kanada’dan Amerika’ya 

herkes kendine özgülüklerde bir 

deneyimle meşguldür. Bu süreç-

lerin en temel özellikleri de fark-

lılıkları doğrudan veya dolaylı 

kapatma çabasıdır. Dolaylı bile 

olsa farklılıkları gidermeye çalışan 

bu yaklaşımlar bir tek kültürcülük 

için uğraşıyor demektir.  

Dolayısıyla da nereden bakar-

sak bakalım çok kültürlülüğün 

varoluş mekanizması olarak görü-

len hoşgörü böylesi bir sürecin 

işlevsel aracı olarak görev yapı-

yor. Esasen tartışmalara bakarsak 

hoşgörüye bu anlamın yüklendi-

ğini görmekte zorlanmayız. Yani 

birilerine göre Türkiye’de az çok 

homojenleştirilmiş bir toplum var 

ve türlü farklılık arz eden kültürel 

farklılaşma bir ayrışma, bir bölü-

cülüktür.

Bırakın Toplum Ayrışsın

Tartışmalar her ne kadar hoş-

görü üzerinden yapılıyorsa da 

ben bunlardan özellikle toplumu 

ayrıştırma teması üzerinde dur-

mak istiyorum. 

Ayrışma ve bölücülük tema-

sı en güçlü ve en yaygın, ilk 

bakışta da bir hayli masum bir 

temadır. Buna göre “toplum bir 

birlik ve bütünlük içindedir. Her 

şey oldukça yerinde gitmektedir. 

Ne var ki, Müslüman olduğu-

nun altını özel olarak çizen geniş 

bir kesim toplumu ayrıştırmak-

ta, onları temsil eden Hayrettin 

Hoca gibi İslâmcı düşünürler de 

bu kitleyi kışkırtmakla meşgul-

dürler. Toplumda yeni mahalleler 

oluşmaktadır. Mesela İstanbul’da 

Atakent’e karşılık Başakkent 

bunun tipik bir örneğidir. Her 

yerde içki içecek bir yer bulma 

sıkıntısıyla karşı karşıyayız. 

Sözgelimi Konya’da satış yerleri-

nin dışında mevcut meyhanelerin 

bile önemli bir kısmı kapanmış. 

Hoşgörünün yerini bağnazlık 

alıyor. Bu fevkalade tehlikeli bir 

gidiştir…”

Bu söylem aslında sistem 

bazında yükünü tutmuşların 

faşizan bir söylemidir. Ulusçu 

bir aydın kesiminin ve onların 

etkisindeki çevrenin kabulünün 

dışında öyle homojen bir toplum 

yoktur. Esasen toplum, kendine 

özgülüklerde farklı cemaatlerin 

oluşturduğu insan birliktelikleri-

dir. Bugün dünyanın her yerinde 

büyük metropoller bile farklı kül-

tür gruplarından oluşmaktadırlar. 

Bunların aralarında, ortak çizgiler 

kadar farklılıkları da vardır. Çoğu 

kere çatışma bu otonom kültür-

ler arasında değil, merkezi siyasal 

örgütsel yapılar arasındadır. 

Modern ulusdevletler, toplum-

ları tek türden bir siyasal cema-

at haline getirmeye çalıştılar ve 

bu projeler, belli kazanımları olsa 

bile başarısızlıkla bitti. Cemaatler 

bu enkazın altından çıkmaya ve 

kendilerini yeniden inşa etmeye 

çalışıyorlar. Sorunlar yok değil 

ama bu sorunlar bizatihi cema-

atleşmekten değil, modern ulus-

çuluk projesinin kalıntılarından 

kaynaklanıyor. 
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Türkiye bu sorunu yoğun ola-

rak yaşayan ülkelerden birisidir. 

Bir yüzyıla yakın bir zamandır 

homojenleştirme tutkusunun 

altında kalmış ve tabii talepleri 

yok sayılmış bir toplum kendi-

ni bulmaya çalışıyor. Bu yapay 

homojenlikten yarar umanlar, 

bu değişmeyi bir ayrışma ola-

rak nitelendirmekte ve bundan 

kaygı duymaktadırlar. Tamamıyla 

bireysel ve marijinal olayları bu 

tehlikeli ayrışmanın argümanları 

olarak sunmaktadırlar. İşin ger-

çeği kitlesel bir özellik taşımayan, 

falan yerde bir katilin eşini kesmiş 

olması, falan yerde birilerinin inti-

har etmiş olması, Erzurumda oruç 

tutmayan birini birileri sığaya 

çekmiş olması gibi hoş olmayan, 

öncelikle adalet, tıp gibi kurum-

ların ilgilenmesi gereken münferit 

olaylar kitlesel bir espri taşımadı-

ğı sürece toplumsal bir olgunun 

argümanı sayılmazlar.

 

‹kiyüzlülükten Kurtulma Yolu

Ülkede bir aydın kesim fiyas-

ko ile bitmiş bir homojenleştirme 

projesine omuz veriyor, ayakta 

tutmaya çalışıyor. Ayrışma, ger-

mek gibi kavramlar en önemli 

malzemeleridir. Birlik, bütün-

lük gibi toplumda benimsenen 

değerlerden yararlanmaya çalışı-

yorlar. Bunlara göre son zaman-

larda tartışmalarda sıkça verilen 

bir örnekle İstanbul’da Atakent 

ile Başakkent arasındaki kültürel 

farklılık bu söz konusu tehlikenin 

önemli göstergelerinden birisidir. 

Bu faşizan söylemi genel geçer 

mantık düzleminde anlamak 

mümkün değildir. İnsanların kül-

türel konumuna göre yaşamak 

için iki semtten birini seçebile-

ceği bir ortamın tehlikesi nedir? 

Sanki bu iki semtimiz birbirine 

karşı mevzilenmiş savaş hazırlı-

ğındadır. Merak etmeyin bu çatış-

ma hiçbir zaman olmayacaktır. 

Mahalle farklılıkları insanlık tari-

hi kadar eskidir. Asıl sorun ter-

cih imkânlarını ortadan kaldırıp 

seksen yıldır yaşanageldiği gibi 

insanları tek tiptenliğe mahkûm 

etmektir. Sorun kendine özgülük-

lerde kendini var kılmaya çalışan 

halk katlarında değil, seçkincinin 

kafasındadır. Adı geçen semtleri-

mizin bunları örnek alan aydınlar 

gibi düşündüğünü sanmıyorum. 

Ama bu aydınların, Başakkent 

olmamalıydı, demek istediklerin-

den eminim. Hâlbuki unutulma-

malıdır ki kültürel farklılıklar biri 

diğerinden hareketle görülebilen 

şeylerdir. 

Yüzyıla yakın bir zamandır, 

kendine özgülükleri yok sayılmış 

bir ortamda ikiyüzlü bir toplum 

inşa edilmiştir. Şimdi de formel 

bir söylemle kendine ait olma-

yan ve onaylaması da mümkün 

olmayan şeyleri hoş görüp benim-

semesi istenmektedir. Duygusal 

bile olsa bir tavır göstermesi 

kınanmaktadır. Bu tavır tehlikeli 

bir ayrıştırıcılık olarak görülmek-

te, ikiyüzlülüğe zorlanmaktadır. 

Unutulmamalıdır ki birlikte yaşa-

manın sınırı kişinin ve cemaatle-

rin kendisini var kılabilme şartına 

bağlıdır. Birlikte yaşama ortamı 

kişiyi iyiden kendini var kılma 

imkânlarından yoksun bırakmış 

ve yapacak bir şey de kalmamışsa 

artık burada yaşamanın bir anlamı 

kalmamıştır. (Allah’ın arzı geniş-

tir, gerekirse yer değiştirilir.)

Bırakın toplum (yine de o 

felaket çağrıştıran kelimeyi kul-

lanayım) ayrışsın, kendini bul-

sun ve ikiyüzlülükten kurtulsun. 

Kişinin kendisi olarak kalabilme-

sinin yolu da, onaylamadığı bir 

şeyi sevimli bulmamaktan, onu 

onaylamadığına (hoş görmediği-

ne) ilişkin bir kanaate sahip olma-

sından geçer. Müslüman münkeri 

onaylamaz, tabi öncelikle kendi-

ni arındırır, aynı alanı paylaşmak 

zorunda olduğu halde değiştir-

me şansına sahip olmadıklarına 

da (Hayrettin Hocanın ifadesiyle 

tahammül eder) katlanır. Galiba 

sistemin şartlandırıp ikiyüzlüleş-

tirdiği geniş bir Müslüman kesi-

min elinde tutamadığı ilkelerin en 

önemlilerinden birisi budur. 

Modern kültür, hoşgörüyü insanlığa çok kültürlülük 
söylemi üzerinden empoze etmeye çalıştı. Ne var ki 
Batının, benzerlikleri esas alan bir homojenleştirme 
projesi olan bu çok kültürlülük söyleminin fiyaskoyla 
bittiği bile söylenebilir. Kanada’dan Amerika’ya her-
kes kendine özgülüklerde bir deneyimle meşguldür. 
Bu süreçlerin en temel özellikleri de farklılıkları doğ-
rudan veya dolaylı kapatma çabasıdır. Dolaylı bile 
olsa farklılıkları gidermeye çalışan bu yaklaşımlar bir 
tek kültürcülük için uğraşıyor demektir.
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Abdurrahman Arslan: 
“‹slâm dünyasına liberal demokrasi ihracı ile

tolerans/hoşgörüye vurgu zamandaş oldu.”

Günlük konuşmada sık sık 

hoşgörünün her zaman bir eşit-

sizlik ilişkisi olduğu, hoş görülen 

grupların ya da bireylerin aşağı 

bir konuma yerleştirildiği söylenir.

Şunu sorarak başlayalım: Çokça 

allanıp pullanan hoşgörünün güçle 

ilişkisinin mahiyeti  nedir?

Son dönemin moda kavramı 

olan “hoşgörü”yü, batıya ait siya-

sal mahiyetli  “tolerans” kavra-

mının yerine kullanabiliriz. Eğer 

zaman olursa buna daha sonra 

değinelim. En başta kendisini 

doğuran dini/tarihsel şartları göz 

önüne alırsak, kavram, eşit olma-

yan taraflar arasında bir kuvvet 

ilişkisine imada bulunur. Bu gün 

de aşağı yukarı bu böyledir. Açık-

tır ki tolere edenle tolere edilen 

arasındaki ilişki başlangıçtan iti-

baren bütün eşitlik imkânlarını 

ortadan kaldırır ve eşitlikçi bir 

zihniyetin anlam veremeyeceği, 

kabul etmesi imkânsız egemen 

bir mevkiye işaret eder. Zira kabul 

etmesek de kavramın daha başlan-

gıçta egemen bir mevkinin varlığı-

nı ve kabulünü meşrulaştıran bir 

tarafı var. Aslında bu da herhangi 

bir uzlaşmaya imkân vermiyor 

demektir. Dolayısıyla bir şeyi tole-

re etmek/hoş görmek ister istemez 

tolere edeni bireysel düzlemde 

bir üst mevkiye yerleştirir. Tabii 

olarak bu da bir “güç” ilişkisi-

nin doğması demektir. Ancak bu, 

meselenin görünen yanıdır, bir 

de meselenin ekseriye gözlerden 

kaçan görünmeyen başka bir yanı 

var. Çünkü bir şeyi tolere etmek 

aynı zaman da inanılmakta/savu-

Abdurrahman ARSLAN

Günümüzde, çok çeşitli kültürlerin belli bir coğrafyada ötekilerin “farklılıklarını” kabul ederek yan yana 

yaşamasından söz edildiğinde mutlaka dile getirilen söylemlerden biri hoşgörü olmaktadır. İçinde yer 

aldığı kültüre, tarihe ve coğrafyaya göre değişen biçimlerde olsa da gittikçe yaygınlaşan bu sözcüğün ifade 

ettiği anlam evreni bir zorunluluğun dayatılmasına dönüşmektedir.  Yakın tarihlerde tanınmış fakihlerden 

Hayreddin Karaman’ın Yeni Şafak gazetesinde hoşgörü meselesini İslâm temelinde eğilerek hoşgörünün 

İslâm nazarındaki konumunu, sorunlarını irdelemesinin ardından medyada meydana gelen tartışmalar bu 

dayatmacılığın ulaştığı boyutları gözler önüne serdi.  Farklılık karşısında tahammül göstermekten başla-

yarak, umursamamak, metanetle karşılamak, merak etmek, şevkle onaylamak gibi biçimler gösterebilen 

hoşgörüyü geniş bir çerçevede İslâm cihetinden sorgulamanın gerekliliği ortada. Çokuluslu imparatorluklar, 

toplumlararası birlikler, ulusdevletler, modern ve postmodern zamanlar gibi farklı hoşgörü rejimlerinin 

Müslümanlar açısından  ne ifade ettiğini Abdurrahman Arslan’la konuştuk. (Asım Öz)

Abdurrahman Arslan
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nulmakta olan bir doğruya/haki-

kate “tecavüz” edilmesine müsaa-

de etmek ya da istenmediği halde 

buna katlanmak demektir. Yani 

taşınan ve değişmesi kabul edil-

meyen bir inanca/düşünceye ait 

“değerin” değişebilirliğine, daha 

önemlisi işlevsiz kalmasına kapı 

açmak veya onun değişimi/işlev-

siz bırakılması karşısında kendini 

dilsizleştirmek/pasifleştirmek 

demektir. Böyle karşılıklı bir 

ilişkide eşit bir durumdan 

söz edilemeyeceği gibi, daha 

önemlisi adil bir durumdan 

da söz etmek anlaşılacağı gibi 

mümkün olmaz. 

Peki, hoşgörü ile tahammül 

farklı mı?

Evet. Taşıdıkları anlam iti-

bariyle aralarında önemli bir 

fark var. Eğer izniniz olursa 

bu nedenle yanlış olduğuna 

inandığım bir hususa burada 

değinmek istiyorum. Öncede 

söz konusu olduğu gibi bu 

gün liberal düşünceyle bera-

ber dillendirilmeye başlanan 

ve başka hiçbir kültürde değil 

sadece batının modern siyasal 

kültüründe önemli bir anlamı 

olan ve işlev yüklenmiş “tole-

rans” kavramıyla alakalı yan-

lış kullanım söz konusudur.  

Bu aceleci aktarım sırasında 

kavramın; yaptığı vurgunun daha 

mülayim hale gelmesi ya da yan-

lış bir seçimden dolayı diyelim, 

semantik müdahaleye maruz kal-

dığını söyleyebiliriz. Daha açık bir 

ifadeyle söylersek; çünkü bugün 

kullandığımız hoşgörü kavramı 

batıda kullanılan, ortaya çıkan 

mezhep ve ideolojiler arasında-

ki kanlı çatışmaların çözümünde 

önemli işlev yüklenmiş olan tole-

rans kavramının karşılığına denk 

gelmiyor.

Şunu ifade etmekte fayda var; 

bir kere tolerans hoş görmek 

değil, bu kavramın anlam dünya-

sından çok bizdeki “katlanmak” 

tabirine daha yakın duruyor. 

Dolayısıyla şimdilerde Hayrettin 

Karaman Hocanın tartışma başla-

tan  “tahammül” kavramı; kanım-

ca toleransın anlamını hoşgörü-

den daha doğru bir şekilde karşı-

lamaktadır, Müslümanlar için en 

uygun olanı da budur. Bunu bize 

hatırlattığı için kendisine teşek-

kür borçluyuz. Çünkü tahammül 

her şeyden evvel bir “zamansallı-

ğı” kayıt altına alarak, istemediği 

halde bir şeyi geçici olarak kabul 

edilebilir kılmakta. Toleransın da 

buna benzer bir anlam içeriği-

ne sahip olduğunu söyleyebili-

riz. Hatta diyebiliriz ki kavramın 

genel kabul  görüp yaygınlaşması-

nın önemli sebeplerinden birinin 

de hoş görmek değil, katlanmak 

anlamına gelmesidir. 

Tolerans iki önemli husu-

sa hatırlatmada bulunur. 

Bunlardan biri kavramın libe-

ral ideolojiyle beraber orta-

ya çıkışına ve başlangıçta 

olmasa bile daha sonra yay-

gın şekilde kabul görüldü-

ğüne işaret etmesidir. Diğeri 

de Hıristiyanlığın savunduğu 

monist yoruma dayalı haki-

kat telakkisinin liberal ve 

Protestan anlayışlarının orta-

ya çıkardığı iman bunalımı 

sebebiyle içine düşülen genel 

şüphenin geçici olduğuna 

nihayette üzerinde şüphe 

doğan hakikatin yeniden elde 

edileceği bir vakte kadar bu 

duruma geçici bir süre için 

katlanmaya davet etmesidir. 

Buna göre üzerinde şüphe-

ler uyanan hakikat bu defa 

İncil’de değil, Tanrının ikin-

ci kitabı olan Tevrat’tan elde 

edilip açıklığa kavuştuğunda 

zaten toleransa da ihtiyaç kal-

mayacaktır. Şimdi buradaki 

benzerliğe ya da kurulmuş analo-

jiye bakınız ki, bizde de hoşgörü 

liberalleşme süreçleriyle beraber 

batıda cereyan ettiği gibi yine din-

dar kesim hedef alınarak dillendi-

rilmeye başladı. Elbette ki bunun 

anlaşılabilir bir tarafı var. Zira 

liberal ideoloji dinin inşa ettiği 

bir dünyada, başka bir şeye karşı 

değil bizzat Hıristiyanlığa karşı 

Günümüzün postmodern demok-
ratik toplum tasarımının mer-
kezinde “uyum” ve “melez-
leşme” yer alıyor. Böyle bir 
ilişkide genellikle istenen 
taraf Müslümanlar olduğu 
için, Müslümanlardan hoş-
görülü/toleranslı olmalarını 
talep edenler, acaba bununla 
Müslümanlardan ne istemek-
teler? Talep edenlerin taşıdık-
ları murada baktığımızda iste-
nen, Müslümanların doğru ve 
değişmez kabul ettikleri ne 
varsa onları az da olsa “esnet-
meleridir”, daha doğrusu 
Müslümanlardan elleriyle, dil-
leriyle değil sadece kalpleriyle 
“buğz” etmeleri istenmektedir.
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muhalefet ederek doğup gelişmiş 

ve kendini bu dünyanın içinde 

bedenlenmiştir. Ancak burada iro-

nik olan, İslâm iyi tanınmadığın-

dan batıda yaşanan bu tecrübenin 

İslâm’da da aynen tekrar edilebile-

ceğine ve benzer neticenin alına-

bileceğine inanılmasıdır. 

Şimdi, acaba bugün hoşgö-

rü derken Müslümanlardan ne 

istenmektedir? Eğer eşitsek niçin 

başkası karşısında hoşgörü ihti-

yacı duyuyoruz? Ama belli ki, 

burada eşitlikten evvel toplum 

değerlerinin kıymet biçtiği, insani 

faaliyeti düzenlediği bir durum-

dan söz etmekteyiz. Ve tabii ki 

burada “ötekilik” sadece insanla 

ilgili değil; fikri, ideolojik te olabi-

lir ama daha çok dini bir şeyi ifade 

ediyor. Demek ki Müslümanlardan 

hoşgörü derken doğrudan doğru-

ya kimliklerini ilgilendiren bir şey 

isteniyor; dinlerinin haram kıldı-

ğını, en azından “kötü” kategorisi 

içinde aşağılamaya kalkmamaları. 

Modern özgürlüğe anlam veren ve 

hudutları hakkında işarette bulu-

nan zina, içki, faiz, eşcinsellik 

vs. gibi fikirlere ve fiillere karşı 

muhalefet etmekten vazgeçmele-

ri istenmekte. Oysa bunu iste-

mek, Müslüman’ın dininden ve 

kimliğinden vazgeçmesi anlamı-

na gelir. Hangi felsefi düşünce, 

ideoloji insani eyleme/faaliyete 

dönüşmeden sadece insan zihnin-

de ve vicdanında kalabiliyor ki, 

İslâm dinininki de Müslüman’da 

kalabilsin. O halde kendileri için 

olmayacak bir şeyi Müslüman’dan 

istiyorlar bu bir; ikincisi de 

Müslümanlardan hoşgörü aracı-

lığıyla dinlerinden vazgeçmeleri 

istenmektedir. Demokratik bir 

kamusal alan için bunları isterken 

bile Müslümanlara karşı demok-

ratik olamamak gibi gülünecek 

bir duruma düşüyorlar. 

Ancak burada tolerans kav-

ramının anlamından çok işle-

viyle ilgili bir çağrışım farklılığı 

kazandığını söz konusu edebili-

riz. Kavram 21. asrın postmodern 

dünyasında yeni bir işlev yükleni-

yor. Çünkü geçmişte kullanılmaya 

başlandığı kendi tarihsel şartları 

içinde tolerans, Hıristiyanlığın 

farklı yorumlarından doğan, geliş-

meye başlayan değişik cemaat-

ler arasındaki çatışmalı durumun 

ortadan kaldırılmasında bir imkân 

oldu. Oysa artık postmodern bir 

dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla 

mesele eşitlik ve eşitlikçilik 

olmaktan çıktı; temel mesele 

bugün artık bireyin özgünlüğü-

nün nasıl gerçekleştirebileceğidir. 

Hiçbir şeyin birbiri karşısında 

üstünlüğünün tartışılamayacağı 

bir kültürün dünyasında yaşıyo-

ruz; bu dinlerin, taşıdığı üstün-

lük iddialarından vazgeçmelerini 

öngördüğü kadar aynı zaman da 

insanların bir arada nasıl tutula-

bileceği meselesini de gündeme 

getirmektedir. Çünkü bu çağda 

insanları bir arada tutan “ortak 

iyi” artık geçerli kabul edilme-

mektedir. Dolayısıyla günümüzün 

atomize olmuş toplumunda tole-

rans kavramı artık bireyler arası 

yeni ilişkilerin tanzimi mesele-

sinde önemli hale geliyor. Yani 

kavram bir bakıma “bireyler-arası” 

ilişkileri tanzim eden ideolojik bir 

işlev yükleniyor. 

Hoşgörü argümanı “kültürel 

çeşitliliğe saygı göstermek” ile 

meşruiyet kazanıyor. Hoşgörü 

ile farklılık, hoşgörü ile liberal 

düşünce arasındaki bağları konu-

şarak devam edelim. Liberalizmde 

farklılık nasıl anlamlandırılmak-

tadır? Son dönemde yapılan tartış-

malarda farklılıklara vurgu neden 

bu kadar önemli?

Bugünkü düşünce hayatımıza 

egemen olan, hiçbir şeyin birbi-

rine olan üstünlüğünün tartışıla-

mayacağı ilkesi. Kendisiyle bera-

ber ister istemez sözünü ettiğiniz 

“kültürel çeşitliliğe saygıyı” bera-

berinde getiriyor. Bu ilkeye göre 

hiçbir toplum, kültür, kimlik, 

din birbiri karşısında üstünlük 

iddiasında bulunamazlar. Çünkü 

Günahsız toplum fikri Müslüman muhayyileye faz-
lasıyla yabancı bir fikirdir. Yüce kitabımız bizim 
melek değil insan olduğumuzu hatırlatıyor zaten. 
Ama İslâm’da günah işlemek bir özgürlük kategorisi 
olarak yer almaz. Bu durumda insan varsa, günah 
ta, tevbe de olacaktır. Zaten şeriat bu yüzden vardır. 
Şeriat günahsız bir toplum var etmek için değildir, 
tersine günahların ve onların doğurduğu neticelerin 
Allah’ın muradına uygun şekilde halledilmesi için 
vardır.
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ortada bir nesnel  temel artık 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

bu üstünlüğün ortadan kalkışıyla 

gelen eşitleştirme, aynı zamanda 

her şeyin kendine ait değişmez 

bir temelinin olmadığı, tersine 

izafi bir temele dayandığı kabu-

lüne dayanıyor. Bu yeni durumun 

öngördüğü toplumsal ilişkilerin 

tanzimi için tolerans düzenleyici 

ve çatışma istidadı gösteren -anta-

gonizmayı- yumuşatma ve dönüş-

türmede önemli bir role sahiptir. 

Bu ilişkilerdeki ve değerlerdeki 

melezleşme onun aracılığı ile ola-

cak. Yani karşılıklı tavizlerle bir 

mutabakatı doğuracaktır. 

Dolayısıyla sözde neoliberaliz-

min tanımladığı farklılık geçmiş-

teki anlaşılma tarzından farklı-

dır. Geçmişin daha çok pozitivist 

temelde tanımladığı farklılık bir 

ontolojik temelin varlığını esas 

alan bir farklılıktı. Oysa sözde 

nesnel bir temele dayalı bir fark-

lılık iddiasında bulunmak müm-

kün değil. Artık öznellik esas 

alındığından bu her şeyin izafi 

bir temeli olduğunu kabul etmeyi 

gerektiriyor. Bu herkesin kendi-

ne ait doğrusu, hayatı, dini ve 

dolayısıyla başkalarından fark-

lı bir hakikat telakkisine sahip 

olduğu anlamına geliyor. Şimdi 

bu durumda olan, bütün bireyle-

ri, kendi öznelliklerinden doğan 

farklılıklar içinde bir arada tut-

manın imkânını bulmak gereki-

yor. Eski toplum kuramları, hatta 

Marksizm kendi klasik temelleri-

ne sadık kaldıklarından, bir şey 

öneremiyorlar. Liberalizm kendi 

pozitivist temellerini terk ettiği 

için, neoliberalizm olarak bu işi 

yapabileceğini söylüyor. Geçmişte 

her şeyi homojenleştiren toplum 

deneyimini reddederek doğan 

farklılıkları izafi temelde ve tole-

rans aracılığıyla antagonist olanı 

antagonist olmaktan çıkartarak 

bir uyum elde etmeye çalışıyor. 

Bu yüzden onun farklılık dedi-

ği aynı zamanda bir melezleşme 

hususiyeti. 

Farklı grupların ve/veya birey-

lerin barış içinde yan yana yaşa-

malarına izin verilmesi gerektiğini 

savunmak, tek tek her fiili ya da 

hayali farklılığa hoşgörü gösteril-

mesi gerektiğini savunmak mıdır?

Kanımca evet. Bizi bir arada 

tutan toplumun iç örgüsü her-

hangi bir temele dayalı değil. Bu 

durumda herkesin kendine ait bir 

“iyi”si olduğundan şimdi sorun, 

bunların bir aradalığının nasıl 

sağlanacağı meselesidir. Bunun 

gönüllü bir aradalık olması için, 

her şeyden evvel bireyin iradi bir 

tercihi olarak toleransı gerekti-

riyor. Zira ortak ya da kaynağı 

toplumun ve bireyin dışında olan 

bir “doğrudan” bahsetmek artık 

bir dayatmacılığı ve özgürlüğü 

tehdit edici bir düşünce tavır ola-

rak addediliyor. Bütün doğrula-

rın izafi kabul edildiği bir dünya 

da, hakikatin dışsal bir kaynaktan 

geldiğini söyleyen herhangi bir 

düşünce ve inanç totaliter olarak 

vasıflandırılmakta.

Farklılıkları uyumlu hale 

getirme siyaseti de var tabii. 

Farklılığa hoşgörü gösterirken 

gerçekte insanlar ne yapar?

Her şeyin izafi olduğunun 

kabul edilmesini istemek, çelişkili 

bir şekilde aslında totaliterliğin 

kendisinden başka bir şey değil-

dir. Toleransla birlikte gelen, onun 

gizlediği aslında asimilasyondan 

başka bir şey değil. Dolayısıyla 

bütün farklılıkları izafi bir temele 

yerleştirmek, başka bir cihetten 

de aynı zamanda batı düşüncesi-

nin terk edemediği homojenleş-

tirme isteğini yansıtıyor. İnsan-

lar farklılığa tolerans gösterirken; 

aslında kendi hakikat anlayışla-

rının doğrularının aşınmasına, 

kendilerine ait bütün doğruları 

kendi iç dünyalarına hapsetmele-

rine sebep olur. Bu da bölünmüş 

bir muhayyile inşa eder. Laiklik 

telakkisini buna misal verebiliriz. 

Laiklik ne demektir. Aslında kişi-

nin imanıyla ilgili doğruların ve 

buna bağlı amellerin kendi özel 

hayatına ya da kalbine, kamusal 

alanda da mabede hapsedilmesi 

demek değil midir?

Genelde hoşgörü teorisinin 

merkezi ve en zor meselesi olarak 

bilinen hoşgörüsüze hoşgörü gös-

terme meselesi hem teorik düzlem-

de hem de pratik düzlemde nasıl 

ele alınabilir?

Hoşgörü ve hoşgörüsüzlük, 

daha doğrusu tolerans ve tolerans 

göstermeme kişinin kendi keyfiyle 

ya da tutumuyla ilgili bir mesele 

değildir. Bu böyle anlaşılıyorsa 

yanlış anlaşılıyor demektir. Çünkü 

burada hoşgörüsüzlük sabit ve 

değişmez bir hakikatin savunucu-

su olduğumuz ve bu hususta bir 

melezleşmeye/şüpheye kabul edi-

lir bir gözle bakmadığımız anla-

mına gelmektedir. Hoşgörüsüzlük 

kişinin eğer varsa kendi doğrusu-

nun ısrarla savunucusu olmasının 

bir karşılığı olarak tanımlanmakta 

ve anlaşılmaktadır. Yani dolaylı 

olarak savunulan doğru/hakikatin 

terki durumunda hoşgörülü bir 
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insan oluyorsunuz. Unutmayın ki 

nihilist/inançsız bir dünyada yaşı-

yoruz ve bu dünya  çelişkili gibi 

görünse de kendisi için “ortak iyi” 

arıyor. Kendisine asla ahlaki ya 

da hukuki bir temelin belirlen-

mesi mümkün olmayan tolerans 

bu yüzden günümüz insanı için 

ortak-iyi haline getirilmeye çalı-

şılıyor. Bu yüzden tolerans ya da 

hoşgörü farklılıkları korumanın 

imkânı gibi sunulsa ya da anlaşılsa 

da bu külliyen yanıltıcıdır. Zira bu 

kavram nihai olarak asimilasyon 

ve melezleşme getirmektedir.

John Locke’un, “Hoşgörü üze-

rine Mektup”undaki modele daya-

narak, devletin tarafsızlığının 

ve gönüllü birlikteliğin dinsel ve 

etnik çoğulculukla baş etmenin tek 

ya da en iyi yolu olduğu yönünde-

ki yaklaşımı neleri gizliyor?

John Locke’un bütün çabası 

İngiltere’yi bir kaostan kurtarmak-

tır. Devletin tarafsızlığını gündeme 

getirerek bunu yapmaya çalışıyor. 

Oysa devlet denen aygıt asla taraf-

sız olmamıştır ve hele kanunlarını 

bizzat kendisi yapan bir devlet-

se  tarafsız olması imkânsızdır. 

Üstelik Thomas Hobbes’un ya da 

John Locke’un söz konusu etti-

ği modern devlet yapısal olarak 

buna zaten müsait değildir. Bunu 

yaşayarak gördük. Dolayısıyla bu 

safsataya inanmayı artık bir kena-

ra bırakalım.  Burada söylenebile-

cek olan devletin tarafsızlığı safsa-

tası değil, hukukla teminat altına 

alınmış bir “korunma” olabilir. 

Toplum, hele İslâm’da cemaat/

ümmet devletten çok daha önem-

li hale geliyor. Adil bir toplumun 

imkânlarını aramanın bugün tam 

zamanıdır. Adil bir toplum nasıl 

kurulur? sorusu devleti dışla-

maz; ama onun kurumsal yapısı, 

örgütlenme biçimi ve en önemlisi 

insanıyla olan ilişkisini tartışmaya 

açar. Toplumu önemsemek devleti 

değil önce yasayı gündeme getirir. 

Ancak burada devletle ilgili bir 

dönüşümü de söz konusu etmek 

gerekiyor. Günümüzde poziti-

vist temelli  devlet ve siyasetin 

totaliter ve baskıcı uygulamaları 

çözülmekte ama ortaya yeni ya 

da tarafsız bir devlet modeli çık-

mamaktadır. Sadece neopozitivist 

ama düne göre görece özgürlükçü 

bilhassa fiziksel baskı ve deneti-

mi yeni teknolojilere devretmiş, 

denetleyiciliği daha sofistike hale 

gelen bir devlet karşımıza çıkıyor. 

Biraz meseleyi tarihi arka 

planıyla da konuşalım. Mesela 

Osmanlıların “millet” sistemi, 

en gelişmiş ve en uzun yaşamış 

başka bir imparatorluk hoşgörü 

sistemi örneği olarak anılıyor. 

İmparatorluklar döneminin hoş-

görü siyasetleri ile ulus-devletin 

hoşgörü siyasetleri arasında ne tür 

süreklilikler ve kopuşlar var?

Ulusdevlet asla hoşgörülü 

değildir ve olamaz; buna yapısal 

olarak müsait değildir o yüzden. 

Hatta tam tersine bu devlet/ikti-

dar modeli her şeyi homojenleş-

tiren bir aygıt olma hususiyeti 

taşır. Bu hususta ulusdevletten 

hele Müslümanlar için sadra şifa 

olucu bir şey beklemek dünya-

nın en büyük yalanı ve yanılgısı 

olur. Şimdiye kadar konuşmak-

ta olduğumuz meselenin kayna-

ğı ve müsebbibi zaten ulusdev-

letin bizzat kendisidir. Geçelim. 

Kanımca insanlar imparatorluklar 

döneminde bugünkünden daha 

çok sahip oldukları farklılıklarını 

tabii bir şekilde koruyor ve göre-

ce özgür yaşayabiliyorlardı. Buna 

imparatorlukların en gaddarı sayı-

lan Roma İmparatorluğu’nu da 

ilave edebiliriz. İmparatorlukları 

sembolize eden kılıcı kanla özdeş-

leştirmek modern zihniyet için 

mantıki görünmüş, ama bu arada 

aynı zihniyet namluyu da bu 

hususta ihtimamla gözden kaçır-

mıştır. 

Şimdi üzerinde hele bu son 

zamanlarda çokça konuşulan 

Osmanlı millet sistemine gele-

biliriz. Evvela şunu söyleyelim, 

şahsen Osmanlıya antipati duyan 

biri hiç değilim. Bunu, söyle-

yeceklerimden böyle bir netice 

çıkarmaya hazır olanlar için söy-

lüyorum. Her zaman söylediğim 

şudur: kim İslâm’a hizmet etmişse 

Allah ondan razı olsun, kim de 

bu ümmete karşı sorumluluğunu 

ihmal etmişse, Allah onun başına 

da zalimleri musallat etsin. Bu 

girizgâhtan sonra şimdi meseleye 

gelebiliriz sanırım. Şunu unutma-

mak gerekir ki, bir kere İslâm’a ait 

bir şeyi, tarihte bir devletin uygu-

laması olarak sıkça ifade etmek, 

bu evvela İslâm’ı ihmal ederek 

ikinci mevkiye yerleştirmektir, 

sonra da kendini gizleyen kötü 

bir şovenizmdir. Bu tutum ya da 

zihniyet tabii ki hakikati ihmale 

sebep olduğundan, bunu İslâmi 

düşünceye ve ahlaka uygun bul-

mak mümkün değil. Bu meselede 

de böyle bir durum var. Bir kere 

Osmanlı millet sisteminden değil; 

doğru olan İslâm’ın kavramsallaş-

tırılıp bir hukuk temelinde uygu-

lamasını peygamber döneminden 

itibaren bulan bir “millet siste-

minden” ancak bahsedebiliriz. 
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Bu Osmanlıda ne kadar güzel 

tezahür etmişse, Endülüs’te de 

aynı şekilde kendini ifade etmiş-

tir. Dolayısıyla bu, Osmanlının 

insanlara bahşettiği, bir hoşgörü 

ya da lütuf değil, İslâm’ın adalet 

telakkisinin sadece bir ifadesidir. 

Yani insanlara verilmiş bir haktır 

İslâm tarafından. 

İmparatorluklar -dini ya da 

siyasi-  bağlılığa dayalı sistemler-

di. Farklı toplumların kendilerini 

birlik haline getiren ontolojileri-

ne, değerlerine, hayat tarzlarına 

müdahale etmek ya da bu tür sos-

yal yapıları değiştirmek ve çöz-

mek imparatorluk sistemlerinin 

amaçları içinde olmamıştır. Oysa 

ulusdevlet kendinin öngördüğü-

nün haricindeki sosyal yapıları, 

toplum değerlerini, insani ilişki 

biçimlerini daima kendine karşı 

bir tehdit şeklinde algıladığından 

daima onları çözmeye çalışmıştır.

On dokuzuncu yüzyılda Alman 

Yahudileri kendilerini “sokakta 

Alman evde Yahudi” olarak tanım-

larken, özel hayatı bir hoşgörü 

koşulu haline getiren ulusdevlet 

normunu dikkate alıyorlardı her-

halde. Dini yaşamak için gettolar 

oluşturma tartışması da gündeme 

getirildi geçtiğimiz günlerde yapı-

lan tartışmalarda. Bu çerçeveden 

baktığımızda neler söylenebilir?

Kim ne derse desin demokra-

tik toplum kendine temel yaptığı 

ontolojiden dolayı monist karak-

terlidir. Bu yüzden de aksini söy-

lemesine rağmen asimile edicidir. 

Günümüzün postmodern demok-

ratik zihniyeti için de aynı kural 

geçerlidir. Bu toplum modelin-

de de temeli “izafilik” nihai ola-

rak belirlemektedir. Dolayısıyla 

demokratik toplumun monist 

karakterinin insanları nasıl özel 

hayatları ve kamusal alan arasında 

bölerek “iki-yüzlü” hale getirdiği-

ni görmek istemeyenlerin nedense 

din söz konusu olduğunda get-

tolaşmayı akla getirmelerinde bir 

tutarlılık bulmak zor. Evet din 

“cemaat”i önceler ve önemser ve 

bu da bir zihniyette gettolaşma 

olarak görünebilir, kanımca bu 

da fazla önemsenmemelidir, daha 

doğrusu ciddiye alınmamalıdır. 

Öte yandan demokratik toplum 

ve kültürün ait oldukları sınıf-

sal hususiyetleri içinde insanları 

nasıl gettolaştırdığını görmüyorlar 

mı;  bunlar demokratik bir top-

lumda olmuyor mu, yoksa başka 

bir toplum modeli ya da din mi 

buna sebebiyet verdi? Sanırsınız 

ki bu çığırtkanlar demokratik bir 

sosyallikten değil de cennet haya-

tından bahsediyorlar. 

Dün olduğu gibi bugün de 

batının siyasal/sosyal kültürü 

yabancı olan herkesi gettolaştır-

mak ya da asimile etmekle meş-

gul. Onlarla birlikte olmasın, ama 

yanı başlarında yaşama imkânı 

sunmuyor. Kapasite olarak buna 

kapalı. Maalesef bu kadim  Grek’te 

de modern çağın ulusdevletin-

de de hep böyle cereyan ediyor. 

Araçlar, yöntemler değişiklik gös-

teriyor o kadar. Bunu bir eleşti-

ri olarak değil bir tespit olarak 

söylüyorum. Çünkü bu kültür ve 

onun insanı ötekiyle/yabancıyla 

yaşamasını bilmiyor. Şimdi de 

diyor ki siz kendi muhkemlerini-

zin/doğrularınızın izafileşmesine 

müsaade edin birlikte yaşayalım. 

Batıda bu tecrübeyi yoğun şekilde 

yaşayan geçmişte Yahudiler oldu, 

bugün de Müslümanlar. “Azınlık” 

kavramını icat eden bir dünya 

görüşü sorunludur; bu yüzden 

Bugünün postmodern demokratik toplumunun 
kuramsal düzeyde taşıdığı ideallere baktığımızda 
onun da “geleceğe ait bir nostalji” olmadığı söyle-
nemez. Kaldı ki biz Müslümanların geçmişe ait bir 
nostaljisinin kanımca gerçekleşme şansı demokratik 
düşünenlerinkinden daha kuvvetlidir. Her ümmetin 
kendi peygamberinin yaşadığı zamana özlem duy-
ması ve kendi zamanını ona benzetmeye çalışması 
kadar tabii ve gerçekçi ne olabilir. Ütopyası olma-
yanlar kendilerini de dünyalarını da değiştiremezler, 
o zaman bizim adalet çağrımız ve arayışımızın ne 
anlamı olabilir? Aşırı gerçeklilik konformizmin getir-
diği bir hastalıktır, bu da nihayette, insanın dünyayı  
yurt edinmesiyle neticelenir. Müslüman yeni kuşakla-
rın gerçeklik adına “ütopyayı” küçümsemeleri zaten 
çoktan beri yaşanmakta olan zihinsel bir dönüşüm 
ya da kırılmanın bir neticesi değil midir?
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İslâm’da azınlık kavramı yoktur, 

kitap ehli var. Buna rağmen batı 

yaklaşık üç yüz seneden beri fon 

müziği olarak eşitlik senfonileri 

söyleyerek bunu yapıyor. İnsanın 

varlığını ve neslini sürdürmesi 

ve dinini hakkıyla yaşayabilme-

si gereği tehdit altına girdiğin-

de gettolaşmaları kadar tabii ne 

olabilir ki; hicrette bu tabiliğin 

bir parçası değil mi? Gerekiyorsa 

gettolaşma ki, Müslümanlar buna 

aslında cemaatleşme demekte, 

neden kötü olsun ki.  Demokratik 

aklı Arşimet misali yeni keşfeden 

Müslümanları eğer söz konusu 

ediyorsanız, tavsiyem fazla ciddi-

ye almamanızdır. 

Doksanlı yıllardan bu 

yana İslâm’ın dolayısıyla da 

Müslümanların hoşgörü nesne-

si olarak konumlandırıldığını ve 

bunun alanının da iyiden iyiye 

genişletilmek istendiğini gözlemli-

yoruz. Bunun nedeni nedir?

Yukarıda da değinmeye çalış-

tığım gibi İslâm dünyasına libe-

ral demokrasi ihracı ile tolerans/

hoşgörüye vurgu zamandaş oldu. 

Zira ikisi de birbirlerinden ayrış-

tırılamaz bir bütünlüğe sahip. 

Liberal düşüncenin kendi geli-

şim rahmi dinin inşa ettiği bir 

dünyanın içindedir. Batı tecrübesi 

içinde bu tabii bir durumu ifade 

eder. Bugün demokrasiyi batı-

nın çıkarlarıyla çatışmadığından 

batı-dışı toplumlara ama bilhas-

sa İslâm dünyasına ihraç etmek 

çelişkili olmaktan çıkıyor. Eğer 

tolerans/hoşgörüyü Müslüman 

zihnin demokratikleşmesi husu-

sunda terbiye edici bir ideolojik 

araç olarak görüyorsak, bunun 

önemsiz olduğu söylenebilir mi?

Herkesin herkese hoşgörü gös-

termek zorunda olduğu bir ortam 

yahut düzen Müslüman bilinç açı-

sından ne tür handikapları barın-

dırır?

Günümüzün postmodern 

demokratik toplum tasarımı-

nın merkezinde “uyum” ve 

“melezleşme” yer alıyor. Böyle 

bir ilişkide genellikle istenen 

taraf Müslümanlar olduğu için, 

Müslümanlardan hoşgörülü/tole-

ranslı olmalarını talep edenler, 

acaba bununla Müslümanlardan 

ne istemekteler? Talep edenlerin 

taşıdıkları murada baktığımızda 

istenen, Müslümanların doğru ve 

değişmez kabul ettikleri ne varsa 

onları az da olsa “esnetmeleridir”, 

daha doğrusu Müslümanlardan 

elleriyle, dilleriyle değil sade-

ce kalpleriyle “buğz” etmeleri 

istenmektedir. Açıkçası İslâm’ın 

haram saydığı her şeyin ve her 

fiilin kamusal alanda meşruiyet 

kazanması beklenmektedir yani. 

Sonrada Müslümanlardan “bir-

kaç camiyle birkaç tesettürlüye 

bakarak” bu kamusal alan aynı 

zamanda bizimdir” deyip, bugün 

olduğu gibi orayı “tepe tepe kul-

lanmaları” isteniyor. Fakat bu 

yasakları Müslümanlar kendile-

ri koymadıklarına göre, istenen 

nedir; istenen İslâm’ın koyduğu 

yasakların Müslümanların eliyle 

yasak olmaktan çıkartılmasıdır. 

Başkası yaparsa olmaz mı? Hayır 

bu baskıcılık olur ve meşruiyet 

bulmaz. Eğer Müslümanlar eliy-

le kalkarsa böylece Müslüman 

muhayyile bunları bir “antago-

nizma” şeklinde algılama kabi-

leyitini terk etmiş olacaktır. Ne 

var ki bunlara muhalefet etmenin 

Müslüman için aynı zamanda bir 

iman meselesi  olduğu, dolayısıyla 

bu isteğin Müslümanların kim-

liklerinden vazgeçmek anlamına 

geldiği unutulmaktadır.

Müslüman yazarlardan bir 

kısmı Hayrettin Karaman’ın baş-

lattığı tartışmada hem beklen-

medik hem de rahatsız edici bir 

üslupla ”günah” kavramı çevre-

sinde, günahı sevenlerden ve yay-

gınlaştıranlardan oluşan bir toplu-

mun Müslüman bir toplum olarak 

nitelenemeyeceğini söylemek yeri-

ne günahsız toplum meselesini de 

gündeme taşıdılar. Müslümanların 

günahsız bir toplum beklentisi/

ideali oldu mu hiç? Günah  ve şeri 

kurallar ilişkisi nasıl bir ilişkidir?

Homojen bir ümmet kur-

mak Hıristiyanlığa, daha sonra-

Abdurrahman Arslan
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ları günahın sekülerleştirilerek 

günah olmaktan çıkartıldığı bir 

toplum kurmak modern zihni-

yete ait bir idealdir. Bu yüzden 

bu ideali taşıyan kültürün insanı 

bir türlü “ötekiyle” ve “günah-

la” birlikte olmaya tahammül 

gösteremiyor. Acele etmeyin, 

Avrupa’daki Müslümanların ora-

daki gelecekleri hakkında daha 

son söz söylenmiş değil. Şu anda 

da rahat oldukları söylenemez. 

Her neyse. Müslümanların yaşa-

dığı toplumsal ontolojisi İslâm’a 

ait bir yerde haramların uzaklaş-

tırılması ve helallerin yakınlaştı-

rılması Müslümanlara verilmiş bir 

görevdir. Bugün yaşadığımız tam 

tersi değil midir? Üstelik tecessüs 

uyandırmamak için kötülüğün 

“dolaşıma” sokulmaması istenir. 

Ama bu, günahsız toplum arayışı 

değildir. Günahsız toplum fikri 

Müslüman muhayyileye fazlasıyla 

yabancı bir fikirdir. Yüce kita-

bımız bizim melek değil insan 

olduğumuzu hatırlatıyor zaten. 

Ama İslâm’da günah işlemek bir 

özgürlük kategorisi olarak yer 

almaz. Bu durumda insan varsa 

günah ta, tevbe de olacaktır. Zaten 

şeriat bu yüzden vardır. Şeriat 

günahsız bir toplum var etmek 

için değildir, tersine günahların 

ve onların doğurduğu neticelerin 

Allah’ın muradına uygun şekilde 

halledilmesi için vardır.

Spinoza’nın Tractatus 

Theologico-Politicus’un içinden 

soruyor olabileceğini fark etmek-

sizin “Din zihinlerimizi özgür-

leştiriyor mu, köleleştiriyor mu?” 

sorusunun sorulabiliyor olması, 

Müslüman bir toplumun teşekkü-

lüne ilişkin çabaları nostaljik bir 

tutuma da indirgenmesi Müslüman 

zihin açısından  ciddi bir kırılma  

olarak değerlendirilebilir mi?

Doğrusu böyle bir tartış-

ma daha özgürlüğün, bilhassa 

modern özgürlük telakkisinin 

mahiyet itibariyle nasıl inşa edil-

diği hususunda yeteri kadar tefek-

kür etmediğimize işaret ediyor. 

Her özgürlük telakkisi nihayetin-

de onu inşa edip benimseyenlerin 

inançlarından, dünya görüşlerin-

den, ideolojilerinden bağımsız ve 

nötr bir şekilde var olmaz. Yani 

tarafsız olma gibi bir hususiyet 

taşımaz. Bugün bizim de içinde 

gıdalandığımız ve fikirler serd etti-

ğimiz modern özgürlük telakkisi 

için bu fazlasıyla geçerlidir. Eğer 

Hıristiyanlığın yasakladıkları, 

sekülerleştirilip günah olmaktan 

çıkartılmasaydı kanımca bugün-

kü modern özgürlük telakkisini 

bu haliyle oluşturmak mümkün 

olmazdı. Ortaçağın karanlık ve 

baskıcılık, yeniçağın da özgürlük 

çağı olarak vasıflandırılması bir 

tesadüf değildir. Zaten yeniçağ bu 

meseleyi çok tartışmıştır, ama bu 

tartışmayı yaparken bile ortaça-

ğın kopyası olmaktan bir türlü 

kurtulamamıştır. Korkarım ki 

bizim tesettürlü ya da tesettürsüz 

Arşimetlerimiz de bu kopyanın 

kopyası olmaklığın farkında değil-

ler. Bilinmeyen bir şey değil, en 

anlaşılır halini de Auguste Comte 

zaten demişti, modern zihniyete 

göre din insanın ve onun zih-

ninin yani aklın özgürleşmesine 

manidir. Çünkü bu zihniyet haki-

kati bulmak için bir “tabula rasa” 

insan zihni olduğuna yakın zama-

na kadar insanlığı aptal yerine 

koyarak inandırdı. Ve dine ait her 

şeyi insan zihninin gelişmesine 

bir mani olarak gördü. Bereket 

postmodernizm bu aptallığa son 

verdi de kurtulduk. İslâm saf bir 

aklın/zihnin mümkün olama-

yacağını bize hatırlatır. Hele bu 

mevzuda Allah ondan razı olsun 

İmam Gazali’nin söyledikleri 

neredeyse Grek ve modern akla 

bir cevaptır; hatta Kant’ı da buna 

katmamız gerekir. Bu yüzden biz 

Müslümanlar insanı ve onun aklı-

nı sadece dinin özgürleştireceğine 

inanırız. Bunu kabul etmeyenler 

en başta kendi nefislerinin tutsağı 

olmaktan kurtulamazlar. 

Bugünün postmodern demok-

ratik toplumunun kuramsal 

düzeyde taşıdığı ideallere baktı-

ğımızda onun  da “geleceğe ait 

bir nostalji” olmadığı söylenemez. 

Kaldı ki biz Müslümanların geç-

mişe ait bir nostaljisinin kanım-

ca gerçekleşme şansı demokratik 

düşünenlerinkinden daha kuvvet-

lidir. Her ümmetin kendi peygam-

berinin yaşadığı zamana özlem 

duyması ve kendi zamanını ona 

benzetmeye çalışması kadar tabii 

ve gerçekçi ne olabilir. Ütopyası 

olmayanlar kendilerini de dünya-

larını da değiştiremezler, o zaman 

bizim adalet çağrımız ve arayı-

şımızın ne anlamı olabilir. Aşırı 

gerçeklilik konformizmin getirdi-

ği bir hastalıktır, bu da nihayette, 

insanın dünyayı  yurt edinmesiyle 

neticelenir. Müslüman yeni kuşak-

ların gerçeklik adına “ütopya”yı 

küçümsemeleri, zaten çoktan 

beri yaşanmakta olan zihinsel bir 

dönüşüm ya da kırılmanın bir 

neticesi değil midir? Üstelik bu 

gün çözülmekte, değişmekte olan 

bir dünyada yaşıyoruz, bunun 

yeniden kurulma gibi bir zarureti 

olmadığını kim söyleyebilir? 
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Gazetelerde yazanların kahir 

ekseriyetinin, bir yandan farklı-

lıkları değerlendirip yeniden üre-

tirken (ve yeniden düşünür, gözden 

geçirirken) aynı zamanda kendi 

farklı cemaatleri içinde hoşgörüyü 

savunacak  bir bilinci oluşturan 

“melez yurttaşlar” olması da üze-

rinde  durulması gereken bir husus 

sanırım…

Postmodernizmin çözüm 

için bir “melezlik” yarattığı ve 

yaratmak için azami gayreti gös-

terdiği doğrudur. Bunu da göz 

ardı edemeyiz. Kanımca bunun 

melez kültür, melez yurttaşlık gibi 

yansımaları önemli değil. Çünkü 

bunlar ulusdevleti ilgilendiriyor. 

Müslümanlar için bunun en yıkıcı 

ve tehditkâr tarafı “melez zihinler” 

inşa etmesidir. Bu zihinler fark-

lılık kavramını daha hangi ölçü-

ler/değerlere dayanarak tanım-

ladıklarını açıklığa kavuşturmuş 

değiller. Sadece sunulan tüketil-

mektedir. Üstelikte Müslüman’ca 

düşünebilme kabiliyetini kaybet-

memiş bir akıl için zaten fark-

lılık, modernliğin ve dolayısıyla 

ulusdevletin öngördüğü gibi bir 

“nakısa” değil, Allah’ın ayetle-

rindendir. Müslüman akıl bunu 

sorun şeklinde görerek çözmeye 

çalışmıyor; zaten Müslüman’ın 

izleyeceği “usul”de bu değildir. 

Müslüman akıl, farklılıklar içinde 

bizi bir araya getiren ve bir arada 

tutan değerler ve ilkeler üzerinde 

düşünmekle meşgul bir akıldır. 

Bizim farklı olanı hangi onto-

lojik kabulden hareket ederek 

tanımladığımız en önemli husus-

tur. Üzüntüm, Müslüman zihnin 

bu ölçüyü kaybetmekte olması-

dır. Çünkü ölçü kaybedildiğinde 

farklılık adına bugün olduğu gibi 

zulmü ya da haramları savunmak 

mümkündür. 

Tahammül konusuna,  

Hayrettin Karaman’dan önce Yeni 

Şafak’ta söyleşisi yayımlanan 

İsmail Kara’nın bir söyleşisi üze-

rinden tekrar dönmek istiyorum. 

İsmail Kara, beklemenin, taham-

mülün ve sabrın İslâm siyasi kül-

türünün önemli kavramları oldu-

ğunu hatırlatarak bu kavramların 

1965’ten itibaren aşındığını belirti-

yor. Sizce Müslümanların modern 

dünyadaki tecrübeleri içerisinde 

altmışlı yıllarda bu derece keskin 

bir  farklılaşma oldu mu?

Kişisel olarak Türkiyeli 

Müslümanların muhayyilesinde 

1960’ların sonlarından itibaren 

çok ciddi ve derin bir kırılmanın 

yaşandığını sık sık söylüyorum. 

Bunu daha önceleri yaşanmış bir 

kırılmanın tezahürleri olarak da 

görebiliriz. Bu iki boyutlu husu-

siyete sahiptir. Bunlardan biri 

epistemolojik kırılmadır, diğeri 

de toplumsal/siyasal önderlik-

le ilgili kırılmadır. Epistemolojik 

kırılma bilgide kaynağın ve usu-

lünün terki ve Müslüman zih-

nin pozitivist kirlenme karşısın-

da korunaksız kalmasıdır. Bunun 

vebali teologlara aittir ve yine 

bunu sembolik olarak en açık 

şekilde ifade eden İslâm’ın “ilim” 

dediğiyle modernliğin “science” 

dediğinin gizli bir istekle birbiri-

ne karıştırılmış olmasıdır. Diğer 

ikinci bir husus olarak ifade etti-

ğimiz toplumsal/siyasal önderliğe 

gelince; burada dikkat çeken en 

açık değişim, toplumsal önder-

liğin “ulema geleneğinden” ayrı-

larak “teknokratların/Aydınların” 

eline geçmesidir. Bunun sebep 

olduğu en yıkıcı netice nedir 

biliyor musunuz? İslâm fıkhın-

dan giderek uzaklaşma, dolayı-

sıyla içtihadın terki ya da ferdi-

leştirilmesidir. O gün bugündür 

neredeyse her Müslüman kendi 

müçtehidi olmuştur. Bu yüzden 

bugün kendine ait fıkhı olma-

yan, bunun neticesinde cemaat 

olamayan bir Müslümanlık var. 

Bekleme ve tahammül sabırdan 

ayrı ve bağımsız değil, ikisi de 

sabrın anlam dünyasını kuran 

unsurlardır. Sabır ise sıradan bir 

bekleyişi değil; bir itirazı ve adalet 

kaygısı taşıdığından kurucu bir 

güce sahiptir. Bu yüzden bizim 

için, toleranstan çok daha fazla 

tahammül önem taşır. 

Postmodernliğin her tür ortak 

kimlik ve standart davranışı bal-

talayarak çoğul şahıs zamirleri 

“biz” ve “onlar”ın sabit gösterge-

lerinin kalmamasına neden olması 

ve  bireysel özgürlüğün tam anla-

mıyla mükemmelleşmesi umursa-

mamayı da beraberinde getirdi. 

Bu umursamazlığı emri bilmaruf 

nehyi anil münker ilkesi ışığında 

nasıl yorumlarsınız? 

Postmodernliğin yeni bir kişi-

lik inşası içinde olduğunu kabul 

etmeliyiz. Görüntünün dünyası,  

siber ilişkiler buna katkıda bulu-

nuyor. Bu modernliğe ait dünyayı 

değiştirmek isteyen aktif ve mey-

dan okuyan Prometeci bir birey-

den çok, kendi referansını kendi 

içinde arayan, bu yüzden de ken-

dini içine kapatmış; sadece kendi 

özgünlüğü, hazları, eylemi üzerin-

de yoğunlaşan bir birey modeliyle 

bugün karşı karşıyayız. Bu birey, 

insanın insanlığına deyim yerin-

deyse meydan okumaktadır. Bu 
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birey hariçten gelen veya nesnel 

hakikati terk ettiğinden, hakikati 

ve hakikat ölçüsünü kendi içinde 

aramakta ve buradan hareketle 

dünyaya, topluma bakmakta-

dır. Modern birey eşitlik arayışı 

içindeydi, dünyayı da bu yüz-

den değiştirmek ideali taşıyordu. 

Oysa bu yeni birey modeli kendi 

özgürlüğünün peşinde; herkesin 

kendine ait bir doğrusu olduğun-

dan, dünyayı daha iyi bir ütopya 

adına değiştirmek gibi bir düşün-

ceye sahip değil. Herkes kendi 

doğrusuna göre değiştiremeye-

ceğinden, bu durumda statüko-

nun muhafazası önemli hale gelir. 

Dünyada eğer varsa adaletsizlik 

onu bu yüzden ilgilendirmiyor. 

Onun bedensel talepleri ve onla-

rın karşılanması daha önemli. Bu 

durumda kendinin dışında kalan-

ları umursaması -tabii ki gösteri-

ler hariç- için ne türden bir meşru 

sebep öne sürülebilir. Ya da böyle 

bir sebebi nasıl meşrulaştıracağız. 

Şimdi kendi dışındakile-

ri umursamayan böyle bir insan 

modeli, kendi haz dünyasında hiç-

bir şeyin değişmesini istemeyecek 

kadar uyuşmuş ve muhafazakâr 

bir özellik kazanıyor. Konformizm 

de bu işte. Batının giderek 

muhafazakârlaşmasının sebebi-

ni birazda burada arayabiliriz. 

Bu hayat tarzı anlamındaki  bir 

muhafazakârlıktır benim kastet-

tiğim. 

Emri bilmaruf’un Müslüman’da 

ve Müslümanların yaşadığı bir 

toplumdaki tezahürü şu olmak-

ta: İslâm’ın haram kıldıklarının 

insandan ve toplumdan yani 

hayattan uzaklaştırılması ve helal 

kıldıklarının da insana ve top-

lumsal hayata yakınlaştırılması. 

İslâm’a göre helal ve haram, tev-

hid ve şirk ya da zulüm ve adalet 

bir arada, yan yana bulunamaz. 

Bunu Müslüman güzel bir şekil-

de düzeltemiyorsa, Müslüman’ı 

dinamize eden bir güç olarak tam 

da bu noktada “tahammül” dev-

reye girer; bu da Müslüman’ın 

akidesini tehlikeye düşmekten 

korur. Postmodernist kültür ve 

siyaset haram ve helallerin duyar-

lılığı üzerine kurulmuş Müslüman 

muhayyileden bunlarla ilgili bir 

melezleşme ve umursamazlık 

göstermesini istiyor. Doğrusu bu 

kültürü içselleştirdikçe akıllar 

uyuştuğundan bu gerçekleşmek-

te; Müslüman muhayyile haram 

karşısında duyarsızlaşmakta ve 

iman en zayıf hali içinde hareket 

etmektedir.

Peki, neoliberal düşüncenin 

derinlerde hemen her şeyi izafileş-

tiren epistemolojisinin Müslüman 

zihin tarafından sorgulanmaksızın 

temellük edilmesinin sebebi nedir?

Bunun bu kadar içselleştiril-

mesinde ve bu kadar kısa bir 

zaman zarfında pratiğe dökülme-

sinde kanımca dört sebep sayabi-

liriz. Bunlardan biri daha evvelde 

sözünü ettiğimiz gibi Müslüman 

muhayyileyi besleyen bilginin 

İslâm’ın ilim geleneğinden kop-

masıdır. Müslüman zihin artık 

İslâm’ın ilim geleneğinin içinde 

tefekküre dayalı bir bilgi biçimiyle 

inşa olmamaktadır. İkinci sebep 

Kemalist ideolojinin uyguladığı 

baskıların Müslüman üzerinde 

hâsıl ettiği bir nevi çaresizliktir. 

Üçüncü olarak liberal düşünce-

Kanımca Müslümanlar için bunun en yıkıcı ve 
tehditkâr tarafı “melez zihinler” inşa etmesidir. 
Bu zihinler farklılık kavramını daha hangi ölçü-
ler/değerlere dayanarak tanımladıklarını açıklığa 
kavuşturmuş değiller. Sadece sunulan tüketilmekte-
dir. Üstelikte Müslüman’ca düşünebilme kabiliyetini 
kaybetmemiş bir akıl için zaten farklılık, modernliğin 
ve dolayısıyla ulusdevletin öngördüğü gibi bir “nakı-
sa” değil, Allah’ın ayetlerindendir. Müslüman akıl 
bunu sorun şeklinde görerek çözmeye çalışmıyor; 
zaten Müslüman’ın izleyeceği “usul”de bu değildir. 
Müslüman akıl, farklılıklar içinde bizi bir araya geti-
ren ve bir arada tutan değerler ve ilkeler üzerinde 
düşünmekle meşgul bir akıldır. Bizim farklı olanı 
hangi ontolojik kabulden hareket ederek tanımla-
dığımız en önemli husustur. Üzüntüm, Müslüman 
zihnin bu ölçüyü kaybetmekte olmasıdır. Çünkü ölçü 
kaybedildiğinde farklılık adına bugün olduğu gibi 
zulmü ya da haramları savunmak mümkündür.
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nin izafileştirici epistemolojinin 

Kemalizm’in pozitivist temellerini 

aşındırması ve onun açtığı yeni 

politik mecrada Müslümanların 

kendilerine uzun zamandır mah-

rum bırakıldıklarına inandıkları 

görece özgür bir yer bulmalarıdır. 

Bu, Müslümanları ama bilhassa 

Müslüman aydınları diğer farklı 

kesimlerle hep özlem duydukları 

eşit bir konuma gelmelerini ve 

ihmal edilmeyecek nispette dış-

lanan cenahlarca kabul görme-

lerini sağladı. Zaten 1970’lerden 

itibaren  istisnai de olsa düşünce 

ve sanatta böyle bir kabul görül-

me özlemi Müslüman aydınlarda 

yeşermeye başlamıştı. Dördüncü 

ama kanımca en önemlisi libe-

ral ideoloji Müslümanları İslâm’ın  

cemaatçi değerler ve hayatla ala-

kalı ilkeleriyle olan ilişkisini çöz-

mektedir. Ama esas önemli tarafı  

Müslüman bunu bir  özgürleş-

me meselesi olarak algıladı. Zira 

postmodernitenin düzenlemekte 

olduğu yeni kamusal alana artık 

İslâmi sembollerle katılmak kabul 

görmeye başlıyordu. Buradan ken-

dine göre bir Müslümanlık/İslâm 

telakkisi çıkarmak Müslüman için 

kolaylaşıyordu; bu aynı zamanda 

Müslüman’ın yeni yeni tanışmaya 

başladığı modern dünyayı ve dün-

yevi zevkini İslâmileştirmesine 

imkân sağladı. Serbest piyasadan 

elde ettiği her türlü kazanımı 

kendi hesabına geçirdi ama İslâm 

adına kazanılmış bir başarı şeklin-

de meşrulaştırıp kutsadı. Sahibi 

olduğu lüks arabanın beslediği 

egoyu ve ima ettiği israfı ilahi 

kasetleri dinleyerek İslâm’ın öteki 

karşısındaki galibiyetine yordu. 

Zaten İslâm başından beri  yarışa 

sokulmuştu, şimdi neoliberalizm 

bu yarışa pist görevi üstleniyordu.

            

Kimin hoşgörü göstereceği ve 

ne kadar hoşgörü göstereceği hak-

kındaki eski kamusal argümanlar 

ve politik çekişmelerin yerini özel 

melodramlar almış gibi bir hal 

var son dönemde yapılan tartış-

malarda. Kul kavramını gündelik 

hayatın dışına iten, özne kavra-

mını öne çıkaran bu  yaklaşımın 

oluşturacağı olası etkiler nelerdir?

Muhtemelen başörtüsüyle ala-

kalı sorunların dile getirilmesini 

bu melodramlara örnek sayabili-

riz. Zira bütün Müslümanları ilgi-

lendiren İslâm’la alakalı bu mesele 

fazlasıyla hümanist ve fazlasıy-

la  dişil bir karaktere büründü-

rüldü. Hatta sözgelimi Filistin’le 

ilgili bir konuşma dinlediğimde 

bunun İslâmi bir duyarlılıktan 

çok, hümanist bir hayıflanma ve 

acımaya dayalı olarak anlatıldığını 

gördüğümde üzülmüştüm Burada 

hoşgörü kavramının sorun çöz-

mekten  çok kafa karıştırdığını 

görüyoruz.

Tabii ki bu hümanist hareket 

noktası ya da Müslüman zih-

nin yaşadığı melezleşme; “kul” 

ile “birey”i veya postmoderniz-

min öngördüğü insan modeliy-

le İslâm’ın kendi insan modeli 

olarak seçtiği mümin/mümineyi 

ayırt etmekte zorluk çekecektir. 

Daha yeni tanıştığı postmoder-

nizmin sözüm ona özgürlük-

çü insan modelinden hareketle 

Müslüman için hoşgörü, kamusal 

alan  veya özgürlük tanımlaması-

na girişilecektir. Ama bunlar için 

lazım gelen özgürlüğü inşa eder-

ken neyi temel alacağı ise kaçınıl-

maz olarak belirsiz kalmaktadır. 

Her siyasi, sosyal düşünce, ister-

seniz buna proje diyelim belli bir 

insan modelinden hareket ederek 

kendini kurar. Bu diğerleri kadar 

postmodernizm ve İslâm için de 

geçerlidir. Postmodernizmin veri-

leriyle mümin/mümine inşa edile-

mez. Bu düşünce bize “özne”nin 

öldüğünü söyler. İnsanı kimliği 

belirsiz, daha doğrusu sabit kim-

likten çok sürekli kendi kimliğini 

kendisi kuran bir varlık şeklinde 

tanımlıyor. Akışkan bir kimliğe 

sahip bu insanın yaptığı, nefsine 

hoş gelen bir  insan tanımıdır; 

Postmodernizmin verileriyle mümin/mümine inşa 
edilemez. Bu düşünce bize “özne”nin öldüğünü 
söyler. İnsanı kimliği belirsiz, daha doğrusu sabit 
kimlikten çok, sürekli kendi kimliğini kendisi kuran 
bir varlık şeklinde tanımlıyor. Akışkan bir kimliğe 
sahip bu insanın yaptığı,  nefsine hoş gelen bir  insan 
tanımıdır; çünkü insanı her şeyin tartışmasız ege-
meni yapmaktadır. İnsana da zarar veren bu insan 
modeli ve tanımı Müslüman cihetinden kabul edile-
bilir değildir.



■ Ahir Zamanlarda Hoşgörü

41Umran EKİM 2011

çünkü insanı her şeyin tartışma-

sız egemeni yapmaktadır. İnsana 

da zarar veren bu insan modeli 

ve tanımı Müslüman cihetinden 

kabul edilebilir değildir.

Farklılık, adeta, dağılmış-

tır, öyle ki her yerde, her gün 

karşımıza çıkar. Bireyler sınır-

lardan kaçınmakta ve özgür ola-

rak çoğunluğun üyeleri arasına 

karışmakta ama ortak bir kim-

liği özümlemek zorunda kalma-

maktadır. Bu çerçevede “Hoşgörü 

ötesi”ne yönelik ne tür hamleler 

yapılabilir?

Modern projenin siyasi kül-

türel dünyasında bu işe çözüm 

ararsak bir çıkmaza saplanacağız; 

ya da postmodernizmin tuzağı-

na düşmekten kurtulamayaca-

ğız; bugün kısmen olduğu gibi. 

Postmodernizm hoşgörüye vurgu 

yaparak “çelişkinin” ya da “uyuş-

mazlığın” sahici olmadığını söyle-

yerek çözüm yolunu melezleşme-

de buluyor; zihinlerimizi bölerek 

bizi ötekiyle birlikte yaşatmak isti-

yor. Burada melezleşmeyi sıradan 

bir farklılık olarak algılayamayız; 

zira bu, insanda bölünmüş ben-

likler yaratmakta yeni  gerçekliğin 

insan muhayyilesinde iki farklı 

şekilde düzenlenmesini gerek-

tirmekte; buna karşı gösterilen 

muhalefeti de “kökencilik” olarak 

görmektedir.

Ulusdevlet ve pozitivizmle, 

bizim için Kemalizm’le gelen tota-

liter siyasetin dünyasından kur-

tuluş için radikal bireycilik ve 

hazza dayalı bir özgürlüğün cazi-

besi elbetteki inkâr edilemez. Ama  

bunların bütün ortak değer inanç 

ve kimlikleri parçalayan yeni bir 

felsefi dünya görüşü ve süreç 

olduğunu da unutmamak gere-

kiyor. Bugün ister modernliğin 

dediği   toplum anlamında, ister 

dinin dediği cemaat anlamında 

olsun, bir çözülmeden geçiyoruz. 

Demokratikleşme dediğimiz bu 

süreç aslında bir cihetten de bu 

trajik çözülmeyi tahlil etmemi-

ze mani olan, üstünü örten bir 

kavramlaştırma hususiyeti taşıyor. 

Birey bizzat kendinin inşa ettiği 

doğrular, değerler ve kabuller üze-

rinden yine kendisi için bir kimlik 

ve özgürlük inşa etmeye çalışırken 

birliği sağlayacak imkânı hoşgörü 

kavramına dayandırmak, dediğim 

gibi kavrama aslında ideolojik 

bir işlev yüklemek demektir. O 

zaman bu, demek ki, günümüzde 

bir yandan ideolojiler bitti der-

ken, diğer yandan da yeni ideolo-

jiler inşa ediliyor

Hakikat üzerinde şüphe belir-

diğinde ya da hakikat ortadan 

kalktığında doğru ve yanlış, iyi ile 

kötü veya helal ve haram telakkisi 

üzerinde şüphe oluşmaya başlar. 

Bunlar önce şüphe ile karşılanır, 

sonra da hayatı tanzim edici bu 

değerler yavaş yavaş dönüşmeye 

başlar. Dünya ölçeğinde benimse-

nen veya geçerlilik kazanan yaşa-

makta olduğumuz “hayat tarzı” 

artık Müslüman için “ortak iyi”si 

olan, helal ve haramın ya da iyi 

ve kötünün hudut koyduğu bir 

hayat tarzı olmaktan çıkıyor. 

Düzenleyici ve anlamlandırıcı 

değerlerin ortadan kaybolmasın-

dan çok daha önemli olan, onların 

içerik anlamlarını kaybetmesi ve 

kurucu işlevlerinin ortadan kalk-

masıdır. O zaman da sözgelimi 

bugün işaretlerini gördüğümüz 

gibi, biz ve öteki arasındaki tefrik 

edici farklılık ta farklılık olmak-

tan çıkar ve sıradanlaşır. Çelişkili 

olacak gibi ama bugün herkesin 

kendi farklılığına vurgu yaptığı bir 

dünyada aslında farklılık ortadan 

kalkmıştır. Bu bir sıradanlaşmadır; 

insanın içine düştüğü derin bir 

kuyu. Böyle bir durumda kanımca 

sorun artık insan değildir; onun 

içerik anlamlarını dönüştürerek 

boşalttığı değerlerin kendisidir. 

Yapılması gereken “anlamın” yeni-

den eski yerine iade edilmesi ve 

amellere rehber olabilmesi için 

iman ve amel tutarlılığının yeni-

den inşasıdır.

Bu süreçlerde Müslüman’ın 

yaşadıklarını en iyi ifade eden 

kavramın hoşgörü değil, taham-

mül olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu bize daima bir sorumluluğu 

hatırlattığından dolayı önemlidir. 

Müslüman ferdin temel vazife-

si iyiliği emredip kötülükten de 

sakındırmaktır. Ona inananlar 

bilirler ki İslâm müdahaleci ve 

düzenleyici bir dindir. Öte yan-

dan bugün liberalizmin dediği 

gibi hoşgörüye dayalı bir siyaset 

ve toplum tasarımı oluşturulabi-

leceğine asla inanmıyorum. Kaldı 

ki kapitalizm, her ne kadar üret-

tiği nesnelerle insanları tüketim 

uyuşukluğuna alıştırmış olsa bile 

buna imkân vermez.  Zaten bir 

Müslüman olarak bunu kabul 

etmemiz de mümkün değil; bunun 

da hoş görüleceğine inanıyorum. 

Hakikatin insan muhayyilesinde 

müphemleştiği zamanlarda en iyi 

yol hakikate daha fazla sarılmak 

ve onu bir hayat tarzı olarak yaşa-

maya çalışmaktır. Gerisi her şeyin 

sahibi olan Rabbimize aittir. 
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B u ülkenin ‘gündem’inin 

tipik bir özelliği vardır; 

belirli dönemlerde bazı 

rüzgarlar eser ve birçokları o 

rüzgara göre konumlanır, biçim 

alır. Bir dönem milliyetçilik rüz-

garı eser, önüne kattığı kitleleri 

milliyetçi kılar, bir dönem sosya-

lizm rüzgarı eser, niceleri sosya-

list olmakla övünür, kıvanır. Bu 

durumu dönemin popüler 

kavramları üzerinden göz-

lemlemek de mümkün-

dür. Milliyetçilik rüzgârı 

sert esince ‘vatan’, 

‘millet’, ‘Türklük’ vb. 

kavramlar, sosyalizm 

rüzgarı sert estiğinde 

de ‘emek’, ‘işçi’, ‘ezilen 

halklar’ vb. kavramlar 

popüler olur. ‘İdeolojilerin 

ölümü’nün ilanıyla birlikte, 

önce küresel ardından da yerel 

ölçekte her iki akımın da cazibesi 

kalmadığı için, bu kez, ‘postmo-

dern’ bir rüzgar esmeye başlamış 

ve dönemin anlayışına uygun 

kavramlar popülerlik kazanmış-

tır. Çok-kültürlülük ve ‘farklı-

lık’ kavramlarını öne çıkaran bu 

anlayışta, farklı kültürler (bu 

arada farklı ‘dinler’) artık ken-

dilerini ifade (ve temsil) edebil-

me imkanı bulmuşlardır. Burada 

temel varsayım, modernitenin 

‘tekçi’ hakikat anlayışının geçer-

siz olduğudur ve bu yüzden de 

‘çoklu gerçeklik’ anlayışı benim-

s e n - miştir. 

Gerçeklik, ‘bilim’in tekelinde 

değildir; farklı gerçeklik algıla-

rı vardır ve bunlarda gerçeklik-

ten bir cüz bulunabilir. O halde 

belki gerçeklik bir vakıa (‘fact’)  

değildir de, ‘söylem’de içkindir. 

Eğer öyleyse, farklı söylemlere 

söz hakkı tanınmalıdır. Bunlar 

arasında da herhalde en önde 

geleni (modern dönemde yok 

sayılan) dinlerdir.

Postmodern Dönemin Popüler 
Kavramı

İşte bu yaklaşım nedeniyle, 

‘tolerans’ kavramı, postmo-

dern dönemin popüler kav-

ramlarından biri haline 

gelmiştir. Bu kaçınılmaz-

dır; çünkü ‘farklılıklar’ın 

kabulü, farklı olanı ‘hoş 

görme’yi gerektirir. Eğer 

‘farklılıklar’ yok sayılma-

yacaksa, yani ‘bir arada’ 

yaşanacaksa, insanların 

birbirlerini hoş görmeleri 

gerekir. Başka türlü ‘tek çatı 

altında’ yaşamak mümkün değil-

dir!

Fakat burada ‘tolerans’ kav-

ramının anlam içeriğini doğru 

algılamak elzemdir. Postmodern 

‘tolerans’ algısında, ‘farklılıklar’ 

sınırsız özgürlüğe mi sahiptir? 

Hangi ‘farklılıklar’ özgürdür, 

hangileri yasaklıdır? Yasaklı bir 

HOŞGÖRÜ ÜZERİNE
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‘farklılık’ varsa, bu bir çelişki 

değil midir? Bu soru ‘tolerans’ı 

‘hoşgörü’ olarak algılayıp algı-

layamayacağımızı belirleyecek 

bir sorudur; o nedenle üzerinde 

önemle durulmalıdır.

Tolerans, acaba ‘hoşgörü’ 

müdür, ‘tahammül’ müdür, 

‘göz yumma’ mıdır, ‘pasif 

rıza’ mıdır? Bir kişiye tole-

rans tanındığı zaman, o kişi-

nin yaptığı ‘hoş’ mu görül-

müş olmaktadır, yoksa yapı-

lan hoş görülmediği halde, 

bununla, ‘cezai’ (toplum-

sal, hukuksal, örfi, vb.) bir 

müeyyide uygulanmayacağı 

mı söylenmiş olmaktadır? 

Tolerans, aslında ‘makbul’ 

olmayan ama ‘bir şeylerin 

hatırına’ tahammül edilme-

si gereken davranışlar için 

mi söz konusudur? Ve bu 

‘bir şeyler’ acaba nedir? ‘Bir 

arada yaşama’ ilkesi midir, 

‘ortak gelecek’ midir, ‘güven-

lik kaygıları’ mıdır? Yoksa 

bir kişiye tolerans gösteril-

diğinde, o kişinin kusuru, 

‘biz’den olması (yani ‘birey’, 

‘vatandaş’, ‘işçi’ vs. olması) 

nedeniyle bir tür rıza ile mi 

karşılanmalıdır? Hoşgörü, 

‘öteki’ için de geçerli bir kav-

ram mıdır? 

Kanımca bütün bu soru-

ların cevabı, modernite-

nin mağlubiyeti ile yaşananları 

doğru algılamakla verilebilir. 

Malum olduğu üzere, moderni-

tenin ‘yeryüzü cenneti kurma’ 

ideali boş çıktıktan ve ‘ideolo-

jilerin öldüğü’ ilan edildikten 

sonra, modern toplumlar bir 

tür ‘anomi’ hali yaşamaktadırlar. 

Çünkü artık hakikatin ‘göreceli’ 

olduğuna inanmaktadırlar ve bu 

yüzden de (modern dönemde 

olduğu gibi) bir ‘ideal uğruna’ 

ölmek beyhude bir şey olarak 

görülmektedir. Bu, aslında bir 

‘çözülmüşlük’ durumudur ve 

modern toplum analistleri bu 

durumun ileride bu toplumların 

başına büyük belalar açacağı-

nı bilmektedirler. Modern top-

lumlar bu çözülmüşlük halini 

yaşarken, modern dönemde bas-

kılanmış toplumlar ise ‘görece’ 

toparlanma süreci yaşamak-

tadırlar. ‘Çok-kültürlülük’, 

‘farklılıklara saygı’, ‘bir 

arada yaşama’, ‘hoşgörü’ gibi 

kavramların post-modern 

dönemde popülerlik kazan-

masının temelinde bu süreç 

vardır. Görecelilik, kaçınıl-

maz olarak, başka kültür-

lerin hakikat iddialarına da 

kulak vermeyi gerektirir. 

Başka kültürlerin hakikat 

iddialarına kulak vermek ise, 

o kültürler üzerinde daha 

önce uygulanan baskının 

gerekçesini (‘uygarlık götür-

me’, ‘modernleştirme’, vb.) 

iptal eder. Dolayısıyla, çok-

kültürlülük kavramı, zorun-

lu olarak, modern dönemin 

baskıcı uygulamalarının ipta-

lini ya da azalmasını berabe-

rinde getirmiştir. ‘Tolerans’ 

da işte bu noktada devreye 

girmektedir. Modern dönem-

de ‘ötekileştirilen’ kültürler, 

artık ‘hoş görülmekte’ ve ses-

lerine kulak verileceği söy-

lenmektedir.

Hoşgörünün ‘Sınırı’

Fakat burada şu hususa 

dikkat etmek lazımdır ki, ‘hoş 

gören’, bunu belirli ‘sınırlar’ içe-

risinde yapmaktadır. Birçokları 

bu hususu göremezler ve yap-

tıkları ‘hoşgörü’ değerlendirme-

lerinde de bu yüzden yanılırlar. 

‘Sınırsız’ hoşgörü olmaz. Olur 
diyenler, ya cehaletlerinden 
böyle bir şey söylüyordur ya 
da manipülasyon yapıyorlardır. 
Dolayısıyla önemli olan ‘sınır’ın 
ne olduğudur. Bendeniz, bu 
sınırı eşit bireylerin ‘hak ve 
özgürlükler’i olarak görüyorum. 
Modern-demokratik toplumlar, 
çok-kültürlülük ve farklılıklara 
saygı kavramlarını tartışırken, 
bu hususlardan asla feragat 
etmemektedirler. Hatta İslâm 
dünyasına karşı ‘düşmanca’ 
tutumlarını sürdürdükleri rahat-
lıkla söylenebilir; zira küresel 
anlamda kendi egemenliklerine 
karşı tek ciddi (potansiyel) teh-
didin İslâm dünyasından geldi-
ğini bilmektedirler! Bu nedenle 
de, ‘hoşgörü’ söylemi ile, teh-
didin geldiği İslâm dünyasına 
şu mesajı göndermektedirler: 
“sizleri de hak ve özgürlükleri 
olan eşit bireyler olarak kabul 
edebiliriz; ancak tek bir şart-
la: bizim hakimiyetimizi kabul 
etmelisiniz!
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Batılı toplumların ‘tolerans’ kav-

ramına yükledikleri anlamları 

iyi bilmeyenler, ‘hoşgörü’ kav-

ramını da yanlış algılamakta ve 

yanlış tanıtmaktadırlar. Batıda 

(her toplumda olduğu gibi) hoş-

görünün ‘sınırı’ vardır ve bu 

sınırı ‘özgürlük’, ‘insan hakla-

rı’ ve ‘eşitlik’ kavramları belir-

lemektedir. Dolayısıyla, farklı 

kültürlerle bir arada yaşamanın 

kriteri bu kavramların kabulün-

den geçmektedir. Bu, şu anlama 

gelir: eğer dünya üzerinde her-

hangi bir kültür (din, etnisite 

veya hareket) bu kavramların 

geçerliliğini kabul etmiyorsa, o 

“hoş görülmeyecektir.” Nitekim 

bu konuda en çok tartışılan 

sorulardan biri: “hoşgörüsüz 

hoşgörülür mü?”dür. Batıda bu 

soruya cevap, genellikle ‘hayır’ 

şeklinde verilmektedir. Burada 

‘hoşgörüsüz’, bu değerleri kabul 

etmeyen (veya alternatif değerler 

için mücadele veren) kişi, grup 

veya hareketlerdir. Özellikle de 

‘ideolojik’ ve ‘dini’ hareketlerdir. 

İslâmi Hareketler de bu kapsa-

ma girer. Her ne kadar Batı’da 

bu hareketlere de belirli bir ‘tole-

rans’ payı tanınması gerektiğini 

söyleyenler varsa da, konu ‘sınır’ 

ile ilgili hususlara geldiğinde, 

genel görüş, bu tür hareketlere 

hoşgörü tanınmayacağı yönün-

dedir.

Peki bu, hoşgörü söylemi-

ni yüceltenler için bir çelişki 

midir? Hayır, değildir. Bilakis, 

doğal olan budur. Çünkü ‘sınır-

sız’ hoşgörü olmaz. Olur diyen-

ler, ya cehaletlerinden böyle bir 

şey söylüyordur ya da manipü-

lasyon yapıyorlardır. Dolayısıyla 

önemli olan ‘sınır’ın ne oldu-

ğudur. Bendeniz, bu sınırı eşit 

bireylerin ‘hak ve özgürlükler’i 

olarak görüyorum. Modern-

demokratik toplumlar, çok-

kültürlülük ve farklılıklara 

saygı kavramlarını tartışırken, 

bu hususlardan asla feragat 

etmemektedirler. Gerçi kendi 

toplumları içerisinde yaşayan 

farklı etnisitelere ve azınlıklara 

karşı bu kavramlar temelinde 

(örneğin, ‘asimilasyon’ yerine 

‘entegrasyon’u önceleyen poli-

tikalar uygulayarak) görece 

rahatlama imkanı sağlamışlarsa 

da, küresel ölçekte (özellikle 

de İslâm dünyasına karşı) aynı 

yaklaşımı sergilememektedir-

ler. Hatta İslâm dünyasına karşı 

‘düşmanca’ tutumlarını sürdür-

dükleri rahatlıkla söylenebilir; 

zira küresel anlamda kendi 

egemenliklerine karşı tek ciddi 

(potansiyel) tehdidin İslâm 

dünyasından geldiğini bilmek-

tedirler! Bu nedenle de, ‘hoşgö-

rü’ söylemi ile, tehdidin geldiği 

İslâm dünyasına şu mesajı gön-

dermektedirler: “sizleri de hak 

ve özgürlükleri olan eşit bireyler 

olarak kabul edebiliriz; ancak 

tek bir şartla: bizim hakimiyeti-

mizi kabul etmelisiniz!” 

Bendeniz, ‘hoşgörü’ edebiyatı 

yapan Batılıların İslâm dünya-

sına yönelik asli mesajının bu 

olduğuna inanıyorum; zira her 

‘hoşgörü’ durumunda, kaçınıl-

maz olarak bir ‘iktidar ilişki-

si’ vardır diye düşünüyorum. 

Hoş gören, aslında, bir anlamda, 

hoş gördüğüne kendi ‘statüsü-

nü’ hatırlatmak istemektedir. 

Batılıların ‘hoşgörüsü’, Batı-

dışındaki dünyaya verilmiş bir 

mesajdır ve bu mesajda Batı’nın 

hâlâ ‘güçlü’ olduğu iması var-

dır. Buradan şu mana çıkar: hoş 

gören ‘güçlü’ ise, hoş görülmek-

Bendeniz, naçizane, canhıraş çabalarla hoşgörü ede-
biyatı yapanların bir ‘baskı’ altında kaldıklarını (veya 
kendilerini öyle hissettiklerini) düşünüyorum. Ancak 
bu noktada bir hususu hatırlatmadan da geçemeye-
ceğim. Evet, bu baskıyı uygulayanlar, hâlâ dünyanın 
hakimidirler ve baskı uygulayacak güçleri de vardır. 
Ancak mü’minler bilir ve inanır ki “Allah’tan başka 
güç yoktur” (“la kuvvete illa billah”). O halde, Allah 
neyi hoş görmüşse, müminler onu hoş görmelidirler. 
Allah neye buğz etmişse de müminler ona buğz 
etmelidirler. Ve müminler bilmelidirler ki, “güçlü 
olan Hakk’tır” ve Hakk’a mugayir hiçbir şey hoş 
görülemez!
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ten hoşlanan bu ‘güce’ teslim 

olmayı kabul edendir!

Peki ‘hoş görme’ pozisyonun-

da olmadıkları halde, kendile-

rini orada görenlere ne demeli? 

Bunlarınki ya algı yanılsama-

sıdır ya bir ‘oyun’un bilinçsiz 

figüranlığıdır ya da bununla bir 

manipülasyon amaçlanmaktadır. 

Üç-beş okul açıldı diye kendile-

rini Amerika’yı, İsrail’i, Papalığı 

vs. hoş görme pozisyonunda 

görenler, eğer algı yanılsaması 

yaşamıyorlarsa, ya bir ‘küresel 

oyun’un figüranlığını yapıyor-

lardır ya da kitleleri manipü-

le ederek küresel zulme karşı 

ses çıkarılmamasını istiyorlar-

dır. Bilinmelidir ki, ‘hoşgörü’yü 

küresel ölçekte (özellikle de 

İslâm dünyasına) öğütleyenler, 

kendi pozisyonlarını meşrulaş-

tırmak ve küresel hakimiyetleri-

ni daim kılmak istemektedirler. 

Hoşgörü edebiyatının ardında 

böylesi bir emel vardır. Bu emeli 

görmemek için kör olmak gere-

kir. Körlük yoksa, burada ‘iyi 

niyet’ aranamayacağı çok açıktır.

Fakat ‘hoşgörü’ (veya ‘müsa-

maha’) hiçbir durumda söz 

konusu değil midir? Elbette 

söz konusudur. Bunu ‘günah’ 

alanı olarak belirleyebiliriz. 

Mü’min günah işleyebilir ve bu 

onu Ümmet’ten dışlamak için 

bir gerekçe yapılamaz. İşlenen 

günah, ‘büyük’ bile olsa, böy-

ledir. İşte ‘hoşgörü’nün sını-

rı budur. Fakat siz kalkıp, bir 

müminden, ‘küfrü’ ve ‘şirki’ 

hoş görmesini isteyemezsiniz. 

Dolayısıyla burada da ‘sınır’ 

bellidir. Bu o kadar açıktır ki, 

üzerinde başka söz söylemeye 

ihtiyaç bırakmaz.

Peki bugün ‘diyalog’ ve 

‘hoşgörü’yü dillerine en çok 

pelesenk edenler, acaba bu kav-

ramları daha çok müminlerin 

günahları için mi, yoksa küfr ve 

şirk ile mümeyyiz olan çevrele-

ri Müslüman kitlelerin gözünde 

şirin göstermek için mi kulla-

nıyorlar? Peki bunu niçin ve 

nasıl yapabiliyorlar? Mü’min 

niçin kafirin küfrünü hoş gör-

sün? Mümin niçin müşriğin şir-

kine tahammül etsin, tolerans 

veya pasif rıza göstersin? Buna 

ne borcu var? Kim onu zorlu-

yor? Müminin küfre de şirke 

de müsamaha göstermeyeceği 

açık olduğuna göre, acaba biri-

leri ‘güçlerini’ kullanıyor da, 

bazı çevreleri buna zorluyorlar 

mı? İşte bunu düşündüğümüz 

zaman, sorunun cevabını da 

kolaylıkla bulacağımızı görece-

ğiz. 

Bendeniz, naçizane, canhı-

raş çabalarla hoşgörü edebi-

yatı yapanların bu türden bir 

‘baskı’ altında kaldıklarını (veya 

kendilerini öyle hissettikleri-

ni) düşünüyorum. Ancak bu 

noktada bir hususu hatırlatma-

dan da geçemeyeceğim. Evet, 

bu baskıyı uygulayanlar, hâlâ 

dünyanın hakimidirler ve baskı 

uygulayacak güçleri de vardır. 

Ancak mü’minler bilir ve ina-

nır ki “Allah’tan başka güç yok-

tur” (“la kuvvete illa billah”). O 

halde, Allah neyi hoş görmüşse, 

müminler onu hoş görmelidir-

ler. Allah neye buğz etmişse de 

müminler ona buğz etmelidirler. 

Ve müminler bilmelidirler ki, 

“güçlü olan Hakk’tır” ve Hakk’a 

mugayir hiçbir şey hoş görüle-

mez!
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Hoşgör  Aldırma:
Hoşgörü Horgörü Olmasın

Dilaver DEM‹RA⁄

‹ syancı Anarşizmin teorisyen-

lerinden Alfredo Bonano’nun 

hoşuma giden bir sözü vardır. 

“Kırmızıya da boyasalar ben kedi-

ye kedi derim”. Liberal Demokrasi 

kediye kedi değil de kuş diyebil-

me özgürlüğü olmuş durumda. 

Bu sert cümlenin ardından liberal 

mahalle baskısı neticesi birileri 

muhtemelen “al işte bir demok-

rasi düşmanı ergenekoncu daha” 

diyeceklerdir. Ama dokuz köy-

den kovulma bahasına birileri de 

birtakım doğruları dillendirmeye-

cekse nerede kaldı hoşgörü, nere-

de kaldı Voltaire atfen “düşünce-

lerinden nefret ediyorum, ama o 

düşüncelerini savunabilmen için 

hayatımı veririm” biçimindeki 

ifade özgürlüğü şovalyeliği. 

Şerif Mardinle birlikte günde-

me gelen mahalle baskısı nedense 

muhafzakâr adıyla anılan müs-

lümanlara atfedilen bir davranış-

tı. Oysa görüyoruz ki demok-

rasi kavramının kendisi de bir 

mahalle baskısına dönüşebili-

yor. Demokrasi, hoşgörü, çoğul-

culuk, farlılıklarımızla birlikte 

yaşamak gibi süslü cümlelerin 

ardından müslümanlara “hoop 

hopop dönüş tonton” misali kedi 

değil kuş olma baskısı uygulanı-

yor. Müslümanlar ısrarla “yavv 

kırk yıllık kedi kuş olur mu akıl 

var izan var kardeşim?”dedikçe  

demokrasi mahallesi koro halinde 

“de demezsen seni baskıcı despot, 

taliban ilan ederiz” havasında.

Hayrettin Hoca da  hoşgörü 

denen kaygan kavrama inanmadı-

ğını söyledi, söyleyeceğine, söyle-

diklerine pişman ettiler.1 Laikçiler 

eminim ellerini oğuşturup “eh işte 

biz demedik mi, bu İslâmcıların 

yüzündeki özgürlükçü, demokrat 

maskesi sahte, onlar şimdi bu libe-

ral özgürlükçü lafızlar ile insanları 

uyuşturuyorlar, ama yarın devle-

tin tüm kurumlarını ele geçirip en 

büyük engelleri olan orduyu  ele 

geçirsinler bu maskeyi sıyırıp şeri-

atın en koyusunu uygulayacaklar” 

demişlerdir. Sanırım Hoca’ya eleş-

tiri getirenler de Hoca’nın müs-

lümanların dişleri ile, tırnakları 

ile oluştuduğu “demokrat vicdan 

taşıyan insanlar” imajını yere ser-

diği için bu kadar hücum ediyor-

lardır. Ancak tepkilerin, en yoğun  

İslâmi hasasisyetleri olduğu belir-

tilen kesimlerden gelmesi de bir 

zamanlar sertliği ile ün yapmış 

İslâmcıların -özellikle AK Parti 

ile aralarında özel bir bağ oluş-

muş “demokrat” İslâmcılar içinde- 

şimdilerde oldukça amorf (şekli 

olmayan, biçimsiz) bir hal aldık-

larını gösteriyor. Liberalizmin 

istisna olmaktan çıkıp kural 

haline geldiği medya aleminde 

hoca liberallerin façasını bozarak, 

onların karizmasını çizerek büyük 

bir hata yapmış, karşılıklı yıkama 

yağlama üzerine kurulu konsen-

süsü yani genel anlaşmayı boz-

muştu. İslâmın son derece olumlu 

değerler içeren barışçı, demokrat, 

modern dünya ile uyum sorunu 

olmayan bir din olduğunu göster-

meye çalışanlar için Hoca “vurun 

kahpeye” denecek bir cezayı 

gerektirmişti. Oluşan liberal sis 

bulutları Hoca’nın güneşsel etkisi 

ile bir anda dağıldı ve takke düştü 

kel gözüktü konumu oluştu. Daha 

önce ABD’nin operasyonu esna-

sında 28 Şubatta müslümanla-

ra sahip çıkan, onlarla dayanışan 

liberaller ile İslâmi kesimin iliş-

kileri bozulmuş, liberaller yeni 

dünya düzenine yak uydurmakta 

direyen İslâmi kesimi selefi -yani 

taliban- olmakla suçlamış, işi taa 

Seyyid Kutuplara kadar götü-

rüp İslâmcılığın aslında ne kadar 

jakoben olduğunu ortaya koyacak 

kadar ileri götürmüşlerdi. Hakeza 

İslâmi kesimin çok sevdiği, nazar 
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boncuğu kondurduğu Taraf 

gazetesinde de Ahmet Altan 

birkaç yazıda cinsellik ve 

eşcinsellik konusunda İslâmi 

kesimin kafayı cinsellikle boz-

duğu minvalinde yazılar yaz-

mıştı. Bütün bunlar aslında 

28 Şubat döneminden dolayı 

liberallere borçlanmış İslâmi 

kesimin, liberaller gözün-

de çağdışı bulunduğunun  

kanıtları. Aslında liberaller de 

kemalistler ile aynı modern 

havayı soluyorlar ve bu hava-

yı kirlettiklerini düşündükleri 

İslâmi kesime katlanıyorlar. 

Neyse Hoca bütün bu yanılsa-

ma havasını bozdu ve benim 

gibi kediye, kedi deme özgür-

lüğünü kullandı.

Sözünü ettiğim demokrasi 

mahallesinin baskısı en çok da 

müslümanları en hassas olan 

haram üzerinden baskılıyor. 

Müslümanlar, kendilerinin 

de içinde nefes alıp verece-

ği bir kamusal alanın haramı 

içermeyen bir kamusal alan 

olmasını talep ettikleri için 

çağdışı kalmakla, homofobi 

ile ahlakla kafayı bozmuş, cin-

sellik meselesini takıntı haline 

getirmiş kişi havasında tanım-

lanıyor, daha doğrusu öyle eti-

ketleniyor/damgalanıyor. 

Bir anarşist olarak Hoca’nın 

yazdıkları içimin yağlarını 

eritti. Özgün Duruş’ta, çirkin 

ördek yavrusu olmama neden 

olan İslâmcılara neyi unuttu-

ğunuzu hatırlayın babındaki 

yazılarımı bilenler liberal amorf-

luk karşısında şahsiyet gösteren, 

kendi değerlerini sahiplenenleri 

can-ı yürekten desteklediğimi de 

bilirler.

“Özgür lükçü” /Demokra t 

kesimde adeta Ömer Seyfettin’in  

“Diyet” hikâyesini andırır bir 

biçimde nikâhsız birliktelik ve 

eşcinsellik gibi müslümanların 

sinir ucu denecek konularda adeta 

“kabullen” baskısı ile başörtüsü 

konusunda gösterilen dayanış-

manın diyeti ödettirilmek iste-

niyor. Müslüman “ama haram 

konusu benim sınır noktam-

dır, bu konuda bana dayatır-

sanız ben duvara dayanmış 

olurum” şeklinde bir yaklaşım 

sergilese de sonuç pek değiş-

miyor. “Naaayır dönüşeceksin, 

sen de hoşgörülü olacaksın, 

olmazsan kötüsün, çirkinsin, 

bilumum fenalıkların bekle-

neceği özgürlük düşmanısın” 

diye tehdit ediliyor. Böylece 

demokrasinin kendisi bir 

tahakküme, hoşgörü kavramı 

da bir şiddet ilişkisine dönü-

şüyor. Malum Öteki’nin filo-

zofu addedilen Levinas, şidde-

ti birisini olmak istediğinden 

başka bir şey olmaya zorlamak 

olarak tanımlıyor. Hoşgörü de 

ben farklı kalmak istiyorum 

diyenlere dayatıldığı zaman 

zorlayıcı bir şey haline gelerek 

şiddete dönüşüyor.

Garip olansa tüm bunların 

farklılığın bu denli kalın çiz-

gilerle vurgulandığı, eskinin 

sınıf siyasetinin yerini kimlik 

siyasetinin aldığı, kimliklerin 

tanınmasının demokrasinin 

olmazsa olmazı kabul edildiği, 

Çokkültürlü, çok kimlikli top-

lumun, Levinas, Derrida vb. 

düşünürlerin adeta iman eder 

gibi anıldığı bir zamanda ger-

çekleşmesi.

Fark mı, Ortak ‹yi mi?

Horşgörü kavramı aslında yüz-

yıllar süren din savaşları ardından 

batının bulduğu bir birlikte yaşa-

ma stratejisi idi, ama her iyi niyetli 

şey gibi hoşgörü de zaman içinde 

Demokratik hoşgörü farklık-
ların ortak bir iyide uzlaşma-
sı ideali olarak ortaya çıktığı 
için, modus vivendi’nin farklı-
lıkların farklılıklar olarak kal-
ması ideali ile çelişir. Çünkü 
ortak bir iyide uzlaşmak için 
herkes kendi doğrusundan 
taviz vermek zorunda kala-
caktır. Demokratik bir yaşa-
mın sürebilmesi buna bağlıdır. 
Bu durum ister istemez top-
lumu ortak iyide uzlaşmaya 
zorlamayı da içerir. Nitekim 
bugünlerde sıkça duyduğu-
muz entegrasyon kavramının 
içerdiği değer de bu uzlaşma 
noktasıdır. Hoşgörü bir süre 
sonra bir melting pot yani erit-
me potasına dönüşür ve hoş-
görü bir horgörü halini alır.”
“Bugün modern siyasal ideo-
lojilerin anlamadığı, kavrama-
dığı noktada bu. Dindar insan 
olarak müslümanlar Allah’a 
teslim olup O’na kulluk ettik-
leri için O’nun koyduğu kural-
lara ve bu kuralların ortaya 
koyduğu sınırlara tabidirler. 
Bunun dışında bir yaşam müs-
lüman için olanaklı bir yaşam 
değildir.
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uzlaşma kavramına kurban edildi.

Hoşgörü kavramının arka pla-

nında aklın kusurlu olduğu bu 

nedenle de tek bir doğruya ulaş-

manın olanak dışı olduğu, bu 

yüzden de her görüşün içinde 

doğruluk payı mevcut olduğu için 

eşit derecede saygıdeğer olduğu 

düşüncesi yatar. Bu görüş, çoğul-

culuk dediğimiz sosyal, siyasal, 

düşünsel çeşitliliği ve insanların 

bu düşünceler içinden diledi-

ğini seçebilme özgürlüğünü de 

içine alır, ki bu aynı zamanda 

ifade özgürlüğünün de meşruluk 

gerekçesini ortaya koyar. Ancak 

bu çoğulculuk özellikle modern 

toplumda eğer insanların bulu-

şacağı bir ortak iyi alanı olmazsa 

bir parçlanmaya da yol açar. O 

zaman da toplumun ortak işleri-

nin hayata geçeceği bir kamusal 

alan oluşamaz. Oysa ki çoğulculu-

ğun garantisi tam da birbirimizle 

yan yana oturacağımız bir ortak 

masa olan kamusal alana bağlı-

dır. Kamusal alan olmadığında 

ya tek doğrunun tüm toplumun 

doğrusu haline geldiği totaliter 

bir dünyada ya da kendi gettola-

rımızda yaşadığımız bölmelenmiş 

bir toplumda yaşarız ki, bir süre 

sonra farklı doğruların birbiri ile 

sürtüştüğü bir negatif alan oluşur. 

Kendisi de bir liberal olan 

John Gray Liberalizmin İki Yüzü 

kitabında Demokrasi ideali için, 

iki liberal modelin birbirini nak-

zettiğinden söz eder. Bu bir yan-

dan modus vivendi kavramında 

hayat bulan geçici sözleşme, diğer 

yanda ise ortak iyide buluşma 

olarak konsensüs. Siyaset filozofu 

John Gray tarafından liberal dev-

letin kökenini oluşturduğu ileri 

sürülen idea olarak modus viven-

dinin, ideal refah devletini ya da 

kusursuz bir dünyayı meydana 

getirebilmek icin insanların zihin-

lerinde oluşturdukları ideal dün-

yanın, reel dünyaya endekslendi-

ğinde herkes icin gerçekten öyle 

olmadığının kabullenilmesi gerek-

tiği düşüncesini ortaya koyduğu-

nu belirtir. Anca liberal idea bunu 

gercekleştirirken de hoşgörüden 

ödün vermemeleri gerektiğini ileri 

sürer. Yani modus vivendi çoğun-

luğun değil çoğulculuğun özüm-

senmesi gereken temel kavram 

oldugunu ileri süren, her fikre ve 

tarza saygı duyulması gerektiğini 

vurgulayan uzlaşmacı bir anlayış-

tır. Ancak bu ideal kadar başka bir 

ideal de liberal ideanın temelini 

oluşturur. Bu da ortak iyide uzlaş-

ma olarak konsensüs.

Gray, Liberal iyi kavramının 

her zaman bir ortak iyi idealini 

de içerdiğini, bunun da uyum ve 

düzen olarak çatışmadan kaçın-

mak olarak tezahür ettiğini belir-

tir. Bu anlamda demokratik hoş-

görü farklıkların ortak bir iyide 

uzlaşması ideali olarak ortaya çık-

tığı için, modus vivendi’nin farklı-

lıkların farklılıklar olarak kalma-

sı ideali ile çelişir. Çünkü ortak 

bir iyide uzlaşmak için herkes 

kendi doğrusundan taviz vermek 

zorunda kalacaktır. Demokratik 

bir yaşamın sürebilmesi buna bağ-

lıdır. Bu durum ister istemez top-

lumu ortak iyide uzlaşmaya zorla-

mayı da içerir. Nitekim bugünler-

de sıkça duyduğumuz entegras-

yon kavramının içerdiği değer de 

bu uzlaşma noktasıdır. Hoşgörü 

bir süre sonra bir melting pot yani 

eritme potasına dönüşür ve hoş-

görü bir horgörü halini alır. İronik 

olacak ama hoşgörü bugün farklı 

türden bir totaliterliğin sembol 

kavramı haline geldi.

“Bize miras kalan hoşgörü 

anlayışı bütün insanlık için tek 

bir yaşam biçiminin en iyisi oldu-

ğunu koşul olarak varsayarken, 

modus vivendi insanların refah 

içinde yaşayabilecekleri, bazıları 

henüz keşfedilmemiş olan birçok 

yaşam bulunduğunu kabul eder”2

Kısacası evrensel bir norm ola-

rak demokrasi ideali ile çoğulcu-

luk liberal demokrasilerde bir-

birleri ile sürtüşmekteler. Bunun 

sonucu olarak evrenselci anlayışla 

demokrasiler, yabancı düşmanlı-

ğının güçlendiği dışlayıcı yapıla-

ra dönüşüyorlar. Dolaysıyla her 

fırsatta hoşgörü nutukları atan 

liberallerin kendisi bile, aslında 

hoşgörünün temelini oluşturan 

modus vivendiye inanmayarak, 

ideal olanın pratik, gerçekçi, 

uygulanabilir olan için sınırlan-

dırılabilecek bir şey olduğuna 

inanırlar. Liberaller böyle ise, o 

zaman liberal hoşgörü felsefesine 

de, demokrasi tahayyülüne de, 

dinsel inançlarının doğası gereği 

pek de inançlı olmayan müslü-

manlardan kendileri için Allah’a 

isyan anlamına gelecek bir hoş-

görü felsefesini kabul etmelerini 

beklemek en büyük hoşgörüsüz-

lük değil midir? İşin bu boyutuna 

ve en uç nokta olarak müslüman-

lardan hoşgörü beklenen eşicn-

selliğin kadim dinlerden başla-

yarak içerdiği ontolojik anlama 

geçmeden evvel modus vivendi ve 

hoşgörü meselesindeki uzlaşma 

noktasının dinsel temellerine bir 

göz atmak iyi olacaktır.
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‹slâm ve Başkalığın Sınırları

Paganizm üzerine güzel bir 

çalışma olan Marc Auge tarafından 

yazılan Paganizmin Dehası’nda 

Roma İmparatorluk kültüründe 

görülen çok inançlılığın ana nede-

ninin Paganizm olduğunu yazar. 

Gerçekten de pagan kültürlerde 

tanrılar pantheonuna her zaman 

yeni bir tanrı eklemek olanaklıdır. 

Pagan inançlar tek Tanrılı dinlerle 

de uzlaşabilmiş onun içinde kendi 

inançlarını çeşitli bağdaştırmalar 

ile sürdürebilmişlerdir.

Ancak aynı durum Tek Tanrılı 

dinler için olanaklı değildir. 

Bunun nedeni  Kant’ın iki din 

saptamasında yatar. Kant dinleri 

iki kategoride sınıflandırır. İlki 

basit ayin dinidir. Ayin dinleri esas 

olarak varoluş meselesini merke-

ze alan ve ayinle kozmik düzeni 

ayakta tutmaya uğraşan dinlerdir. 

Ahlaki meseleler varoluşla ilgi-

li meseleler yanında daha ikincil 

olabildiğinden kişilerin yaşamına 

din aracılığı ile doğrudan müda-

hale genellikle olmaz. Elbette 

bu, ayin dinlerinin ahlaki kaygı-

lar gütmediği anlamına gelmez. 

Ancak ahlakın müdahaleci olma-

dığı söylenebilir. Ahlak da günlük 

ayinin bir parçasıdır.

Buna karşılık Ahlâki dinler 

insan varoluşunu merkeze koyan 

ve ahlâki kodlar üzerinden insanı 

dönüştürmeyi önemseyen inanç 

sistemleridir. Bu nedenlede müda-

halecidir ve uzlaşmacı değildir. 

Tek Tanrı inancı nedeni ile başka 

tanrılar ve başka inançlar ile 

uzlaşmaz.

Tam da bu nedenle Hayrettin 

hoca doğruyu söylemekte, İslâm 

senkretik bir inanç sistemi olma-

dığından inancının temelini oluş-

turan ahlaki meselelerde pagan 

inançlar gibi toleranslı olamaz. 

İslâm büyük günahlar kategori-

sine giren konularda uzlaşmaz. 

Haramın teşvik edildiği, bunun 

baştacı edilerek özgürlük adına 

dokunulmaz kılındığı bir kamusal 

alanda diğerleri ile yan yana yaşa-

yamaz. Bunun ne kasıntı müs-

lüman olmakla, ne çatık kaşlı, 

asık suratlı, komşularından tebes-

sümü esirgemekle ilgisi vardır. 

Bazı müslümanların bir süredir 

unuttuğu nesil emniyeti kavramı 

ile yakından bağı olan bir konu-

dur. Sonuçta İslâmi erdem iyinin, 

hayrın teşvik edildiği, sevabın 

baştacı edildiği ve Allah’ın koy-

duğu kurallar gereği çıplaklıkla 

yan yana yaşayamaz. Çünkü İslâm 

için doğru ve yanlış verilidir, 

tanımlanmıştır, müslüman iman 

ettiği andan itibaren artık bu verili 

olanı da sorgusuz sualsiz kabul 

etmiş demektir. Yani müslümanın 

doğrusu göreli değildir. Bu elbette 

o doğrunun zaman içinde yeniden 

yorumlanmasına kapalı değildir 

ama yorumlamakla, çoğul doğ-

rular içinde olmak başka şeyler-

dir. Kısacası bir din olarak İslâm 

ile modernliğin bakış açıları bazı 

konularda köklü farklılıklar içerir. 

Hasılı İslâm için günah ve güna-

hın teşvik gördüğü bir sisteme 

tolerans söz konusu değildir. Bu 

da müslümanlığın olmazsa olma-

zıdır. Ama ne hikmetse bu hak 

onlardan esirgeniyor.

‹lahi Borç ve Bağış Olarak 
Özgürlük

Cinsel Özgürlük meselesinin 

ontolojisi başka bir yazıyı gerek-

tirir, ancak şunu diyeyim, libe-

ral ahlak ile müslüman ahlak bu 

konuda kökten farklı. Bir araya 

gelmeleri olanaklı değil çünkü 

son tahlilde demokrat da olsa-

lar, pozitivist yüksek moderniz-

mi, devletçi otoriteryanlığı ve bu 

eksende dayatmacı laiklik anlayı-

şını olumlamasa da liberal düşün-

ce de laik bir toplum olarak her 

türlü otoritenin bireyi kısıtladı-

ğı bir anlayışa karşı başkalarını 

kısıtlamadığı, onlar üzerinde oto-

rite kurmaya kalkmadığı sürece 

bireysel özgürlüğü benimseyen ve 

ahiret tasavvurunu, dini haram 

helal dikatomisini önemsemeyen 

ve son tahlilde bu dünya dışın-

da bir gerçekliği kabullenmeyen 

bir sekülerlik anlayışını benimse-

mekteler. O nedenle de bireysel 

özgürlüğün bir parçası olan eşcin-

sel evlilik konusunda olumlu bir 

pozisyondalar. Tam da bu nedenle 

müslümanca ahlak liberal kısıtla-

maların azaldığı bireysel özgürlük 

anlayışı için olumsuz bir nitelik 

taşıyor. Bu noktada daha sonra 

çok daha geniş biçimde açmak 

kaydı ile seküler özgürlük ile dini 

özgürlük tasavvurunun neden 

çeliştiğine dair iki kelam edeyim.

Seküler modernlik açısından 

insan İlahi yaradılışın bir ürünü 

değildir. İnsan tam da bu nedenle 

kendi kendisinin efendisi olarak 

sosyal sorumluluk ile çevrelenmiş 

olmak hali dışında tam olarak 

özgürdür. Kendisinin üzerinde 

ilahi bir otorite mevcut olmadığın-

dan onun özgürlüğünü kısıtlamak 

kendi iradesi dışında söz konu-

su olamaz. Evrim düşüncesinin 

insanın özgürlüğü düşüncesi ile 

doğrudan bağının olması da bun-

dandır. İlahi bir tasarımın ürünü 
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olarak yaratılmış insan değil de 

doğal süreçlerin bir ürünü olan 

insan kendi kendisinin yaratıcısı 

olarak yaşamını -bu dünya dışın-

da bir dünya ve bu yaşam dışında 

bir yaşam olmadığından- kendi 

kendinin belirlediği, kendini bir 

proje olarak kurgulayabildiği 

özgürlüğe sahiptir. Bunun sonucu 

olarak kendi varlığı ve kendi var-

lığını cisimleşmesi olarak bede-

ni, kendi kendisinin efendisi olan 

İnsanın kendi iradesi ile istediği 

gibi biçimlendirebileceği bir şey-

dir. Bu nedenle modern özgür-

lük tsavvurunda esas olan tek 

şey özgürlüğü kısıtlayan güçlerdir. 

Toplum da dahil insan teki olarak 

bireyin kendini belirleme özgür-

lüğünü sınırlandıran her engel 

zaman içinde esnetilmesi gereken 

sınırdır. Bu sınırlar ne kadar ince 

ve geçirgense birey de o kadar 

geniş bir özgürlük alanına sahip 

olur. Tam da bu nedenle kişinin 

cinsellik de dahil kendi özgür 

iradesi ile tercih ettiği bilinçli 

seçimleri ile olduğu her şey onun 

özgürlüğünün de dışa yansıma-

sıdır. Ahlak da dahil tüm sınırlar 

bir yerden sonra İnsanın kendi 

kaderinin efendisi olma hakkını 

elinden aldığı için aşılması gere-

ken sınırdır, engeldir.

Dinlerin özgürlük tasarımı ise 

tamamen farklıdır. İnsan kendi 

kendine oluşan bir kendilik değil-

dir, o yaratılmıştır, onu yaratan 

bir üstün varlık söz konusudur. 

Bu nedenle de onun kaderine, 

hayatına hükmedecek, onun yaşa-

mının sınırlarını koyacak olan da 

O’dur. Aşkın bir varlığın tasarı-

mı olarak insan kendi kendinin 

efendisi değildir, bu nedenle de 

yaratıcısnın koyduğu kurallar ile 

yaşamak durumundadır. Dahası 

dindar insan için ne bu dünya 

ne de bu hayat tek ve mutlaktır. 

Aşkın yaratıcının ölümden son-

rası için yarattığı ruhani evrenlere 

ancak yaratıcının koyduğu kural-

lara uygun yaşayan kişiler layık 

olabilir. Ölüm sonrası yaşam bir 

inayet, bir lütuftur. Kısacası yara-

dılış bir borç halidir. İnsan yaratı-

cısına hep borçludur ve borcunu 

ancak onun rızasını kazanarak 

kısmen ödeyebilir. Bütün bunlar-

dan dolayı da bir dindar ancak 

İlahi gücün tayin ettiği özgürlük 

alanı içinde özgür olabilir. Dindar 

için özgürlük, kısıtlamalardan 

kurtulmak değil bu dünydanın 

sınırlamalarından kurtulabilmek-

tir. Bu nedenle mutlak özgürlük 

ancak ölümden sonra elde edile-

cek bir ilahi bağıştır. İnsan yaratıl-

mış bir varlık olduğundan bedeni 

yaratılmıştır ve bundan dolayı ne 

kendinin ne de bedeninin sahi-

bi o değildir. Zaten insan hiçbir 

şeyin sahibi değildir, olsa olsa 

kullanıcısıdır. Böyle olduğu için 

de neyi yapıp neyi yapamayaca-

ğını söyleyen kutsallıktan doğan 

ahlak ilkeleri insanın bu dünya-

daki özgürlüğünün sınırını çizer. 

Bu, insanın ölümsüzlük karşılığı 

verdiği bir tavizdir.

Bugün modern siyasal ideo-

lojilerin anlamadığı, kavramadığı 

noktada bu. Dindar insan olarak 

müslümanlar Allah’a teslim olup 

O’na kulluk ettikleri için O’nun 

koyduğu kurallara ve bu kuralla-

rın ortaya koyduğu sınırlara tabi-

dirler. Bunun dışında bir yaşam 

müslüman için olanaklı bir yaşam 

değildir.

Aynılığın Laneti: Eşcinsellik ve 
Kaos

Dindar insan için cinsellik 

konusuna dair birkaç saptama ile 

işe başlamak gerekir. Pagan bere-

ket ayinleri de dahil tüm inanç 

sistemlerinde yaşam çift yaradılış 

ile başlar. Bu anlamda erkek ve 

dişi olmak kural, erdişi olmak 

istisnadır. Yaşam üreme ile başlar, 

insanın çift olarak yaratılmasının 

nedeni de budur. Bu bakımdan 

cinsel ilişki bir yanı ile tarlaya 

tohum ekmeye benzeyen bir bere-

ket tapımıdır. “Kadının üretken 

olması tarlaların üretken olması-

nı sağlar; aynı zamanda bitkinin 

bolluğu kadına hamile kalmada 

yardım eder”3 

Bu bağlamda yaşam üreme-

ye bağlı olduğu için eşcinsellik 

her şeyden önce yaşamın ölümü 

anlamına gelir. Sue Ellen Case  

tarafından Quer teori etrafında 

cinsel kimlik ve cinsellik konula-

rında toplumdaki temel cinsiyet 

bölünmesini eleştirmek için kale-

me aldığı Vampiri İzlemek metni 

aslında tam da doğru noktaya 

temas eder. Eşcinsellik bir vampir 

ısırığı gibi ölüm ve yaşam dika-

tomosinin ve dolayısıyla hayatın 

olmadığı, farkın olmadığı, zama-

nın olmadığı bir sonsuzluk  ikli-

midir. Tam da bu nedenle kaotik-

tir. Çünkü farkın reddidir. Ayinsel 

kirlilik, bulaşma korkusu vb. 

arkaik korkuların da temeli olan 

kaos durumu farkın ve yaratılışın 

öncesi anlamına gelir. Bu anlamda 

eşcinsel, doğumun inkârı olarak 

henüz doğmamış kişidir. 

Bu noktada kadim mitlerden 

Enuma Elişe bakmak gereklidir. 

Dişiliğin evrensel düzeni bir son-

suzluk evrenidir, yaratılış tam 
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da arketipsel dişinin ölümünden 

doğar. Yaşam, varlığını ölüme 

borçludur. Yaratılış farkın, bölün-

menin başladığı noktada mey-

dana gelmiştir. Bölünme ve par-

çalanma hayatı bahşetmiştir. Bu 

anlamda farkın ortadan kalkması 

aynı anda yaratılış öncesi hale 

yani kaosa geri dönüş anlamına 

gelir. Eşcinsellik yaşam ve ölüm 

diyalektiğinin sona erdiği farkın 

inkârına dayalı bir aynılık laneti-

dir. Tam da bu nedenle bir ritüel 

kirlenme olgusunu içinde taşır. 

Ritüel kirlenme tabunun ihlali ve 

öznelliğin/benliğin tehdit edilmesi 

durumudur. Günümüzün hijyen 

anlayışından farklı olarak kirlilik, 

ayinsel dinlerde arkaik olan ilksel 

dişiye dönme, zamanın, başlangı-

cın, farkın sonunun geldiği kaos 

haline işaret eder. Bu yönüyle kir-

lilik ve bulaşıcılık kötülükle, şey-

tansı olanla ilişkilidir. Dolayısıyla 

kirlenme ve iğrençlik olgusu 

aslında benliği tehdit eden ölü-

mün simgesidir. Kirlenmek ölü-

mün yaşama hakim olması, ara-

daki diyalektiğin son bulmasıdır. 

Tabu bu sınırı işaret eder. Ensest 

tabusunun da arkasında yatan 

farkın inkarıdır, ölümün yaşamı 

istila etmesidir. Aynılığın her türü 

yaşamın son bulduğu, ötekiliğin, 

farkın son bulduğu ölüm ve kaos 

halidir.

Ancak Tek Tanrıcı inanç-

ta bu durum kısmen farklılaşır. 

Tek Tanrıcılıkta tabu yani yasak, 

Tanrı’nın koyduğu sınırın inkarı-

dır. Yasak, yasadan kaynaklanır, 

yasa ise tabu ile, ayinle benzer 

işlevi görür. Sınırı tayin eder. Ama 

aynı zamanda şeylerin düzeni-

ni de tayin eder. Böylece edim 

yani sözle başlayan yasa ve ayrım 

aynı zamanda sözle birbirine bağ-

lanır. Yasa sınırları oluşturduğu 

gibi ayrımları birbirine bitiştirir. 

Yaratılış sözle şeylerin düzenini 

kurar. Bu noktada yasa düzenin 

teminatıdır ve düzen de her şeyin 

yaratılıştaki ona tayin edilmiş 

olan yerinde kalmasına bağlıdır. 

Şeylerin düzenini oluşturan bu 

yerli yerindelik kaosa karşı bir 

güvencedir. Eşcinsellik tam da bu 

düzenin ihlali, ayrımların, sınırla-

rın ortadan kalktığı bir hali temsil 

eder. 

Özetlersek ontolojik düzlemde 

aynılık ölümün ve kaosun sim-

gesidir. Düzeni, yaratılışı kuran 

şey farktır. Kadın ve erkek ara-

sındaki cinselliğin kurucı norm 

olmasının nedeni de budur yani 

fark. Kişinin kendi cinsine dön-

mesi sınırların yok olmasıdır. Bu 

nedenle bir söze göre eşcinselliğin 

arşı titretmesi, bu denli büyük bir 

kızgınlığa yol açması onun yasa-

ya, düzene, norma bir isyan hali 

olmasıdır. Bu da ölümle eşdeştir.

Kısacası eşcinsellik ve ensest, 

kadim tabular olarak yartılışla 

oluşan düzenin, normun dışına 

çıkmaktır ve aynılığın lanetinin 

dünyaya taşıyarak ölümün, fela-

ketin yeryüzüne dolmasını sağla-

maktır.

Bugün tüm bu ontolojik 

ayrımlar, bu cinselliğin hayatın 

kısacası tüm varoluşun kutsal 

tarafından damgalanmışlık hali-

nin unutulduğu bir dönemdeyiz. 

Böyle olduğu için de her şeyin bir-

birine girdiği bir zulüm ve fesad 

hali içinde yaşamaktayız. Bir müs-

lümanın bu fesada itiraz etmesi 

onun müslüman olmaktan gelen 

doğal tepkisidir. Müslümanlardan 

bu  kadim fark bilincini muhafa-

za etme hakkının esirgenmesi de 

aslında demokrasi denen şeyin 

gerçekte ne denli totaliter, örnek-

leştirici bir şey haline geldiğinin de 

kanıtı değil mi? Müslümanların, 

liberallerin kendi dünyevileşmiş 

özgürlük tahayyülerine de tota-

liter baskıcılıklarına da ihtiyacı 

yoktur. Haram kavramının ifade 

ettiği sınırın olmadığı bir dünya 

müslüman için bir zulüm halidir. 

Ve bir müslüman zulme hoşgörü 

göstermez.

Dipnotlar

1  Hoşgörü karşısında gösterdiği tavrına 

tamamen katıldığım, tahammül konu-

sunda söylediklerine yürekten inandı-

ğım Hayrettin Hoca’nın kötülüğü engel-

lemek konusunda söylediklerinde ne 

yazık ki durumdan vazife çıkartacaklar 

için bir tehlike söz konusu. Haram 

fiili işleyen ve haramı da meşrulaştırma 

çabasında olan bir anlayışa müslüman-

ların olumlu bakmaması hakkı kimi 

müslümanların kötülüğü engellemek 

adına bu kez haram fiil işlediği düşü-

nülen kişilere karşı fiziki boyuta da 

varacak yaptırımlarına neden olabilir. 

Bu durumda bunu yapan kişi kendisine 

uygulanan zorbalıkları başkasına uygu-

layan kişi haline gelir ki kendi adıma 

bunu olumlamam ve karşı çıkarım. Bana 

göre Müslümanların öncelikle şu olguyu 

düşünmeleri gerekir bildiğim kadarı ile 

kötülüğü engellemek bir yerde hadlerin 

uygulanması meselesine dayanır, İslâmi 

bir toplumda hadler ümmet adına yet-

kilendirilmiş halife tarafından uygulanır. 

Bizlere düşen olsa olsa sözlü uyarıda 

bulunmak, bunu yapmanın yol açaca-

ğı kötülükler söz konusu olcaksa da 

o zaman onaylamadığını belli etmek 

olmalıdır.

2  John Gray, Liberalizmin İki Yüzü, çev: 

Koray Değirmenci, Dost Kitabevi 

Yayınları,  2003, s: 25.

3  Mircae Eliade, Dinler Tarihine Giriş, çev 

: Lale Arslan, Kabalcı Yayınları, 2003, 

s: 45.
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KRİTİK

M. Önal MENGÜŞOĞLU

Osmanlı Asabiyetinden
İslâmî Şuura

SAİD HALİM PAŞA

D oğu dünyası ile batı 

arasındaki husu-

met bir hayli eskilere 

dayanır. İki ana kökten hare-

ketle Hilal ve Haç sembolleri-

nin çatışması olarak da özetle-

nebilir bu kadim düşmanlık. 

Onuncu miladi yüz yıldan on 

sekizinci yüzyılın ortasına kadar 

dünyada söz sahibi, daha etkin 

egemen güç doğuda sayılırdı. 

Üç büyük Müslüman yayılmacı 

toplum vardı: Osmanlı, Safevi 

ve Moğollar. 

On sekizinci yüz yılın son 

çeyreğinden itibaren dünya-

nın şekli değişmeye başladı. 

En büyük ve batı ile en yakın 

temasa sahip doğu gücü olan 

Osmanlı, giderek askeri, siya-

si ve iktisadi bakımdan batının 

gerisinde kalıyordu. Ruslarla 

yapılan savaşta yenik düşmüş, 

Küçük Kaynarca Antlaşması’nı 

(1774) imzalayarak bir hayli 

imtiyaz ve toprağını yitirmişti. 

Gelişen hadiseleri iyi okuyan 

Osmanlı sultanı Üçüncü Selim, 

bir dizi ıslahat ve reform hare-

keti başlatmıştı. Osmanlı ida-

resindeki Mısır ve Hicaz top-

raklarında baş gösteren Selefi 

ayaklanmalar da bir iç kargaşa-

nın habercisiydi (1744). Ayrıca 

Balkanlarda kimi etnik kıpır-

danmalar vardı. Fransız devri-

mi ile birlikte batıda hümanist 

fikirler hızla yayılmakta, ulusal 

bilinçler de bu vesileyle hatır-

lanmaktaydı. Sırbistan (1817) ve 

Yunanistan (1830) bağımsızlıkla-

rını ilan etmişti. Osmanlı sultanı 

2. Mahmut (1808-1839) ile de 

ıslahat faaliyetleri sürdü. Yeniçeri 

Ocağı fesat yuvasına dönmüş-

tü, ortadan kaldırıldı. (1826) 

Avrupalı ıslahatçılar ülkeye çağ-

rılarak, modern askeri eğitim ala-

nında onlardan yardım sağlandı. 

Batıda yeni geliştirildiği söylenen 

metotlarla, Osmanlıda da ben-

zer eğitim veren okullar açıl-

maya başlandı. Batılı eğitim sis-

temi aynen benimseniyordu bu 

okullarda. Çöküntüyü fark eden 

Osmanlı, can havliyle ardı ardı-

na reformlar gerçekleştiriyordu. 

Mustafa Reşit Paşa (1800-1858) 

tam bir batılı zihniyete sahip-

ti. Reformları uygulamada biz-Said Halim Paşa
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■ Said Halim Paşa

zat önderlik ediyordu. Gülhane 

Hatt-ı Hümayunu (1839) ile baş-

layan Tanzimat’ın (1839-1876) 

ardından Osmanlıya birçok batılı 

kurumla birlikte batı hukuku da 

girmeye başlamıştı.

Değişim Süreçleri

Birçoğu iyi niyetli yığın-

la kurtuluş projesi üretili-

yordu. Genç Osmanlılar 

bir örnekti. Namık Kemal 

(1840-1888) ilk defa, yüz-

lerce yıldan beri süren sal-

tanat yönetimine karşı, bu 

coğrafyada parlamentoyu 

savunmaktaydı. Cemalettin 

Afgani’nin fikirleri Namık 

Kemal’in dilinden yankıla-

nıyordu. En yakın destekçisi 

ise yine bir Pan İslâmist sayı-

lan Ziya Paşa idi. 

Reform ve ıslahat faali-

yetleri çok tepeden inme ve 

son derece taklitçi bir üslup-

la gerçekleştirildiğinden işe 

yaramamakta ve gerilemeyi, 

çöküşü durduramamaktay-

dı. En iyi niyetli sultan ola-

rak bilinen 2. Abdulhamit 

1876 anayasasını ilan etmiş, 

1892’de yenilikçi İslâmî 

fikirlerin önderi Cemalettin 

Afgani’yi ülkeye çağırmış, 

İttihad-ı İslâm fikrine des-

tek çıkarak çareler aramış 

lakin bir türlü arzulanan sonuca 

ulaşamamıştı. Çöküş ve bölün-

me önlenemiyordu. Mutlakiyet 

yönetiminden, saltanattan meş-

ruti yönetime, kısmi anlamda 

yönetimin paylaşımına geçerken, 

uygulamaya konan reformların 

tamamı, batı toplumlarının bün-

yesinden doğmuştu. Bu bakım-

dan onların dünya görüşlerine 

ve ahlak anlayışlarına uygun ola-

rak üretilmiş kanun ve ıslahat 

çabaları, Osmanlıda sanki ters 

tepki veriyordu. Batılı tedrisat 

metotları uygulayan okullardan 

mezun olanlar, yerli kimliklerini 

yitiriyor, birer batılı gibi düşü-

nüp yaşamaya başlıyordu. 

Bütün bu karmaşa içeri-

sinde öyle bir vakte erişildi 

ki, Anadolu’daki Müslüman 

hâkimiyetin bin yıla varan tari-

hi içerisinde, bütün olarak asla 

görülmemiş miktarda, farklı fikir 

ve inanç mensubu insanlar türe-

di. Siyasi hâkimiyetin ve toprak 

kaybının yanında Osmanlı far-

kına varmadan yepyeni bir 

kazancın sahibi oluyordu. 

Artık insanlar hür bir biçimde 

düşünüyor, konuşuyor, üreti-

yor ve yaratıyordu. Batıcılar, 

Türkçüler, Osmanlıcılar ve 

İslâmcılar diye dört ana bölük 

halinde aydınlar kümeleni-

yorlardı. Geçmişinde orijinal 

düşünce yerine sürekli ken-

dilerinden öncekilerin şerh, 

haşiye ve mukallitliğiyle idare 

etmiş bir toplum, bir kısmı 

alışılagelen anlayış ve itikada 

aykırı bulunsa da, yığınla yeni 

inancın ve fikrin doğuşuna 

tanıklık etmekteydi. Elbette 

bütün cereyanlar, hasta adam 

yaftasını iki buçuk asırdan 

bu yana boynunda taşıyan 

Osmanlının kurtuluş reçete-

sini hazırlama iddiasınday-

dı. Osmanlı niçin bu hale 

düşmüştü; nasıl kurtulur-

du? Osmanlı çökerken onun 

kadim hasmı sayılan batı ise 

giderek siyasi, askeri, iktisa-

di bakımdan güçleniyordu. 

Öyleyse onların metotları kul-

lanılarak Osmanlı da yükse-

lebilir miydi? Onlar yükselir-

ken dinden de uzaklaşmışlardı. 

Öyleyse terakkiye mani olan din 

miydi? Din terk edilirse Osmanlı 

da yeniden canlanabilir miydi? 

Osmanlı aslında son iki 

buçuk asırda dininden taviz 

verici bir hayli reform gerçek-

leştirmiş, kimi ıslahat faaliyet-

İslâmcı düşünürlerin bu seçil-
memiş lideri, dönemindeki 
öteki fikir akımlarını kıyasıya 
eleştirmekten geri durma-
mıştır. Müslüman bünyedeki 
mevcut saltanat yönetiminin 
bir tür mecburiyetten doğdu-
ğunu düşünüyordu. Devamlı 
fetihler peşinde koşan toplu-
luk, çaresiz, komutanlara ve 
hükümdarlara kayıtsız şartsız 
itaate, bu savaşlar esnasın-
daki mecburiyetlerden ötürü 
alıştırılmıştı. Keyfi ve müste-
bit saltanatlar da halkın bu 
kayıtsız şartsız itaatine güve-
nerek ortaya çıkmıştı ona 
göre. Elbette vicdanları haki-
katten mahrum bırakarak, 
bizzat kendisine bağlayan 
ruhban kılıklı kanaat önder-
leri ve bahsi geçen giderek 
barbarlaşmış siyasiler, insan-
ların sahih imanını sarsmak-
taydı.
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lerine zaten başlamıştı. Gayrı 

Müslimlere tanınan haklar, kadın 

hakları, şeriatın yanında kimi 

batılı kanun ve nizamnamelerin 

kabulü, Monarşiden şartlı yöne-

time geçiş çabaları örnek göste-

rilebilir. Osmanlı saraylarındaki 

hayat, zaten çoktan batılı eğlence 

kültürünü taklit etmeyi mari-

fet saymakta, ilerlemenin şartı 

sanmaktaydı. Dönemin bizce en 

önemli özelliği, bütün Osmanlı 

tarihi boyunca yetişmiş düşünce 

adamlarından daha fazla ve etkili 

olanların, bu çöküş ve kaos orta-

mında yetişmiş olmasıdır. Sadece 

bu bile hayra alamet bir gelişme 

gibi görünmektedir. Zira bir top-

lumda ne kadar fazla düşünen 

varsa gelişme de o oranda erken 

ve sağlıklı olur. Sanki ilk defa 

bu dönemde düşünürler geçmişi 

kopyalamak yerine orijinal fikir 

üretmeye başlamıştı. Büyük bir 

kesimi, kendi geçmişleri yerine 

şimdi de batıyı şerh ile meşgul 

görünüyor olsa bile, bu böyley-

di. Fikirlerin çarpışmadığı, tar-

tışılmadığı, üretilmediği ortam-

lar, tek tip insan yetiştirir ve 

o da giderek otoriter, totaliter 

ve Ortodoks bağımlılıklar doğu-

rur. Ne var ki geleneksel doğu 

muhafazakârlığı hürriyet kelime-

sinden oldum olası hoşlanma-

mıştır. Onlar lügatlerinden isyan 

kelimesini silip onun yerine de 

itaat yazmışlardır. Oysa hürriyet 

şimdi herkesin dilindeydi. 

Mehmet Said Halim Paşa 

(1865-1921) bu dönemin siyaset 

ve düşünce adamı olarak tarih 

sahnesine çıkmıştır. Mısır Hidivi 

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın 

torunu, Vezir Halim Paşa’nın 

oğludur. Özel tahsil görmüş, 

kardeşi Abbas Halim ile birlikte 

İsviçre’de okumuştur. İyi derece-

de Arapça, Farsça, Fransızca ve 

İngilizce öğrenmiştir. Kısa süre-

de devlet kademelerinde yüksel-

miş, Şuray-ı Devlet Azası (1888), 

Rumeli Beylerbeyi (1900), 

Hariciye Nazırı ve ardından niha-

yet Sadrazam (1913) olmuştur. 

Siyasette yükselebileceği en yük-

sek makama kadar gelen Said 

Halim’i tarih, daha ziyade Bir 

İslâmcı Düşünür sıfatıyla anmak-

tadır. Çünkü dönemindeki hiç-

bir siyasi manevra, Osmanlının 

gerek kendi içerisinde gerekse 

batı karşısındaki çöküşünü dur-

duramamıştır. Bu bakımdan Said 

Halim’in çabaları da fayda verme-

miş, neticede Sadrazamlıktan bir 

iftira ile azledilmiş, kendisi bizzat 

yargılanmayı talep edecek kadar 

da onurlu bir davranış göster-

miştir. Ne var ki Malta’daki sür-

gün sonrasında gittiği Roma’da 

Ermeni komitacılar tarafından 

şehit edilmiştir.

Said Halim Paşa’nın Düşünsel 
Kimliği

Said Halim bütün hayatı 

boyunca İslâmcı kimliği öne çık-

mış, bu kimliğini hiçbir bağlılı-

ğın ardına düşürmemiştir. Her 

vesileyle İslâmî kurtuluş formül 

ve reçeteleri üretmiş ve bunları 

kaleme alarak toplumuna sun-

muştur. Müslümanlık ömrü asır-

lara baliğ bulunan bir toplumda, 

İslâmlaşma gibi bir çabanın doğ-

ması, işin aslına bakılırsa tartışıl-

ması gereken ciddi bir mesele-

dir. Ne demektir İslâmlaşma? Bu 

toplum zaten asırlardan beridir 

Müslüman değil midir? Asırlarca 

Müslüman hayatı yaşamış bir 

toplum birdenbire topyekûn 

din mi değiştirmiştir? Yoksa 

asırlar sürdüğünü söylediğimiz 

Müslümanlık idraki ve yaşantı-

sında ciddi bir sıhhat sorunu mu 

vardı? Bütün bu can yakıcı sual-

leri sürekli gündemde tutarak 

ve tartışarak, o toplumun şimdi-

ki çocukları, belki geleceklerini 

daha sağlam temeller üzerinde 

yükseltebilirler.  

Said Halim’in ferdi ve toplum-

sal buhranları sergileyerek çareyi 

İslâmlaşmada gören kanaatlerine 

gelelim. Ona göre evet Osmanlı 

bir çöküntü yaşamaktadır. Ancak 

bunun müsebbibi asla batıda 

olduğu gibi din değildir. Elbette 

din batıda gelişmenin önün-

de bir engeldir, bu doğruydu. 

Çünkü batı Hıristiyanlaşırken, 

ona göre, daha önce bağlı bulun-

duğu pagan düşünce ve inanç-

larını da birlikte barındırmıştı. 

Lakin Müslüman bir toplum 

için bu mümkün değildi. Çünkü 

İslâm, tabiat kanunlarıyla uyum 

içerisinde bir nizamdır. Oysa 

Hıristiyanlıkta tabiat, kutsal ira-

deden özerk olarak algılanmakta-

dır. Mesela batıda her yol neticede 

Roma’ya (yani paganizme) çıkar-

ken, doğuda her yol Mekke’ye 

(hanif olan İbrahim’in mekânına) 

çıkmaktadır. Bu bakımdan doğu-

yu din değil tarihsel, toplum-

sal şartlar geriletmiştir. Az geliş-

mişlik doğrudan din ile değil, 

belki bir çeşit dindarlık ve sos-

yolojiyle alakalı bir durumdur. 

Müslüman toplumlara musallat 

olmuş problemlere, şaşkın sul-
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tanlar ve danışmanları tarafın-

dan yanlış teşhis konulmuştur. 

Tedavi metodu olarak da batılı 

kurumları doğrudan ithal ede-

rek uygulamak, böylesine körü 

körüne batı taklitçiliği, ona göre, 

Tanzimatçıların yaptığı ölümcül 

bir hataydı. Çünkü her mille-

tin kendi düşünme, hissetme ve 

eyleme tarzı vardır. Hele kavmi-

yetçi cereyanların çoğalmasıyla 

ortaya çıkan yığınla Müslüman 

fırkayı, bu belaya zebun bir 

kavmi, Medeni (!) Avrupa üç 

lokma edip yutmaz mıydı? 

Şüphesiz Osmanlının çökü-

şüyle beraber ortaya çıkan fikir 

cereyanları arasında en sami-

mi ve yerli olanı, İslâmcılık 

belki biraz da Osmanlıcılık idi. 

Türkçülük ile batıcılık cereyanı 

toplumsal bünyede yeni türemiş 

iki akım sayılırdı. Her ikisi de 

batıda doğan hareketlenmeleri 

izleyerek, birisi ulusçu, diğeri 

seküler/dünyacı eğilimlerin (sal-

tanatı sürdürme anlamında bir 

dünyacılık) sözcülüğünü yapı-

yordu. 

Said Halim Paşa kişisel ola-

rak da alçak gönüllü birisiy-

di. Aileden son derece zengin 

olmasına rağmen bunun en 

ufak bir tekebbürünü taşımı-

yordu. Etrafı onun cömertliği-

ne şahitti. İnsanlarla iyi ilişkiler 

kuran birisiydi. Ülke ve toplum 

sorunlarını, ferdi sorunlarının 

önünde görür, onları önemser 

ve dertleriyle dertlenirdi. İttihat 

Terakki üyesiydi. Ancak o da 

tıpkı Mehmed Akif gibi bu cemi-

yetin aşırılıklarını önlemeye çalı-

şır, cemiyet içerisinde bir tür 

denge unsuru olarak vazifesini 

sürdürürdü. Mesela öteki der-

nek üyeleri gibi asla batıcı biri-

si olmamıştı. Mason olduğuna 

dair iddialar iftiradan öteye geç-

mez. Çünkü onun çekemeyenleri 

çoktu. Ayrıca dindar bir kişiliği 

vardı. Gerici yaftası yemiş ancak 

bu yaftayı ileri sürenlerden çok 

daha ilerici bir anlayış sahibiydi. 

Devlet adamı kimliğiyle de 

onun cesareti, memleket sever-

liği, ileri görüşlülüğü bilinmek-

tedir. Kapitülasyonların kaldırıl-

ması hususundaki gayretleri tak-

dirle karşılanmıştır. Edirne’nin 

geri alınması sırasında göster-

diği dirayet unutulamaz. Yunan 

adaları ile alakalı cesur tutumu 

bugün bile anılmaktadır. Hele ki 

son derece tutarlı bir milli iktisat 

politikası güdülmesi konusunda 

gösterdiği çabalar, onun sami-

miyetinin belgesi niteliğindedir. 

Sürgün hayatı yaşarken bile kim-

seye küsmemiş, darılmamış ve 

okuyup yazarak, yöneticileri ve 

münevverleri, gönderdiği mek-

tuplarla uyarma görevini yerine 

getirmiştir. 

Said Halim hiç mi hata yap-

mamıştır? Elbette aradığınız 

vakit onun da yanıldığı noktaları 

bulmak mümkündür. Nitekim 

toplumsal anlamda İslâm’dan 

uzaklaşmanın, son asrın işi oldu-

ğunu söylerken, ciddi bir yanılgı 

içerisindeydi. Geriye dönük sos-

yolojik analizler yapma imkânı 

bulsaydı, görürdü ki mevcut din 

telakkisi, kitabi olmaktan ziya-

de şifahi kültürle günümüze 

kadar aktarılmıştır. Bu durum 

İslâm’a ilk mensubiyet esnasında 

bir mazeret sayılabilirdi. Ancak 

din’in kılıcı sıfatıyla fetihlerden 

fetihlere koşarken geçen asırlar 

içerisinde, hâlâ başlangıç nok-

tasında ve salt duygusal bağlı-

lık çizgisinde bulunuyor olmak, 

kolay bağışlanır bir hata sayı-

lamazdı. Daha ziyade esatir ve 

menkıbelerle süslenmiş, İslâm’ın 

dinamik yönünü kıssa ve masal-

ların arkasına atmış bir anla-

yış, müminlerini hangi akıbete 

taşıyabilirdi? Kendisi de din’in 

hocalar tarafından yanlış anla-

şılıp yanlış anlatıldığını tespit 

etmişti. Ona göre İslâm’ı en iyi 

Türkler anlayıp uygulamıştır. Bu 

iddiası da tartışmaya hayli açık-

tır. Osmanlının fütuhatlardaki 

başarısı, hızlı yayılması, İslâm’ın 

namını yedi düvele duyurması, 

elbette bir başarı olarak hatır-

lanmalıdır. Ancak İslâm’ın biz-

zat Müslüman ahali tarafından 

doğru ve sıhhatli algılandığı, 

öğrenilip yaşandığını söylemek 

pek kolay değildir. Osmanlının 

her coğrafyasında Kur’ân kül-

türü yerine folklorik bir İslâm 

kültürü yayılmıştır. Mesela bir 

Endülüs ile mukayese edildiğin-

de Osmanlı’daki din telakkisi, 

ilmi ve kitabi bir görünüm arz 

etmez. Kaldı ki Said Halim de 

İslâm terakkiye mani değildir 

derken, bozulma sebepleri ara-

sında Müslüman ahalinin İranî, 

Hindî, Arabî ve Türkî özellikle-

rinin öne çıkmasını göstermek-

tedir. 

Her ne sebeple olmuş-

sa olmuş ve toplumsal bünye 

bozulmuştur. Öyleyse bunun 

yeniden dirilmesi, canlanması ne 

ile mümkündür? Koca Osmanlı 

toplumu içerisinde Said Halim, 

çarenin İslâm’ın değişmez haki-
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katlerinde aranması gerektiği-

ni söyleyen, yazan hemen ilk 

örnektir. Nitekim onun Fransızca 

kaleme aldığı eserlerinin bir kıs-

mını Türkçeleştiren Mehmed 

Akif de, aynı çizginin yılmaz bir 

neferi değil miydi? Said Halim 

neler yazdı, hangi konularla ilgi-

lendi denilirse, onun ilk müca-

dele zemini taassuptur. Sırat-ı 

Müstakim mecmuasında Mehmet 

ön adıyla imzalayıp yayımladığı 

Taassup adlı risalede, doğu batı 

mukayesesi yapar, ruhbanlığı 

eleştirir ve geleneksel asabiyet ile 

batı taklitçiliği taassubunu bütün 

geriliklerin başı olarak zikreder. 

Mukallitlerimiz adını verdiği 

çalışmasında da sırf yenilik adına 

batıyı kopyalamanın, vahim 

sonuçlar doğuracağı hususunda 

uyarıları vardır. 

Saltanat ve mutlakiyet yeri-

ne Meşrutiyeti önemseyen yazar, 

bu başlıkta bir risale de kale-

me almıştır. Ama asıl Buhran-ı 

İçtimai ve Buhran-ı Fikrimiz 

diye iki risalesi vardır ki, ilkin-

de Osmanlı gerilemesinin türlü 

sebepleri ve onların kaynakla-

rı üzerinde durur. İkincisinde 

ise yine körlemesine bir batı 

hayranlığının açacağı tahriba-

ta karşı, halkını ve yöneticileri 

uyarmaya çalışır. Avrupa emper-

yalizminin her ne surette olursa 

olsun, Müslüman yurtlarına giri-

şini potansiyel bir tehlike olarak 

görür. Elbette Müslümanların 

tek düşmanı Avrupalılar değil-

di. Despot yerli yöneticiler de 

aynı oranda halkın düşmanı sayı-

lırdı. Bu sebepten evvela hal-

kın cehalet ve kölelik pranga-

larından kurtulması gerektiğini 

savunmuştur. Reform denilen 

yeniliklerin ise batı kurumları-

nı olduğu gibi kabullenmekle 

değil, belki vicdanları tazelemek 

ve yenilemekle mümkün olaca-

ğını düşünmüştür. Said Halim 

entelektüel ve hatta dini bir 

reform taraftarıdır. Cemalettin 

Afgani, en çok da Muhammed 

Abduh’un Menar mecmuasıy-

la bütün İslâm âleminde açtığı 

çığır ve yenileşme cereyanı, Said 

Halim’i de heyecanlandırmıştır. 

Din’de reform denilen şey, kül-

türel ve folklorik pratiklerin tar-

tışmaya açılmasıydı. Müslüman 

dünya bir nice zamandan beri-

dir, Allah’ın Din’i yerine bir 

tür Atalar din’ini yaşamaktay-

dı. Geniş coğrafyasında yaygın-

laşmış halk tipi Müslümanlık, 

pagan dinlerin kimi uygulama-

larını İslâmî bünyeye yamamıştı. 

Veli kültü, türbeler etrafındaki 

şuursuz kümelenmeler ve bir 

tür ölü sevicilik, bunların başın-

da gelmekteydi. Keramet, muci-

ze, dede-baba kültü, büyüklerin 

şefaati gibi konulardaki yanlış 

anlayışlar, inananları, kendileri 

gibi insanlara aşırı bağlanmaya 

sürüklemiş, Allah’a olan bağlılığı 

zayıflatmıştı. İşte tam bu noktada 

bir teceddüde ciddi ihtiyaç vardı. 

Said Halim de böylesi bir yenileş-

menin taraftarıydı. 

Osmanlının çöküş döne-

minde ortaya çıktığı gözlenen 

bütün değiştirici, dönüştürücü 

fikir akımları yeniydi, yenilikçiy-

di. Daha önceleri yüzyıllar boyu 

böylesine çok yönlü ve çok çeşit-

li düşünce akımları yoktu, ola-

mazdı da. Sanat edebiyat alanın-

da bile bir tektiplik egemendi. 

Osmanlı yönetimi alternatif fikir 

akımlarına müsamahakâr olma-

dığı gibi, bunu doğuracak enerjik 

Kendisi de din’in hocalar tarafından yanlış anlaşılıp 
yanlış anlatıldığını tespit etmişti. Ona göre İslâm’ı 
en iyi Türkler anlayıp uygulamıştır. Bu iddiası da 
tartışmaya hayli açıktır. Osmanlının fütuhatlardaki 
başarısı, hızlı yayılması, İslâm’ın namını yedi düvele 
duyurması, elbette bir başarı olarak hatırlanmalıdır. 
Ancak İslâm’ın bizzat Müslüman ahali tarafından 
doğru ve sıhhatli algılandığı, öğrenilip yaşandığını 
söylemek pek kolay değildir. Osmanlının her coğ-
rafyasında Kur’ân kültürü yerine folklorik bir İslâm 
kültürü yayılmıştır. Mesela bir Endülüs ile mukayese 
edildiğinde Osmanlı’daki din telakkisi, ilmi ve kitabi 
bir görünüm arz etmez. Kaldı ki Said Halim de İslâm 
terakkiye mani değildir derken, bozulma sebepleri 
arasında Müslüman ahalinin İranî, Hindî, Arabî ve 
Türkî özelliklerinin öne çıkmasını göstermektedir.
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ve dinamik bir vasat da yoktu. 

İslâm şemsiyesi altındaki farklı 

mezhepler hususunda bile bir 

hürriyet atmosferi var sayılamaz-

dı. Nitekim çöküş döneminde, 

can havliyle hazırlanmaya giri-

şilip, teşebbüs safhasında kalan 

meşhur son Osmanlı kanunlar 

mecmuası sayılan Mecelle bile, 

tek mezhebin (Ebu Hanife’ye nis-

peti tartışmalı bir tür Hanifilik) 

görüşleri gözetilerek kaleme alın-

mış değil miydi? Batıcılık yeni bir 

cereyandı; Türkçülük yeniydi. 

Osmanlıcılık da ötekilerine alter-

natif olması bakımından yeni 

sayılabilecek bir hareketti. Elbet 

İslâmcılık yahut İslâmlaşma 

çabası da tuhaf ama yepyeniy-

di. Neden tuhaftı; Müslüman bir 

memlekette İslâmlaşma cereyanı 

maya tuttuğu için tuhaftı. 

‹slamlaşmak Hakkındaki 
Düşünceleri

Said Halim’i İslâmlaşma çaba-

larında şöhrete eriştiren eser-

leri, İttihad-ı İslâm Hakkında 

Bir Tecrübe-i Kalemiye, 

İslâmlaşmak ve Fransızca kale-

me alıp Mehmed Akif tarafın-

dan alel acele Türkçeleştirilen, 

İslâm’da Teşkilat-ı Siyasiye’dir. 

Bu eserlerinde İbn-i Teymiye’nin 

görüşlerinden etkilendiği açıkça 

görülmektedir. Arabistan yarı-

madasında doğan Muhammed 

Bin Abdülvahab’ın hareketi, 

İbn-i Teymiye’nin fikirlerinden 

beslenmişti. Onlara göre İslâm, 

evvela insan fıtratına uygun bir 

din’di. Ayrıca Said Halim de tıpkı 

Teymiye ve Abdülvahab gibi 

fıkıh ilmini önemsiyordu. Bütün 

Müslümanları geniş bir aile ola-

rak görüyordu. Geleneksel ule-

manın fıkıh ilmini daralttığını 

düşünüyordu. İktisat, maliye, 

teknoloji ve askeri ilimlerde de 

fıkhın söyleyeceği söz olmalıy-

dı. İslâm’ın iktisat teknolojisi ve 

emek ilişkileri hususunda batı-

dan bir şey almak yerine, bunla-

rı bizim fıkhımızdan üretmeliy-

dik. Batıdaki özgürlük ve eşitlik 

gibi cezb edici kavramların bir 

yanılsama olduğunu söylüyor-

du. Batılı demokrasi, aristokra-

siden doğduğu için bizim bün-

yemize uymaz, diyordu. Çünkü 

bizde bu anlamda ne burjuvazi 

ne de aristokrasi bulunmaktay-

dı. “Müslüman halkların çökü-

şü, geleceklerini güvence altına 

almak için, İslâm öncesi miras-

larını ve geçmişlerini kurban 

etmeyi ve unutmayı öğrenmemiş 

olmalarından kaynaklanır” diyen 

de odur. 

İslâmcı düşünürlerin bu 

seçilmemiş lideri, döneminde-

ki öteki fikir akımlarını kıyasıya 

eleştirmekten geri durmamıştır. 

Müslüman bünyedeki mevcut 

saltanat yönetiminin bir tür mec-

buriyetten doğduğunu düşünü-

yordu. Devamlı fetihler peşinde 

koşan topluluk, çaresiz, komu-

tanlara ve hükümdarlara kayıtsız 

şartsız itaate, bu savaşlar esna-

sındaki mecburiyetlerden ötürü 

alıştırılmıştı. Keyfi ve müstebit 

saltanatlar da halkın bu kayıtsız 

şartsız itaatine güvenerek ortaya 

çıkmıştı ona göre. Elbette vic-

danları hakikatten mahrum bıra-

karak, bizzat kendisine bağlayan 

ruhban kılıklı kanaat önderleri 

ve bahsi geçen giderek barbar-

laşmış siyasiler, insanların sahih 

imanını sarsmaktaydı. Ona göre 

en iyi Müslüman aynı zamanda 

en iyi insandı. Peki, ne oldu da 

bu zillet haline düştü toplum? 

Tevhid, hikmet ve adalet duy-

gusu zedelendi zamanla. İlim ve 

medeniyeti yayma kabiliyeti yok 

oldu. İnsana yol gösteren bilgi 

değil ahlaktı. Ahlak ise bir bilinç 

durumuydu. İnsan davranışları-

nın bütünüydü. Davranışlarını 

hür biçimde seçmek yerine biri-

lerini kopyalamaya başlayanla-

rın ahlakı bozulurdu. Geçmişte 

büyüklerini taklit eden topluluk, 

yenilerde ise serapa batı taklit-

çisi olup çıkmıştı. Feminizm, 

kılık kıyafet özentisi, eğlen-

ce düşkünlüğü, hak edilmemiş 

hürriyet peşinde koşmak, ahlakı 

bozardı. Müslüman ne idealist 

ne de pozitivist ahlak sahibiy-

di.  Onun kayıtsız şartsız imanı 

ancak Allah’a karşı idi. Hürriyet 

ise bir tür vazifedir, hak bile 

değil. Hakk’ı bilip tatbik vazi-

fesidir Müslüman için hürriyet. 

Yoksa batılılar gibi başıboşluk, 

boş vermişlik değildir. İdealimiz, 

sosyal, siyasal kanaatlerimiz ona 

göre bizim dinimizden doğmuş-

tur. Müslümanlar kulu kula kul 

yapan keyfi ve beşeri zaaflardan 

kurtulmuş kimselerdir. 

Ziya Gökalp’in, Türkler, Arap 

ve Farsların etkisinde kalmasay-

dı, tarihte daha mümtaz bir yer 

edineceklerdi, şeklindeki fikrine 

karşı çıkan Said Halim, hiçbir 

toplumun yalnızca ulusal kültü-

rüyle tarihte yer almadığı gerçe-

ği ile cevap vermiştir. “İnsanlar 

kanun ve nizamlar için değil, 

kanun ve nizamlar insanlar için 
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yapılmıştır” diyerek de 1876 

anayasasını eleştirmiştir. Çünkü 

kopya maddelerden ibaret bir 

anayasadır bu. Ve bizim toplu-

mun bünyesine asla uymaz. Söz 

gelimi 5. maddesinde sultanın 

nefsini kutsamış ve gayrı mes’ul 

kabul etmiştir bu anayasa. Tıpkı 

Cumhuriyetin anayasalarındaki 

değiştirilmesi teklif dahi edileme-

yen ilkel maddelere benzemek-

tedir. Ayrıca bu toplumun hayat 

gerçeklerine aykırı daha nice 

maddeler içermektedir. Oysa 

bir toplumun sosyal yapısı asla 

kimi kanunlarla değiştirilemez. 

Batı hayranlığının bu topluma 

ne ölçüde pahalıya mal olduğu, 

Said Halim’in o tarihlerde işaret 

ettiği gibi, bugünkü bizler tara-

fından daha açık biçimde göz-

lenmektedir. Bir milletin örf ve 

âdetini bir günde değişir sanmak, 

bunların varoluş şartları hakkın-

daki cehaletin de göstergesidir. 

Sanki 23 darbelerini görmüş, 

hissetmiş gibi ciddi bir öngö-

rünün de sahibidir Said Halim. 

Ve zaten Cumhuriyetin kuruluş 

aşamasında Malta’da sürgün-

de iken kaleme aldığı İslâm’da 

Teşkilat-ı Siyasiye adlı bir nevi 

anayasa önerisini, böyle bir şaş-

kınlığı önlemek maksadıyla yap-

mış olmalıdır. Mehmed Akif’in 

bu metni aceleyle tercüme edip 

yayımlaması da bu sebeple olsa 

gerektir. Cumhuriyetle beraber 

gelen batılılaşma projelerinin 

toplumda nasıl bir sosyal anar-

şi doğurduğuna en yakın tanık-

lar bizler değil miyiz? O, “tak-

lit anarşiye götürür” diyordu ve 

dedikleri aynıyla gerçekleşmek-

tedir şimdilerde. 

Hiç şüphesiz tek başına bir 

düşünce ve siyaset adamı, gerek 

kendi dönemi gerekse de istikbal 

için en sıhhatli ve yegâne çıkar 

yolu gösterecek bir kehanetin 

sahibi olamaz. O, nihayetinde 

kendi zaviyesinden kimi tenkit 

ve önerilerde bulunur. Özellikle 

yaşadığı dönemi hesaba kata-

rak düşünürsek görürüz ki, asıl 

önemli olan onun seçtiği saf, yan-

daş çıktığı taraf, bir de samimi-

yetidir. Bütün çabası toplumun 

yeniden İslâmlaşmasına yönelik 

olan bir münevverin, samimi-

yetinden kuşku duymak yakı-

şık almaz. Ancak her önerisinin 

uygulama alanı bulacağı yahut 

isabetli olduğu da söylenemez, 

beklenemez. Bugünden bakarak, 

bizim kuşakların vardığı nok-

taya göre, onu yargılamak da 

insafla bağdaşmaz. Onun bizim 

kuşaklara hangi hususta önderlik 

ettiği ortadadır. Gösterdiği hedef-

ler tavizsiz, doğrudan doğruya 

İslâmî hedeflerdir. Döneminin 

mukallitlerini eleştirirken, mem-

leket gerçeğini bilmeden, ispatsız 

ithamlarla, kendi memleketini 

kötüleyip batıyı öven ve kendi 

toplumu hakkındaki cehaleti-

ni sergileyenleri şiddetle kınar. 

Batılı aydın ile bunları karşılaş-

tırır ve der ki “yenisini kurmak 

için bizdeki yok eder; batıdaki 

ise kurtarmak için (yok etmeyi 

değil) düzeltip korumayı tercih 

eder. Rastgele bilgi iktidar kazan-

dırmaz.”  Bir örnek verir, hasta 

birisi, doktora gitmek yerine sırf 

tıp kitabı okuyarak iyileşemez. 

İlle bir doktorun rehberliğine 

ihtiyacı vardır. Metotsuz, gayesiz 

bir biçimde bir toplumu tak-

lit de böyledir. Kimi taklitçilerin 

ecnebiden çok ecnebi taraftarlığı 

yaptığını görmüştür. Öyle ki bazı 

edebiyatçıların eserlerini eleşti-

rirken, kelimelerinden gayrisinin 

yerli olmadığını söyler. Batı tak-

litçiliğinin kraldan fazla kralcı-

lığa evrildiğini gözlemiş, bunun 

yarattığı tereddüt ve inançsızlığın 

dehşetli boyutlara eriştiğine işa-

ret etmiştir. 

Said Halim Paşa ve onun-

la aynı ideali paylaşanlar mesela 

Mehmed Akif, elbette toplumun 

cümle dertlerine derman ürete-

cek birtakım eczaya sahip bulu-

namazlardı. Ne var ki bugünkü 

kuşaklarca çoktan aşılıp geçilen 

barikatların, gizli dehlizlerini 

keşfedip ortaya sürenler onlar-

dı. Birçok alanda ilki gerçek-

leştirdiler. Her şeyi çözemediler 

belki ama çözmek için gerek-

li cesaret aşısını onlar yaptılar. 

Bugünden durarak özellikle 

Mehmed Akif’in “alınız ilmini 

garbın, ahlakını almayınız” şek-

linde dile getirdiği iki mısrasını 

dile dolayarak, Akif’in ilim ile 

ahlak arasındaki alakayı bilme-

diğini ima edenler vardır. Böyle, 

O’nu ve birlikte düşündüğü çev-

reyi itibarsızlaştırma çabasının 

altında, asla samimiyet yatma-

maktadır. Burada şeytani bir fitne 

vardır. Dünya âlem bilir ki Akif 

ve arkadaşları asla batıcı değildir-

ler. Orada söylenmek istenen de 

hasımların varmak istediği neti-

ceyle alakalı değildir asla. Said 

Halim ve Akif, mensup bulun-

dukları toplumun öz bünyesin-

deki müesseselerde meydana 
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gelen çürüklüğe işaret ederken, 

en çok bazı tasavvuf çevrelerinin 

köhneliğine değinmektedirler. 

Hasımların hazımsızlığı esasen 

buradadır. Bunu doğrudan söy-

leyip o köhne yapıları savunur 

pozisyona düşmüş görünmek-

tense, yukarıdaki mısraları öne 

sürüp Akif’i ilim ve ahlak cahili 

göstermeyi marifet sanıyorlar.

İslâmlaşma cereyanının, hak-

lılık belgesi niteliğindeki temel 

tezleri maddeler halinde şöyle 

sıralanabilir:

1. Bu hareket sivil bir 

aydın hareketidir ve ne yazık 

ki Müslümanlık iddiasındaki 

bir memlekette ilk olma özelli-

ği taşımaktadır. Sadrazamlık bile 

yapmış olmasına rağmen, hadise 

sarayın dışarısında saraya rağ-

men, meslekten asker olmayan-

lar tarafından savunulmuştur.

2. Bütün ilkelliklerle birlikte 

hurafelerin toplumda nasıl bir 

ayak bağı oluşturduğunu görmüş 

ve tespit etmiştir.

3. Atalar dini ile Allah’ın dini 

arasında bir çatışma yaşandığı 

görülmüş, toplumun giderek 

Allah’ın dininden uzaklaştığı 

idrakine varılmıştır.

4. Sultanlara kayıtsız şartsız 

bağlanmanın gayrı İslâmîliği dile 

getirilmiş ve böyle bir şartlı bağ-

lanmanın ancak İlahî şeriata karşı 

düşünüleceği ön görülmüştür.

5. En önemlisi, İslâm’ın 

muhafazakâr bir yapı kurmadığı, 

aksine inkılâpçı bir karakter taşı-

dığı ortaya konulmuştur.

6. Kavmiyetçiliğin, soy sop 

davasının ne kadar çürük bir 

telakki olduğu görülerek her 

vesileyle İslâm Milleti fikriyatı 

işlenmiştir.

7. Saray ve halkı çoktan beri 

batılı bir hayat tarzını seçmiş 

görünmektedir. Batıcı zihniyeti 

yönetime getirmesi ise kaçınıl-

mazdır. Said Halim ve Akif, ikisi 

de İttihat Terakki üyesidir. Buna 

rağmen, batıya ve batıcılığa, üste-

lik sarayı da çiğneyerek şiddetle 

karşı çıkmışlardır. Bu çıkışın çok 

büyük önemi vardır. 

8. Sağcı muhafazakâr kim-

lik yerine siyasi bilinci gelişmiş 

inkılâpçı bir İslâmlaşma öneri-

lince, iman ve amel öne çıkıyor, 

bunlarda noksanlığı bulunup da 

salt nüfus kütüğü Müslüman’ı 

gözükenlerin foyaları ortaya 

dökülüyordu. Böylece ötekiler 

ya kendilerini Müslüman gös-

termekten sakınacak yahut da 

iman ve davranışlarına yeniden 

İslâm noktasından çeki düzen 

vereceklerdi.

9. Muhafazakârlık hürri-

yet kelimesinden hazzetmezdi. 

İslâmcı diye adlandırılan düşü-

nürler bu kelimeyi de sevimli 

kılarak Müslüman âleminde bir 

şahsiyetleşme cereyanının başla-

tıcısı olmuşlardı. 

10.  Said Halim Paşa’nın 

ailesi, Mehmed Akif’i bir ömür 

maddi manevi anlamda koru-

yup kollamıştır. Akif, bu top-

lumda asırlardan beri süregelen 

Müzzekki’n- Nüfus, Nefahâtü’l-

Üns gibi zayıf hadisler içeren, 

Mızraklı İlmihal gibi halkı 

geri zekâlı farz eden kitaplara 

mahkûm olmaktan kurtarmak 

için, ilk defa “Doğrudan doğ-

ruya Kur’ân” diyen ve Kur’ân’a 

çağıran bir önderdir. Bu kitap-

larla daraltılmış bir Osmanlı 

muhafazakârlığı ve dindarlığı 

yerine, başlatılan Kur’ân sefer-

berliği bile, tek başına bu hare-

ketin önemini ve değerini anlat-

maya kâfidir. Sayılan bütün bu 

gelişmeler toplumun her der-

dine elbette derman olamazdı. 

Ancak bu topraklarda önerilen-

lerin tamamının ilk olması, bizi 

bu önerileri yapanlar hakkında 

olumlu düşünmeye, kendilerine 

rahmet okumaya sevk etmelidir. 

Said Halim Paşa’ya göre 

demiştik ki tek çare yeniden 

İslâm’ın değişmez, ebedi hakikat-

lerine dönmededir. Batı taklitçile-

rine verdiği cevap ise enteresan-

dır. “Bizim batı düşmanlığımız 

meşru müdafaadır” demektedir. 

Haçlı seferlerinden bu yana batı-

nın gözü doğunun üzerindedir. 

Nasıl edip de doğunun bekâretini 

sömürmeli diye düşünmektedir-

ler. Öyleyse bilinmelidir ki tek 

kurtuluş İslâm’dadır. Ne batılaş-

ma ne Türkleşme ne çağdaşlaşma 

ne de yeniden Osmanlı mode-

li toplumu kurtaracaktır. Şeriat, 

ona göre, hayatın her teferrua-

tına nüfuz etmektedir. Öyleyse 

Müslüman topluluklar şeriattan 

başka bir çıkar yol düşünme-

melidir. Allah’a ve ahiret günü-

ne kayıtsız şartsız bir iman ile 

tek yol İslâmlaşmaktır. Buradaki 

“kayıtsız şartsız” ifadesinin hangi 

“kayıtsız şartsız” ifadeye bir gön-

derme olduğu okuyucunun anla-

yışına bırakılmıştır. 
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Kudret BÜLBÜL

Kudret BÜLBÜL: 
“Said Halim Paşa’nın düşünceleri eleştirel 

değerlendirmeleri fazlası ile hak etmektedir.”

Öncelikle  Said Halim Paşa 

ve düşüncelerini inceleme gereği 

duyma nedeniniz üzerinde dura-

lım. Niçin Said Halim Paşa’yı 

incelemeyi seçtiniz?

Genç bir akademisyen olarak 

yola çıktığınız zaman küçük şey-

ler, sıradan uğraşlar sizi tatmin 

etmez. Evrenin künhüne ulaş-

mak istersiniz. Gençlik aslında 

genel olarak böyle bir şeydir. 

Her şeyi bir kalemde anlamak 

ve çözmek arzunuz çok güç-

lüdür. Doğru yönl endirildiğinde 

bu duygu güzel bir duygudur 

aslında. Aksi takdirde çok azımız 

büyük sorunları çözmeye, amaç-

ları gerçekleştirmeye yönelirdi. 

Benzer şekilde ben de bir master 

tezi çabası içerisinde iken İslâm 

siyasal düşüncesini bir kalem-

de anlamak ve yazmak arayışına 

kapılmıştım. Ama İsmail Kara, 

Davut Dursun gibi daha önce bu 

yoldan geçmiş isimlerle görüş-

tüğümde haklı olarak, “hangi 

çağda, hangi siyasal gelenek içe-

risinde, kime göre” gibi sorular 

sordular. Bu durumda daha yakın 

bir tarihte yaşamış ve İslâm siya-

sal düşüncesi içerisinde tema-

yüz etmiş bir isimle araştırmaya 

başlamak daha anlamlı görün-

dü. Şimdi Princeton Üniversitesi 

öğretim üyesi olan hocam Prof. 

Dr. Şükrü Hanioğlu da kabul 

edince Said Halim Paşa’ya ve 

düşüncelerine yönelik ilgim 

resmi olarak da başlamış oldu.

Türkiye’nin içinden geçtiği 

modernleşme ya da batılılaşma 

süreci bugüne kadar çok çeşitli 

açılardan ele alındı, ele alınmaya 

da devam ediliyor. Bu noktada 

Said Halim Paşa’nın belli başlı 

yaklaşımları nelerdir?

Bizde modernleşme, batılılaş-

ma ve çağdaşlaşma kavramları 

sıklıkla birbirlerinin yerine kulla-

nılmaktadır. Bizim toplumumuz 

için belki çok yanlış olmayabi-

lir. Batı toplumlarının da, daha 

sonra nerede ise bütün dünya-

yı etkileyecek olan modernleş-

mesinden bahsettiğimize göre  

modernleşme ile batılılaşma kav-

ramları doğal olarak aynı şeyler 

T ürkiye’nin modernleşme sürecinde İslâmcılık, Batıcılık ve Türkçülük gibi arayışlar, ülkenin 

değişmez gündemi olmaya bugün de devam etmektedir. Hatta bu tartışmaların küreselleşme 

sürecinde ve 11 Eylül sonrasında, özellikle Batı ve İslâm boyutu ile Türkiye’yi de aşarak tüm 

dünyanın gündemine oturduğu söylenilebilir. I. Dünya Savaşı yıllarında Sadaret makamında bulunan 

Said Halim Paşa, üzerinden Türkiye özelindeki tarihsel ve düşünsel kökenlerini anlamaya yönelik bir 

katkı niteliği taşıyan  Kudret Bülbül’ün Bir Devlet Adamı ve Siyasal Bir Düşünür Olarak Said Halim Paşa 

kitabı Said Halim Paşa’nın düşünce dünyasına ilişkin önemli katkılar sunmaktadır.  Kudret Bülbül ile 

Said Halim Paşa’nın düşünce dünyasını konuştuk. (Asım Öz)

Kudret Bülbül
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değildirler. Bu algının oluşma-

sında Cumhuriyet döneminde 

modernleşmenin tek formunun 

batılılaşma gibi görülmesinin 

önemli etkileri olmuştur.

Said Halim Paşa’nın düşün-

celerine gelince, Paşa’nın meş-

rutiyet, toplumsal sorunlarımız, 

aydınlarımız, geri kalmamızın 

nedenleri, İslâmlaşmak, İslâmda 

siyasi kurumlar gibi bir kalemde 

özetlenemeyecek, derinliği-

ne analizlerinin olduğunu 

biliyoruz. Sanırım söyleşi-

nin ilerleyen kısımlarında 

bunlar gündeme gelecektir. 

Ama bu düşüncelerin dev-

rin yüzeysel denebilecek 

siyasal çatışmaları, gündelik 

uğraşları ve eylemleri ara-

sında başkaları tarafından 

bu düzeyde analiz edilmedi-

ğini, daha sonraları ise deği-

şen Türkiye koşulları nedeni 

ile gündemden düştüğünü 

şimdiden söyleyelim. 

Geriye dönüp baktı-

ğımda Said Halim Paşa 

ilgili çalışmamın Osmanlı 

modernleşmesini, daha 

sonraki küreselleşmeye iliş-

kin doktora  çalışmamın 

ise post-modernite, geç 

modern, post kapitalist çağ, 

bilişim çağı gibi daha yakın 

tartışmaları daha iyi analiz etme-

me katkı sağladığını düşünüyo-

rum. Bilinçli bir tercih değildi 

belki ama Said Halim Paşa son-

rasında küreselleşme çalışmanın, 

Türkiye üzerinden/özelinden 

kalkarak daha gezegen düzeyi-

ne taşınmış tartışmaları daha iyi 

izleyebilmem açısından birbirini 

tamamlayıcı çalışmalar olduğunu 

görüyorum.

İslâmcılık akımına düşünce 

olarak baktığımızda İslâmcılığın 

İslâm ile Müslümanlar arasında 

bir ayrım yaparak asıl sorunun 

İslâm’ın doğru bir şekilde  anla-

şılmamasından ve bunun sonucu 

olarak doğru bir biçimde yaşan-

mamasından ileri geldiği üze-

rinde yoğun olarak durduğunu 

görmekteyiz. Bunu Said Hallim 

Paşa’nın düşüncelerinde de gör-

mek mümkün mü? Bu durumu bir 

süreklilik olarak bütün İslâmcı 

düşünceye teşmil edebilir miyiz?

İslâm bir ideoloji midir? 

Bir ideoloji olmasının ötesinde 

siyasal tutumları ve tavır alış-

ları içeren bir din midir? Ya da 

ne kadar ideolojik karakterli bir 

dindir? Bütün bunlar Osmanlı 

coğrafyasında Koçi Bey ve Katip 

Çelebi’den daha sonra gelen ve 

gelenekten bir ölçüde koptuğu 

için gelenek içerisinde çözüm 

aramayan aydınların gündemi-

ni yoğun olarak işgal etmiştir. 

Osmanlı coğrafyasının dışında 

ise Müslüman düşünürler Batı 

modernliğinin etkileri ya da 

işgal politikaları ile bu sorular-

la yüz yüze kalmışlardır. ”İslâm 

bu konuda şunu söyler” demek  

benim haddime düşmez. Ama 

Müslümanların, bazı durum-

larda, içerisinde bulundukları 

pozisyonlara göre İslâmı ide-

olojikleştirdikleri, Batı mer-

kezli düşündükleri, değer ve 

kavramlara içerisinde bulun-

dukları durumlara göre yak-

laşımlar geliştirdikleri söyle-

nebilir. Örneğin demokrasiye 

ilişkin görüşler, demokrasi-

nin daha kendiliğinden geliş-

tiği bir İslâm ülkesi ile, bir 

işgal politikasının ardından 

demokrasinin gündeme geti-

rildiği bir İslâm ülkesinde 

doğal olarak aynı olmamıştır. 

İkinci durumda daha tepkisel 

görüşler dile getirilmiştir. 

Ben Said Halim Paşa’yı, 

İslâmcı düşüncenin önde 

gelen bir ismi olarak görül-

mesine, ”İslâmlaşmak” isimli 

bir eseri olmasına rağmen, 

Müslüman bir devlet adamı ve 

düşünür olarak görme eğili-

mindeyim. Said Halim Paşa da 

eserlerinde Müslümanların geri 

kalma nedenleri üzerinde ayrın-

tılı olarak durur.

İslâmcı düşünceyi tek renk-

li bir akım olarak ele almak 

mümkün değil. Bu noktada Said 

Belki de bu konuda ilk söy-
lenmesi gereken Said Halim 
Paşa’nın devlet yönetiminde 
çok dirayetli olmadığıdır. Ama 
zaten ortalığın eylem ve kal-
kışmalarla dolu olduğu, aske-
ri darbelerin kol gezdiği bir 
ortamda Said Halim Paşa’nın 
uzun denebilecek kadar 
sadaret makamında tutulma-
sı, İttihat ve Terakki’nin Said 
Halim Paşa’nın saygınlığı üze-
rinden yaptıklarına meşruiyet 
arayışı ve Paşa’nın gündelik 
politikalara çok girmeyen bu 
yaklaşımı ile izah edilebilir.
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Halim Paşa’nın İslâmcılık düşün-

cesi içindeki  yerini belirlemek 

ve aynı zamanda  onu  çağda-

şı  diğer düşünürlerle ilişkiselliği 

içinde ele almak  bakımından 

hayli önemli olan düşünce kay-

nakları üzerinde durmak gere-

kir. Said Halim Paşa’nın düşünce 

kaynakları nelerdir?

Said Halim Paşa’nın  Ahmet 

Cevdet Paşa, Tunuslu Hayrettin 

Paşa, Muhammed Abduh gibi 

düşünürlerle paralel düşünce-

ler geliştirdiğini, onlarda kıs-

men varolan düşünceleri daha 

detaylı analiz ettiğini biliyoruz. 

Bana göre Said Halim Paşa’nın 

düşünce yapısının oluşumun-

da ve eserlerinde sürekli olarak 

toplumsal koşulların farklılığı-

na vurgu yapmasında yaşadığı 

geniş coğrafyanın önemli etki-

si olmuştur. Mısır’da doğmuş, 

İstanbul’da yaşamış, Avrupa’da 

eğitimini tamamlamış ve Osmanlı 

Devleti’nin Hariciye Nazırlığı 

ve Sadrazamlık makamlarında 

bulunmuş birisi olarak düşünce-

leri kuşkusuz çok daha geniş ve 

kuşatıcı olacaktır. 

Tanzimat’la başlayan yeni 

yapılanmanın İslâmcı düşünür-

lerce farklı biçimlerde anlamlan-

dırıldığını biliyoruz. Bu farklılı-

ğın sebepleri nelerdir?

Tanzimat sadece İslâmcı 

düşünürlerce değil, hemen 

hemen bütün Osmanlı Aydın ve 

devlet adamları tarafından fark-

lı değerlendirmelere tabi tutul-

muştur. Hocam Şükrü Hanioğlu 

Osmanlı Devleti tarihini ikiye 

ayırın dense en anlamlı ayı-

rım Tanzimat öncesi ve sonra-

sı demek olurdu” der. Osmanlı 

Devleti’ni kurtarmak için giri-

len yolun adıdır Tanzimat. Bu 

nedenle farklı yaklaşımları ola-

ğan karşılamak gerekir. Ancak 

sonuçta devlet kurtarılamamış ve 

yıkılmıştır.

Tanzimat’a ilişkin değerlen-

dirme ve yaklaşımlar aslında 

sadece o döneme ilişkin değildir. 

Tanzimat’la girilen bir sürecin 

bugün de sonuçlarını yaşamak-

tayız. Bazen bugün yaşadığımız 

olaylara da Tanzimat’a gösterdiği-

miz gibi tepkiler göstermekteyiz. 

Tanzimat girilmesi gereken bir 

süreç miydi? Tanzimat’la girilen 

süreç, hayatı çok yönlü olarak 

üreten ve değiştiren süreçler kar-

şısında Osmanlı devlet adam-

larının geliştirdiği bir formdur. 

Bazı adımlar belki rahatlıkla 

eleştirilebilir. Fesin getirilmesi, 

sonra fesin kaldırılıp şapkanın 

getirilmesi biçimsel değişiklikler 

olarak görülebilir. Nitekim Erol 

Güngör, Osmanlı ve Cumhuriyet 

modernleşmesinde Osmanlının 

daha kalkınmaya öncelik veren, 

Cumhuriyet’in ise daha kültürel 

değişimi önemseyen bir modern-

leşme modeli benimsediğini 

belirtir. Ama hayatı çok yönlü 

olarak üreten ve değiştiren süreç-

ler karşısında sürekli izleyici ola-

rak kalamazsınız. O süreçler sizi 

de etkileyen ve zorlayan süreç-

lerdir çünkü. Bu perspektiften 

baktığımızda gerek geçmişte Batı 

modernliğine ve gerekse günü-

müzde küreselleşme süreçlerine 

ilişkin çok anlamlı bir tutum 

geliştirdiğimiz söylenemez. 

Bilerek alternatif demiyorum. 

Çünkü her durumda alternatif 

geliştirmek kendimizi ötekileş-

tirmenin ve gelişmelerin dışında 

kalmanın bir ifadesidir. Tabii ki 

bazı durumlarda alternatif geliş-

tirilecektir. Ama bu arayış bizi 

her durumda Batıya karşı kendi-

mizi konumlandırmaya götürme-

meli: Kendi özgünlüğümüzün, 

değerlerimizin farkında olarak 

Batı medeniyeti ile bir ilişkiye 

girmeliyiz. Batı, Doğu, Güney 

ya da Kuzey, nereye ilişkin olur-

sa olsun, kendimizi bir karşıt-

lık içerisinde konumlandırırsak, 

bu tepkisellik içerisinde zaten 

“kendimiz” değil farklı bir şey 

Said Halim Paşa’nın sonraki nesillere,  yaşadığı 
dönemin İslâmcı düşünürlerinin çok ötesinde bir 
miras bıraktığı rahatlıkla söylenebilir. İslâm toplum-
larının neden geri kaldığına, toplumların sürekli 
farklı kalıp kalamayacağına, Batı toplumlarını deği-
şim ve dönüşüme zorlayan nedenlerin neler oldu-
ğuna, siyasal ve toplumsal bunalımlarımıza ilişkin 
Said Halim Paşa’nın bıraktığı bu miras kuşkusuz yeni 
nesillerce eleştirel değerlendirmelere ve analizlere 
tabi tutulmalıdır.
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olmuşuz demektir. Böyle bir tep-

kisellik içerisinde kendi eksiklik-

lerimizi, yanlışlarımızı da göre-

bilmemiz mümkün değildir. Ama 

bu durum bugün sadece bize ya 

da İslâm dünyasına ilişkin bir 

sorun değildir. Huntington’un 

“yedi ya da sekiz medeniyet” 

dediği bütün medeniyetlerin 

sorunudur. 

İslâmcı düşünce içinde yazan-

ların çokça modernist ve hatta 

bazen seküler bir tutum takın-

dıklarını tespit eden çalışmalar 

var. İslâm’ı çağın gereklerine 

uydurmak yönündeki çabaları da 

İslâmcılığa dahil  eden ve akım 

içerisinde  “seküler bakiye” ara-

yışını Said Halim Paşa özelin-

de düşündüğümüzde gerçekçi bir 

yaklaşım olarak görüyor musu-

nuz? Niçin? 

Evet, yanıtı hiç de kolay bir 

soru değil bu soru. Bir boyutu 

ile modernist, seküler bir çaba 

içerisinde İslâmı çağın gerekleri-

ne uydurma riski var. Ama diğer 

boyutu ile daha önceki çağların 

idrakini İslâm olarak bu çağın 

insanına sunma riski var. İslâmcı 

düşünce içerisinde farklı oran-

larda bu iki uç durumun değişik 

tezahürlerini görmek mümkün.  

Said Halim Paşa üzerinden 

konuya baktığımızda ise, Paşa 

Batı’ya ilişkin ön yargılarımız 

nedeniyle Batı’daki gelişmeler-

den gerektiği gibi faydalanama-

dığımız düşüncesindedir. Ona 

göre bu faydalanma ancak İslâm 

toplumuna uygun bir formülas-

yon içerisinde mümkün olabi-

lecektir. Paşa’nın çağının aydın-

larına ilişkin görüşleri konu ile 

ilgili yol gösterici olabilir. Paşa’ya 

göre önceki dönemin Osmanlı 

Aydınları Batı’yı, Batı’daki geliş-

meleri bilmiyorlardı. Kendi 

döneminin aydınları ise, İslâmı 

ve kendi toplumunu bilmemek-

tedirler. Paşa’ya göre bu iki aydın 

tipinin hangisinin daha zarar-

lı olduğu konusunda bir kıyas-

lama yapmak gerekirse kendi 

toplumunu tanımayan aydınlar 

daha zararlıdır. Paşa Batı hayranı 

aydınları sürekli tıp kitabı oku-

yan kimselere benzetir. Böylelikle 

kendilerini bütün hastalıklara 

tutulmuş gibi gören bu kimseler 

gibi, sadece Batı’yı bilen ve gören 

aydınlarımızın bilgileri de onlara 

vatanlarını bir elem ve ızdırap 

kaynağı olarak göstermektedir.

Sırat-ı Müstakim dergisi 

üzerinden Said Halim Paşa’nın 

Mehmet Akif’le ilişkisini de konu-

şalım diyorum. Bu ilişki nasıl 

başlamış ve nasıl devam etmiştir?

Mehmet Akif, Paşa’nın 

Fransızca kaleme aldığı çalışma-

ları Türkçeye çevirerek Sırat-ı 

Müstakim Dergisinde yayınla-

mıştır. Bununla birlikte Mehmet 

Akif’in daha yakın ilişkisi Said 

Halim ile değil, kardeşi Abbas 

Halim Paşa ile olmuştur. Bilindiği 

gibi Said Halim Paşa 1921’de 

Roma’da şehit edilmiştir. Abbas 

Halim Paşa Mehmet Akif ’i 

1923’den 1936’ya kadar süren 

bazılarının sürgün yılları ola-

rak adlandırdığı 13 yıl boyunca 

himaye etmiştir. Mehmet Akif’in 

Safahat’da Abbas Halim Paşa’ya 

ithafen bazı şiirleri vardır.

Said Halim Paşa ile İttihat 

Terakki arasında nasıl bir ilişki 

vardır?

Said Halim Paşa’yı 

Sadrazamlığa kadar değişik 

pozisyonlara taşıyan İttihat 

ve Terakki’dir. Paşa daha 

Abdülhamit döneminde bu par-

tiye maddi destekte bulunmuş, 

müfettişlikten Merkez-i Umumi 

Katipliği’ne kadar bu partide 

değişik görevlerde bulunmuştur.  

İttihat ve Terakki tarafın-

dan oldukça önemli görevlere 

getirilmesine rağmen Paşa’nın 

İttihatçıların görüş ve idealleri-

ni tam olarak paylaştığı söyle-

nemez. Buna rağmen İttihat ve 

Terakki Partisi tam olarak kendi 

çizgisinden birisini sadrazamlığa 

hazır hissedinceye kadar, fark-

lı gerekçelerle Said Halim Paşa 

gibi otoriter olmayan, bir ağabey 

rolündeki bir isimle yola devam 

etmeyi uygun görmüştür.

Hem mutlakiyetçiliğe hem 

de o dönemde çokça savunulan 

eklektik siyasi yaklaşımlara 

da mesafeli duran Said Halim 

Paşa’nın savunduğu siyasi düşün-

celer, dönemi içinde farklı bir 

yerde duruyor kanaatimce. 

Meşrutiyet tartışmalarında örne-

ğin genel olarak  İslâmcılar bu 

kurumu kabullenmekte ve İslâm’a 

mal etmekte aceleci davranmış-

lardı. Bunun tek istisnasının Said 

Halim Paşa olduğunu ifade eden 

çalışmalar var. İçinde yaşadığı 

toplumla Batı toplumlarının yapı-

sal farklılıklarını ortaya koyan 

Said Halim Paşa’nın dönemin-

deki ve belki de günümüze dek 

birçok düşünürün sahip olmadığı 
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genişlikte bir sosyolojik imgele-

me sahip olduğunu ifade edebilir 

miyiz?

Evet, Ben kendi çalışmam-

da Said Halim Paşa’nın düşün-

sel yapısını belirleyen etkenleri 

ortaya koyarken üç temel nok-

taya değinmiştim. İlki Paşa’nın 

İslâm inancı, ikincisi ahlak anla-

yışı ve üçüncüsü de toplumsal 

farklılıklara ilişkin son derece 

belirgin vurgusu idi. Hatta top-

lumsal koşulların belirleyiciliği-

ne vurgu yapmak için, Sultan 

Abdülhamit’e onca karşıtlığına 

rağmen, Abdülhamit olmasay-

dı, içerisinde yaşadığı toplumun 

yine bir Abdülhamit ortaya çıka-

racağına değinir. İslâm toplumla-

rı ile Batı toplumları arasındaki 

farklılıklara ayrıntılı olarak vurgu 

yapar.

Bu noktanın, toplumsal fark-

lılıklar vurgusunun, bir taraftan 

Said Halim Paşa’nın en özgün 

taraflarından birisi olmakla bir-

likte, onun analizlerinde eksik 

bıraktığı ya da eleştiriye en açık 

alanlarından birisi olduğu söy-

lenebilir. Toplumsal farklılık-

lar vurgusu doğal olarak statik 

bir vurgudur. Varolan durumu 

açıklar. Ama değişimi, dönüşü-

mü, geleneksel yapıların neden 

farklılaştığını ortaya koymaz. 

Bu nedenle Said Halim Paşa’nın 

açıklamalarında Batı toplumla-

rını değişime zorlayan koşullar, 

geleneksel yapıların neden fark-

lılaştığı, birey-devlet ilişkileri-

nin neden yeniden kurulmakta 

olduğu, moderniteyi doğuran 

koşullar, sanayileşme, endüstri-

yel devrim gibi unsurlar çok fazla 

görülmez. Kaldı ki, toplumla-

rın farklılıkları ilanihaye devam 

etmeyebilir. Bu nedenle toplum-

sal değişimi analiz ederken, top-

lumsal farklılıklarla birlikte, top-

lumsal değişimlerin dinamikleri 

ile birlikte analiz etmek gerekir. 

Peki klasik İslâm siyasi 

düşüncesinin onun tarafından 

algılanma durumu hakkında 

neler söylersiniz?

Said Halim Paşa yöneten ve 

yönetilenler arasındaki dengenin 

korunması şartıyla İslâmın toplu-

mu ihtiyaç duyduğu siyasal sis-

temler konusunda serbest bırak-

tığını düşünür. Bu siyasal sistem 

ona göre İslâm inancı ve ahlakı 

çerçevesinde şekillenecek, müca-

deleyi, çatışmayı değil, işbirliğini 

ve dayanışmayı esas alacaktır. Bu 

çerçevede Said Halim Paşa’nın 

kullandığı demokrasi, aristokra-

si, parlamento, egemenlik gibi 

kavramlar Batı’daki anlamların-

dan farklıdır. İslâm toplumla-

rı eşitlik temeline göre kurulur 

ve işler. Bu durum demokra-

tik bir toplum anlayışının esası-

dır. Bununla birlikte bu eşitlik 

anlayışı bireyler arasında doğal 

olarak varolan farklılıkları, farklı 

yeteneklere karşı çıkmayı, onları 

ortadan kaldırmayı gerektirmez. 

Bu anlamda İslâm aristokratik  

bir yaklaşımı meşru görür. 

Yasama yetkisi ise Said Halim 

Paşa’da bir azınlık, çoğunluk 

meselesi değil bir selahiyet/

yetkinlik meselesidir. Nasıl ki 

hasta olduğunuzda azınlık ya da 

çoğunluğa göre değil, doktorun 

ne dediğine bakarsınız, kanun 

koyma yetkisi de bu şekilde-

dir. Bu anlamda kanun koyma, 

bu alanda yetkin kimseler/alim-

ler tarafından gerçekleştirilmesi 

gereken bir iştir. Halkın temsil-

cilerinden oluşacak parlamento 

ise denetleme işlevini yerine geti-

recektir.  

Düşünceleri ile siyasal pratiği 

arasında çelişkiler söz konusu 

mu?  Yoksa sınırlı imkanlar için-

de düşünceleri için elinden geleni 

yapmaya mı çalışmıştır?

Said Halim Paşa, bir zamanlar 

bir cihan imparatorluğu olan bir 

devletin 1. Dünya Savaşı yılla-

rındaki sadrazamıdır, bir eylem 

adamı ya da askeri gelenekten 

değil aristokratik bir gelenekten 

gelen birisidir. Devlet içerisin-

de askeri anlamda bir derinliği 

olmayan bir sadrazamın devle-

tin bekasının tartışıldığı yıllarda 

düşünceleri ile siyasal pratiği ara-

sında çelişkiler olmadığını söy-

leyebilmek çok güçtür. Bununla 

birlikte Said Halim Paşa’nın yap-

tığı bir tercihtir. Yeterince etkin 

olamayacağını, bazen çelişeceği-

ni bilerek devlet içerisinde kalıp 

olabildiğince etkin olmaya çalış-

mak ya da dışarıda kalıp sadece 

düşünce üretmek arasında bir 

tercih. Bugün pek çoklarımız da 

benzer bir tercihle karşı karşıya 

değil miyiz? 

İttihatçıların içinde farklı ide-

olojik akımlara mensup insan-

ların olması bu yapıyı melez bir 

yapı olarak ele almayı mümkün 

kılar mı?

Yahya Kemal’in ifadesi ile 

İttihat ve Terakki, içerisinde “en 

dinsiz masonlar yanında en şedid 

İslâmcı ittihatçılar, en geniş insa-
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niyetçi ve medeniyetçilerin yanın-

da en dar kafalı milliyetçiler 

bulunduğu gibi, en seciyeli tanın-

mış adamlarla seciyesizlikleri 

herkesçe malum adamlar, maddî 

menfaatten uzak temiz vatan-

perverlerle, vurguncular ve harp 

zenginleri yanyana ve birbirle-

rini çok sever olarak” yan yana 

yer almışlardır. Bu yapının belki 

de tek ortak özelliği Abdülhamit 

karşıtı olmalarıdır. 

Peki, İttihatçıların İslâmcılığı 

hakkında ne söylersiniz? Onların 

“İslâmcılığı” padişahın tüm İslâm 

âleminin halifesi olması nedeniy-

le  birleştirici unsur olarak gör-

dükleri söylenebilir mi?

Yukarıda da belirtildiği gibi 

İttihat ve Terakki, içerisinde 

çok farklı ideolojik yaklaşımları 

barındıran bir partidir. Bu parti 

içerisindeki İslâmcıların padişah-

lık ve hilafet kurumuna böyle bir 

değer atfetmiş olmaları son dere-

ce doğaldır. Hatta Feroz Ahmad 

gibi bazı düşünürler Said Halim 

Paşa’nın sadrazamlığa getirilme-

sinin İslâmcı bir siyaset güdül-

mesi ve Arapları yatıştırmak 

amacını taşıdığını belirtir. 

II. Abdülahmit dönemi 

İslâmcılık siyaseti için farklı 

yorumlar yapılıyor. Bunlardan 

biri de  devletin bekası için 

İslâmcılık akımının bir imkan 

olduğu ölçüde güdülebilir bir siya-

set olarak görülmesi. Buradan 

hareket ettiğimizde  sonraki yıl-

larda bu siyaseti izlemenin döne-

min konjonktürü için bir lüks 

olarak görülmesinin  temel bir 

yaklaşım değişikliğine yol açmış 

olduğu şeklindeki yaklaşımlara 

nasıl bakıyorsunuz?

Doğal olarak bu yaklaşım-

lar ya da eleştiriler aradan yüz-

yıldan fazla bir süre geçtikten 

sonra geriye dönük olarak yapı-

lan değerlendirmelerdir. Tarihin 

bizim bildiğimiz şekilde geliş-

tiği görüldükten sonra yapılan 

yorumlardır. II. Abdülhamit ya 

da daha sonra Enver Paşa tari-

hin bu şekilde akacağını nere-

den bilebilirlerdi ki yaptıkları-

nı lüks olarak yorumlayalım. 

Abdülhamit, Enver Paşa ya da 

başkaları geleceğin nasıl şekil-

leneceğini bilmeden en kutsal 

değer olarak gördükleri devletle-

rinin parçalanmasını engellemek 

için mücadele etmişlerdir. Tıpkı 

bugün pek çoklarımızın yaptık-

ları gibi. Bu nedenle yüzyıldan 

fazla bir süre geçtikten sonra 

bu tür yorumlar bana anlamlı 

gelmiyor. 

Said Halim Paşa’yı bir devlet 

adamı olarak öne çıkaran özel-

likleri nelerdir?

Belki de bu konuda ilk söy-

lenmesi gereken Said Halim 

Paşa’nın devlet yönetiminde çok 

dirayetli olmadığıdır. Ama zaten 

ortalığın eylem ve kalkışmalar-

la dolu olduğu, askeri darbele-

rin kol gezdiği bir ortamda Said 

Halim Paşa’nın uzun denebile-

cek kadar sadaret makamında 

tutulması, İttihat ve Terakki’nin 

Said Halim Paşa’nın saygınlığı 

üzerinden yaptıklarına meşruiyet 

arayışı ve Paşa’nın gündelik poli-

tikalara çok girmeyen bu yaklaşı-

mı ile izah edilebilir. 

Onun  sadrazamlığı sırasında 

İttihat Terakki’nin laik kanunla-

rı yapamadığından hatta onların 

merkeziyetçi ve Türkçü uygula-

malarını dizginlemek için elinden 

geleni yaptığından  söz edilmesi 

mümkün mü? Yönetimde oldukça 

etkili bir sima mı Said Halim 

Paşa?

Dönemin yönetimdeki etkin 

simaları Talat, Enver ve Cemal 

Paşalardır. Said Halim Paşa’nın 

etkinliği ise gerek İttihat ve 

Terakki içerisinde ve gerek-

se dışında birleştirici bir unsur 

olmasından, saygın bir kişiliği-

nin ve kimliğinin bulunmasın-

dan kaynaklanmaktadır. İttihat 

ve Terakki’nin Said Halim Paşa 

nedeniyle laik kanunları yapa-

madığı, Türkçü uygulamaları 

gerçekleştiremediği yorumları 

ise bana, gerçekliği zayıf, aşırı 

yorumlar gibi geliyor. Said Halim 

Paşa tabii ki bu doğrultuda çaba 

sarfetmiştir. Fakat dönemin 

Said Halim Paşa
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savaş koşulları ve gereklilikle-

ri düşünüldüğünde  İttihat ve 

Terakki’nin o dönemde birleş-

tirici değil ayrıştırıcı politikalar 

peşinde olduğunu öngörmek çok 

gerçekçi görünmemektedir. 

Peki sadrazamlıktan ayrıl-

ması nasıl oluyor? Onun sad-

razamlıktan ayrılmasıyla İttihat 

Terakki içindeki İslâmcı damar 

da tasfiye edilmiştir denilebilir 

mi?

Said Halim Paşa’nın sad-

razamlığa getirilmesinin bir 

nedeninin İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’nin kendisini sadaret 

makamına hazır hissetmemesi 

olduğundan sanırım bahsetmiş-

tik. Cemiyet kendisini bu maka-

ma hazır hissedince Said Halim 

Paşa’nın konumu da tartışılır 

hale gelmiştir. Bu durum Harbiye 

Nazırı Enver Paşa’nın 1917’de 

Cemal Paşa’ya çektiği şu telgraf-

tan da anlaşılmaktadır: 

“Sait Halim çekilecek, Talat 

Sadrazam olacak, sen ve ben 

yerlerimizde kalacağız… Şayet 

ilerde Mısır’ı alırsak Sait Halim’i 

Mısır’a hidiv yaparız.” (Bu telg-

raftan Enver Paşa’nın 1917’de 

bile savaştan galip çıkmayı 

düşündüğü anlaşılmaktadır.)

Said Halim Paşa 1917’de, 

mutat olduğu üzere, sağlık duru-

munu gerekçe göstererek istifa 

etmiş ve yerine Talat Paşa sadra-

zamlığa atanmıştır. 

Talat Paşa kabinesinin de 

savaşın kaybedilmesi üzerine 

1918’de istifa ettiği düşünülür-

se bir yıllık bir süre içerisinde 

İttihat ve Terakki içerisindeki 

İslâmcı damarın tasfiye edildiğini 

söylemek biraz güçtür. 

Onun yargılanması sırasında 

kendisine yöneltilen suçlamalar 

nedir? 

Savaşın kaybedilmesi üzerine 

Enver, Talat ve Cemal Paşalar 

yurt dışına kaçmasına rağmen 

Said Halim Paşa İstanbul’da kal-

mıştır. Yargılanmasını kendisi de 

istemiştir. Kendisine yönelik suç-

lamaların temelini, sebebsiz ve 

vakitsiz olarak harbe girilmesi, 

harp ilanı ile ilgili Meclis’e ger-

çeğe aykırı bilgi verilmesi, İtilaf 

devletlerince önerilen “şerefli ve 

faydalı” tekliflerin reddedilmesi, 

Kanun-i Esasi’ye aykırı işlemler-

de bulunulması, can, mal ve ırz 

güvenliğini tehdit eden çetelere 

engel olunmaması gibi unsurlar 

oluşturmaktadır.

Türkçe tarih yazımında Said 

Halim Paşa nasıl ele alınıyor? 

Ona ilişkin çalışmaların belli 

başlı kusurları nelerdir? 

Said Halim Paşa’nın düşünce-

leri üzerine daha sonraları maa-

lesef fazlaca bir ilginin olduğunu 

söyleyemeyiz. Bu durum Enver, 

Cemal, Talat Paşa gibi aktivistler 

ve Abdullah Cevdet, Ziya Gökalp 

gibi düşünürler üzerine yapı-

lan çalışmalarla kıyaslandığında 

daha net bir biçimde gözlemle-

nebilir. Bu ilgisizlikte gerek II. 

Meşrutiyet döneminde ve gerek-

se Cumhuriyet döneminde Türk 

siyasal yaşamında siyasal düşün-

celerden daha çok siyasal eylem-

lerin ağırlıklı rol oynamasının 

kuşkusuz etkisi olmuştur. Daha 

sonra değişen Türkiye koşulla-

rı bu ilgisizliği perçinlemiştir. 

Geçmiş dönemlerin devleti kur-

tarmaya yönelik çabaları ve gün-

delik yaşamın kargaşası içerisin-

de kavgacı olmayan, daha genel 

ve soyut önermeler içeren Said 

Halim Paşa’nın düşünceleri kar-

şısındaki ilgisizlik kısmen anla-

şılabilir. Bununla birlikte aradan 

yaklaşık 100 yıl geçtikten sonra 

Said Halim Paşa’nın düşünceleri 

eleştirel değerlendirmeleri fazlası 

ile hak etmektedir.

Medeniyet kavramı Meşrutiyet 

dönemi İslâmcılarının sıkça tar-

tıştıkları bir kavram. Örneğin 

birçok metni çerçevesinde “mede-

niyetçi” olduğunu düşünebileceği-

miz Mehmet Akif sonuçta İstiklal 

Marşı’nda tam aksi yönde bir 

tutum sergileyecek; “Medeniyet 

dediğin tek dişi kalmış canavar” 

mısraını yazacaktır. Bu konuda 

Said Halim Paşa düşüncesinde bir 

kırılma söz konusu mu?

Mehmet Akif’in bu tutumu-

nu genel bir yaklaşım olarak 

değil, dönemsel bir yaklaşım 

olarak değerlendirmek gerekir. 

Günümüzden örnek vermek 

gerekirse Irak işgal edilirken, 

Iraklı bir Müslümanın demokrasi 

karşıtı olması gibi. Said Halim 

Paşa tam da bu duruma işa-

ret eder. Önceden Doğu’nun haç 

adına tecavüze uğradığını belir-

ten Paşa, yaşadığı dönemlerde bu 

tecavüzün insanlık ve medeni-

yet adına gerçekleştirildiğini dile 

getirir. Said Halim Paşa buna 

rağmen bu iki medeniyetin bir-

likte yaşaması gerektiğine vurgu 

yapar. Ona göre Doğu ve Batı 

karşıtlığından sadece Batı suçlu 

değildir. Evet, Batı Doğu’yu tanı-

yamamıştır ama Doğu da ken-

disini tanıtmak için yeterince 
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çaba göstermemiştir. Paşa’ya göre 

bundan sonra yapılması gereken 

bu düşmanlığın devam ettirilme-

si değil, her iki topluma da mut-

luluk getirecek çabalar içerisinde 

olunmasıdır. 

Onun düşüncelerini geriye 

doğru okumayı denediğimizde 

hem dönemsel şartları hem de 

eski-yeni anlayışlar arasındaki 

ayrım, gerilim ve süreklilikleri 

göz önünde bulundurarak  nasıl 

bir mirasla karşılaşırız? 

Osmanlı son dönem devlet 

adamlarının, aydınlarının yap-

tıkları, yazdıkları bir arayışın, 

aslında bir adanışın ifadesidir. 

Gözlerinin önünde çökmekte 

olan bir imparatorluğu kurtar-

maya yönelik bir arayışın, bunun 

için bir adanışın ifadesi. Ziya 

Paşa “Diyar-ı küfrü gezdim, bel-

deler keşaneler gördüm/Dolaştım 

mülk-ü İslâmı bütün viraneler 

gördüm” derken, Mehmet Akif  

“İsterdim sonra neden Japonlar 

yüksek/Nedir esbab-ı terakkisi 

yakından görmek”, diye sorar-

ken Tevfik Fikret, “Onlar niçin 

semada ben niçin çukurdayım/

Gülsün neden cihan bana, ben 

niçin ağlayayım” diye feryadı 

figan ederken yapılan bir arayış 

ve adanış değilse nedir?

Fakat hazin sonuç ortada-

dır. Devleti kurtarmaya yönelik 

bütün çabalara rağmen devlet 

yıkılmıştır. 

Osmanlı devlet adamlarımı-

zın ve aydınlarımızın gelgitleri-

ni, gerilimlerini, çelişkilerini ve 

sürekliliklerini bu nedenle bu 

arayış, adanış ve hazin sonuç 

arasında sağduyu ile değerlendir-

mek gerekir. Onlara ilişkin değer-

lendirmelerde, anlık, dönemsel 

ifadelere ya da adımlara aşırı 

anlamlar yüklemeden, temel fel-

sefe ya da bakış açısı sürekli göz 

önünde bulundurulmalıdır.

Bu söylediklerimizi Said 

Halim Paşa üzerinden değerlen-

dirmek gerekirse döneme ilişkin 

çelişkilerden Said Halim Paşa da 

ari değildir. Maddi vatan, mane-

vi vatan ayırımı yaparak maddi 

vatanın işgalinin zaten sürekli 

olamayacağını, asıl işgalin mane-

vi vatan dediği kültürel ve dini 

değerlerin işgali olduğunu belirt-

miş olmasına rağmen, Cemil 

Meriç’in “Batı’yı en iyi tanıyan 

düşünür olarak gördüğü Said 

Halim Paşa, yine onun ifadesi 

ile “Tanzimat sonrasının Osmanlı 

irfanının dikkate layık tezadı: 

Avrupa’nın kültür emperyalizmi-

ne cihad açan Osmanlı Sadrazamı 

yazılarını Fransızca yazarmış”

“Bütün yollar Roma’ya çıkar” 

sözüne karşı bir Müslüman için 

“Bütün yollar Mekke’ye çıkar” 

sözünü dile getirmiştir. Fakat 

tarihin garip bir tecellisidir ki 

sürgün olarak gittiği Malta’dan 

İstanbul’a dönüşüne izin veril-

meyince Paşa’nın yolu Roma’ya 

çıkmış ve 6 Aralık 1921’de 

Roma’da bir Ermeni tarafından 

şehit edilmiştir.

Düşünsel birikimi devrinin 

üç güçlü adamı Enver, Cemal 

ve Talat Paşalarla kıyaslanamaya-

cak kadar derin olmasına rağmen 

devlet yönetiminde Sadrazam 

Said Halim Paşa pasif, diğer 

paşalar çok daha aktiftir. 

Son söz olarak söylemek 

gerekirse, Said Halim Paşa’nın 

kavgacı olmayan, daha üst per-

deden ve soyut düşünceleri 

yakın dönemin çatışmacı ortamı-

nın gündelik kargaşası arasında 

kaybolup gitmiş olabilir. Yakın 

dönem Türkiye pratiği için bu 

düşünceler öncelikli ve gerek-

li de görülmeyebilir. Bununla 

birlikte aradan yaklaşık yüz 

yıl geçtikten sonra Said Halim 

Paşa’nın düşünceleri eleştirel bir 

değerlendirmeyi fazlası ile hak 

etmektedir. Said Halim Paşa’nın 

sonraki nesillere,  yaşadığı döne-

min İslâmcı düşünürlerinin 

çok ötesinde bir miras bıraktığı 

rahatlıkla söylenebilir. İslâm top-

lumlarının neden geri kaldığına, 

toplumların sürekli farklı kalıp 

kalamayacağına, Batı toplumla-

rını değişim ve dönüşüme zorla-

yan nedenlerin neler olduğuna, 

siyasal ve toplumsal bunalımları-

mıza ilişkin Said Halim Paşa’nın 

bıraktığı bu miras kuşkusuz yeni 

nesillerce eleştirel değerlendir-

melere ve analizlere tabi tutul-

malıdır. Aksi takdirde geçmişte 

benzer yollardan geçmiş düşünür 

ve devlet adamlarının yaklaşım-

larının eleştirel değerlendirme ve 

analizleri yapılmadan, içerisinde 

yaşadığımız dünyaya ve geleceğe 

ilişkin sağlıklı değerlendirmeler 

ortaya koymak mümkün olma-

yacaktır.

Söyleşi için teşekkür ederim..

Said Halim Paşa üzerine tek-

rar düşünmeme vesile olduğu-

nuz için ben teşekkür ederim.
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S aid Halim Paşa, ismi 

İslâmcılık düşüncesi ile 

özdeşleşmiş son dönem 

Osmanlı aydınlarının içerisin-

de, derinlikli düşünceler üre-

terek içinde bulunduğu toplu-

mun sorunlarına çözüm bul-

maya çalışan bir mütefekkirdir. 

Ancak Said Halim Paşa sadece 

bir düşün adamı olmayıp aynı 

zamanda bir eylem adamıdır. 

Bu özelliğinin bir sonucu olarak 

Osmanlı Devleti’nde Meşruti bir 

idare ikame etmek için kuru-

lan İttihat ve Terakki adlı gizli 

cemiyete katılmış ve özellikle bu 

cemiyeti maddi açıdan destekle-

yerek önemli katkılarda bulun-

muştur.1 Meşrutiyet’in 1908 

yılında ilanından sonra devlet 

yönetiminde daha etkili olmaya 

başlayan İttihatçılar Said Halim 

Paşa’yı devlet yönetiminde çeşit-

li görevlere getirdiler. Bunlardan 

en önemlileri Mahmut Şevket 

Paşa’nın sadrazamlığı dönemin-

de Hariciye Nazırlığı ve daha 

sonra da Sadrazamlık’tır. 

Said Halim Paşa 19 Şubat 

1863’te Kahire’de doğdu. 

Babası Mehmet Ali Paşa’nın 

son oğlu Halim Paşa’dır. Halim 

Paşa 1867’de Mısır Veraset 

Fermanı’nda, valiliğin hane-

danın en yaşlı erkek üyesine 

geçmesi yerine babadan evlada 

geçmek üzere yapılan değişikli-

ğin sonucu olarak, valilik hakla-

rından yoksun edilmişti.2 Halim 

Paşa ilk Mısır Hidiv’i olan yeğe-

ninin kendisine yaptığı işkence-

ler karşısında Mısır’ı terk edip 

İstanbul’a geldi. Bu sırada Said 

Halim Paşa henüz altı yaşın-

da idi. İstanbul’da özel hocalar-

dan Arapça, Farsça, Fransızca 

ve İngilizce öğrendikten sonra 

kendisinden küçük olan karde-

şi Abbas Halim Paşa ile birlik-

te yüksek öğrenimini İsviçre’de 

yapmıştır. İsviçre’de eğitimlerini 

beş yılda tamamlayarak yurda 

dönen Halim kardeşler babaları 

tarafından milli karakterlerin-

den uzaklaşıp uzaklaşmadıkla-

rını anlamak amacı ile imtihana 

tabi tutulmuşlar ve sonuçta milli 

karakterlerinin daha da kuvvet-

lendiği babaları tarafından kabul 

edilmiştir. Said Halim Paşa 1888 

yılında daha 25 yaşında iken 

II. Abdülhamid tarafından ikin-

ci rütbeden mecidi nişanı ile 

Şurayı Devlet Azalığı’na tayin 

edilmiştir.3

İsviçre’de Siyasi ilimler oku-

yan4 Said Halim Paşa İstanbul’a 

döndükten sonra Osmanlı 

Devleti’nin içinde bulundu-

ğu siyasi, sosyal, ekonomik 

ve kültürel bunalımlara kayıt-

sız kalamamıştı. Devleti içinde 

bulunduğu bu sıkıntılı süreçten 

kurtarmak için çareler arayan 

Osmanlı aydınlarına ilgi duymuş 

ve bu ilgi Said Halim Paşa’nın 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne 

yaklaşmasına neden olmuş-

tur. Said Halim Paşa’nın Şurayı 

Devlet Azalığı’na başladıktan 

sonra çeşitli devlet nişanları 

Çağını Aşan İslâmcı Bir Mütefekkir 

SAİD HALİM PAŞA

Said Halim Paşa



69Umran EKİM 2011

■ Said Halim Paşa

ile ödüllendirilmesi ve Rumeli 

Beylerbeyliği payesine ulaştık-

tan sonra  kendini çekemeyen-

ler tarafından, yalısında silah 

ve zararlı yayınlar bulunduğu 

yolunda jurnallenmiştir. Bundan 

sonra sıkı bir takibata uğrayan 

Sadi Halim Paşa, Avlonyalı Ferid 

Bey’in Sadrazamlığı dönemin-

de 1903 yılında Mısır’a sürgüne 

mahkum edilmiştir. Önce Mısır’a 

sürgüne gönderildi, oradan da 

Avrupa’ya geçti. Avrupa’ya geç-

tikten sonra İttihatçılarla doğru-

dan doğruya ilişki kurmuştur.5

Said Halim Paşa içinde 

bulunduğu toplumun yaşadığı 

sıkıntılara çareler araştırırken 

devrindeki birçok aydından 

daha derinlikli olarak öncelik-

le sorunların nedeni üzerine 

düşünmüştür. Bu düşüncele-

rini yurt dışında yayınlayarak 

Osmanlı toplumu özelinde 

İslâm toplumuna kurtuluş çare-

leri üretmeye çalışmıştır. Said 

Halim Paşa bu çabaları nede-

ni ile “modernist-reformcu ola-

rak tanımlanabilir. Modernistti, 

çünkü söylemi modern Batılı 

üsluptaydı. Ayrıca siyasi kuramı-

nın içerisinde birçok Batı köken-

li kurum ve kavram bulunuyor-

du (parlemento ve demokrasi). 

Reformcuydu, çünkü İslâm’ın 

özüne dönülmesi taraftarıydı.”6 

Said Halim Paşa’nın çalış-

malarından bazıları şunlardır: 

Fanatik Müslüman (La Janatisme 

Musluman), Müslüman 

Toplumların Gerileme ve 

Çöküşünün Sebebleri Üzerine Bir 

Deneme (Essai sur les causes de 

la decadence des peuples musu-

mans), Müslüman Toplumlarada 

Siyasi Kurumlar (Les instituti-

ons politiques dans la societe 

muslumane) Fikir Buhranımız, 

Meşrutiyet, Taklitçiliğimiz 

Said Halim Paşa’nın bazı eser-

leri Sebilürreşad gazetesinde 

Osmanlıcaya çevrilerek yayın-

landı.  

Said Halim Paşa ve ‹ttihat 
Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti, 

II. Abdülhamid yönetimine karşı 

muhalif bir hareket olarak orta-

ya çıkmıştı. Cemiyetin amacı 

meşruti idareyi tesis ederek için-

de bulunulan olumsuz şartla-

rın en büyük müsebbibi olarak 

kabul edilen II. Abdülhamid’i 

tahttan indirmekti. Bu amaçlar 

doğrultusunda ortak ideolo-

jik bir birlikteliğe sahip ol(a)

mayan kişiler cemiyete katıl-

mıştı. Böylece cemiyet Ermeni, 

Yahudi, Türk,  Arap, Müslüman, 

Hristiyan, Musevi, milliyetçi, 

pozitivist, liberal ve İslâmcı gibi 

farklı milliyet, inanç ve ideoloji-

lere sahip kişilerden oluşan bir 

birliktelik haline geldi. Tüm bu 

farklılıkları bir arada tutan harç 

ise II. Abdülhamid düşmanlığı 

idi. İşte Said Halim Paşa cemiyet 

içerisindeki İslâmcı grubu temsil 

eden güçlü bir karakterdi.

Said Halim Paşa’nın cemi-

yetle doğrudan ilişkisi Mısır’a 

sürgününden sonra geçtiği 

Avrupa’da başlamıştır. 1906 

yılında S. Halim Paşa cemiyetin 

Said Halim Paşa cemiyet içerisinde özellikle Talat 
Paşa ve Enver Paşa gibi daha çok milliyetçilik ve 
laiklik ekseninde faaliyet göstermesine rağmen 
İslâmcılık düşüncesini savunmuş ve bu konumu ile 
milliyetçi laik grubun faaliyetlerini engellemiştir. 
Örneğin çok önemli iki yasa Şeriat Mahkemelerinin 
Usulleri Üzerine Kararname ve Yeni Aile Yasası (Bu 
yasa Osmanlıların özel hayatlarında şeriatın rolünü 
ciddi ölçülerde azaltmayı amaçlıyordu.) ancak Said 
Halim Paşa’nın sadrazamlıktan istifası sonrasında 
karara bağlanabildiler. Fakat tüm bunlara rağmen 
Said Halim Paşa sadık bir İttihatçı devlet adamıydı. 
Said Halim Paşa İslâm’ın son kalesi olarak gördüğü 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ancak ve ancak İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’nin güçlü liderliği sayesinde 
canlandırılıp kurtarılabileceğine ve böylece devletin 
Haçlıların modern şekli olarak yorumladığı agresif 
Avrupa emperyalizmi tarafından fethedilmesinin 
önlenebileceğine inanıyordu.
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müfettişlik görevine başlamıştır. 

Aslında Paşa’nın cemiyetteki asıl 

faydası yaptığı maddi destekler-

dir. Örneğin Ahmet Rıza hatıra-

tında bu konuda II. Meşrutiyet 

öncesinde S. Halim Paşa’nın 

delaleti ile Mısır’da beş bin frank 

toplandığını, toplanan paranın 

Nazım Bey’le memlekete gönde-

rildiğini ve bundan sonra Enver 

ve Niyazi beylerin dağa çıkarıl-

dığını belirtiyor.7

 İttihat ve Terakki Cemiyeti 

tek bir ideoloji etrafında 

toplanmış bir örgüt değil-

di. Yukarıda da belirttiği-

miz gibi farklı düşünceler 

cemiyet içerisinde toplan-

mıştı. Cemiyette en önemli 

odaklardan birisini mason-

lar oluşturuyordu. Örgütün 

daha kuruluş aşamasında 

ortaya çıkan masonlarla iliş-

kileri, ilerleyen dönemlerde 

İttihat ve Terakki Cemiyeti 

hakkındaki en ağır eleşti-

ri alanlarından birini oluş-

turacaktır.8 Ancak cemiye-

tin kendisine masonik bir 

örgütlenmeyi örnek alması 

cemiyetin yayılmasını ve 

gizliliğini muhafaza etme-

sini kolaylaştırmıştır. Böylece 

masonluk, daha cemiyetin kuru-

luşu aşamasından itibaren örgüt 

içerisinde etkili olmaya başla-

mıştır. Orhan Koloğlu cemiyette 

mason olanların isimleri üze-

rinde durarak bu konuda: Talat 

Paşa, Cemal Paşa, Cavit Bey, 

Manyasizade Refik Bey gibi isim-

ler üzerinde durduktan sonra 

Said Halim Paşa’nın da mason 

olduğunu “İttihatçıların iki 

mason sadrazamı (Said Halim 

Paşa ve Talat Paşa)” diyerek 

belirtiyor.9 Said Halim Paşa’nın 

cemiyet içerisinde önemli bir 

İslâmcı düşünür olduğu düşü-

nüldüğünde masonluğu iddiası 

yadırganabilir. Ancak yine cemi-

yet üyelerinden Şeyhülİslâm 

Musa Kazım Efendi’nin de bir 

mason olduğu düşünüldüğünde 

bu iddia çokta yadırganmaya-

caktır. 

Said Halim Paşa cemiyet içe-

risinde özellikle Talat Paşa ve 

Enver Paşa gibi daha çok mil-

liyetçilik ve laiklik ekseninde 

faaliyet göstermesine rağmen 

İslâmcılık düşüncesini savun-

muş ve bu konumu ile milliyetçi 

laik grubun faaliyetlerini engel-

lemiştir. Örneğin çok önemli 

iki yasa Şeriat Mahkemelerinin 

Usulleri Üzerine Kararname 

ve Yeni Aile Yasası (Bu yasa 

Osmanlıların özel hayatlarında 

şeriatın rolünü ciddi ölçülerde 

azaltmayı amaçlıyordu.) ancak 

Said Halim Paşa’nın sadrazam-

lıktan istifası sonrasında kara-

ra bağlanabildiler.10 Fakat tüm 

bunlara rağmen Said Halim 

Paşa sadık bir İttihatçı dev-

let adamıydı. Said Halim Paşa 

İslâm’ın son kalesi olarak gördü-

ğü Osmanlı İmparatorluğu’nun 

ancak ve ancak İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’nin güçlü liderliği 

sayesinde canlandırılıp kurtarı-

labileceğine ve böylece devletin 

Haçlıların modern şekli olarak 

yorumladığı agresif Avrupa 

emperyalizmi tarafından 

fethedilmesinin önlenebile-

ceğine inanıyordu.11 Hatta 

o kadar iyi bir İttihatçı idi 

ki, 1913 yılında cemiye-

tin kongresinde İttihat ve 

Terakki Cemiyeti başkanlığı-

na bile seçildi.12   

Said Halim Paşa’ya göre 
Batılılaşma Sorunu

Said Halim Paşa, 

Batılılaşma sorununa bir 

sosyolog gibi yaklaşarak bu 

konuda Osmanlı aydınları-

nın açmazlarının neler oldu-

ğunu Mukallitçiliğimiz adlı 

eserinde ortaya koyuyor. 

Çünkü, Paşa’nın içinde bulun-

duğu zaman diliminde Osmanlı 

toplumu hâlâ daha kendisine 

Avrupanın toplumsal, siyasi, 

askeri, kültürel ve ekonomik 

yapısını örnek almaya devam 

ediyordu. Ancak bu usul Paşa’ya 

göre hatalı idi. Çünkü her top-

lum, içinde bulunduğu şartlara 

göre sorunlarını çözmeliydi. Bu 

aşamada da toplumun kültü-

rü, geleneği vb. sosyal şartları-

nı dikkate almak gerekiyordu. 

Said Halim Paşa içinde bulun-
duğu şartları iyi okuyan ve 
buna göre de devrini aşan 
yorumlar yapabilen bir fikir 
adamı idi. Bu boyutu ile günü-
müze kadar İslâmcı düşün-
cede oldukça etkili bir isim 
olarak ortaya çıktı. Paşa’nın 
düşüncelerinde etkili olan 
iki önemli sorunsal “İslâm ve 
Batı(lılaşma)” dır. Fikirlerinin 
nerede ise tamamına bu iki 
sorunsal yön vermiştir.
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■ Said Halim Paşa

Bu durum dikkate alınmadan 

yapılan tüm yenilikler ve ıslahat 

faaliyetleri başarısız olacağı gibi 

toplumu içinden çıkılmaz bir 

bunalıma da sürükleyebilecekti.

Said Halim Paşa’ya göre 

Avrupa’nın örnek alınacak 

yegane tarafı sorunlar çözmek 

için takip ettiği usuldür. Ama 

özellikle yurt dışında eğitim 

gören gençlerimizin bir süre 

sonra yurtlarına döndükten 

sonra Avrupa’nın eğitim, siya-

set, ekonomi, kültür ve ahlakını 

Osmanlı Devleti ve toplumunun 

gerilikten kurtulması için reçete 

olarak sunmaları sorunları da 

beraberinde getirmiştir. Paşa’ya 

göre bu sorunlardan en önem-

lileri ahlak, toplum ve ailenin 

bozulmaya başlaması idi. Paşa, 

bu konuda “… yeni neslin bilgi-

sine, anlayışına ve yenilik arzu-

suna hiçbir şey karşı duramadı. 

Sosyal esaslardan olan anane 

ve karakter, usul ve edep, itaat 

ve ahlak gibi kıymetler, saygıya 

ve korunmaya değer bulunma-

dı. Evladın saygısı ve babanın 

haysiyeti ortadan kalktı.”13 Aile 

ve toplumun bozulmasındaki 

önemli nedenlerden birisi de 

Avrupa’dan etkilenerek Osmanlı 

toplumunda da feminizmin 

ortaya çıkmasıdır. Bu düşünce 

kadınların tam bir özgürlük elde 

etmek için “kocalarının hakimi-

yetine ve ebeveynlerinin vesaye-

tine”14 tahammül edemez duru-

ma gelmelerine neden olmuştur 

diyerek Avrupa’nın örnek alın-

masının nasıl büyük yıkımlar 

getirdiğini ortaya koymaya çalış-

mıştır.

 Said Halim Paşa’ya Göre 
Osmanlı (‹slâm) Toplumunun 
Geri Kalması Problemi

İslâm Dünyası’nın ve 

Osmanlı Devleti’nin geri kalması 

genelde iç ve dış sebepler olarak 

tasnif edilmiştir. İç sebepler ola-

rak toplumun içinde zuhur eden 

tembellik, gaflet, dalalet, hura-

feler, bilgisizlik ve cehalet, eği-

timsizlik, kötü taklitler, kurum-

ların bozulması, rüşvet, iktisadi 

esaret ve ekonomik hareketsiz-

lik sayılmaktadır. Dış sebepler 

olarak ise, Avrupa’da meydana 

gelen yeni toplumsal ve siya-

sal hareketler, yeni teknolojik 

gelişmeler, dış ticaret ilişkileri, 

kapitülasyonlar, etnik unsurların 

çeşitli faaliyetleri, misyonerler ve 

yabancı devletlerin iç işlerine 

karışması gelmektedir.15 

Ancak Said Halim Paşa geri 

kalmanın sebepleri olarak göste-

rilen bu nedenlere karşı oldukça 

şüphelidir. Çünkü, İslâm ale-

minin geri kalması meselesinin 

aydınlanması pek önemli oldu-

ğu halde, ciddi hiçbir teşeb-

büste bulunulmamıştır. Bugün 

ortaya atılan cevaplar ise pek 

tabii ki, ciddiyetten uzak, eksik 

ve keyfi olmaktan kurtulamı-

yor.16 Ayrıca “İslâm dünyası-

nın geriliği, ancak Müslüman 

milletler yabancı boyunduruğu 

altına girdikten sonra” meydana 

çıkmıştır. “Bu milletler, toprak-

larını işgal edenlere göre pek 

düşük şartlar altında yaşamakta 

idiler. Geriliklerini önce onlara 

hakim olan Hıristiyan milletler 

görmüş ve onların fikir adam-

ları, bizden çok önce bu mese-

le ile meşgul olmuştur. Demek 

oluyor ki, nesillerden beri çek-

mekte olduğumuz bir hastalığın 

farkına varabilmemiz yabancılar 

sayesinde olmuştur.”17 Paşa bu 

görüşleri ile Osmanlı ve diğer 

İslâm toplumlarında gerilikten 

kurtulma adına yapılan çalış-

maların hepsinin aslında batı-

lıların bizlere aktardığı çizgide 

olduğunu ve kendi toplumsal 

dinamiklerimize dayanmadığı-

nı ortaya koyuyor. Bu neden-

le öncelikle toplumsal bir iler-

leme için sorunun nedenleri 

doğru tespit edilmeli ki, ancak 

o zaman doğru çareler buluna-

bilsin. Aslında Paşa, bu görüşleri 

ile III. Selim, II. Mahmud ve 

Tanzimat’la devam eden ıslahat-

ların neden sonuçsuz kaldığını 

da ortaya koymuş oluyor.   

Sultan II. Abdülhamit
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Said Halim Paşa’ya Göre ‹slâm 
Toplumlarında Yönetim Modeli

Osmalı Devleti aydınları 

uzun süre devletin geri kalmış-

lığının nedenleri üzerine kafa 

yormuşlar ve kurtuluş reçeteleri 

hazırlamışlardı. Bu reçetelerden 

en popüler olanı Avrupa’nın 

uyguladığı siyasal sistemin ben-

zerinin Osmanlı Devleti’nde 

de oluşturulması ve Avrupa’ya 

öğrenciler göndererek Avrupa 

ilim ve irfanının yakından tanı-

nıp getirilmesi idi. Bu reçetenin 

en önemli özelliği Avrupa’nın 

üstünlüğünün kabul edilip bu 

genel kabule göre uygun çareler 

aranması idi. Said Halim Paşa 

tüm bu tartışmalar içerisinde 

-Avrupa’da tahsil almasına rağ-

men- daha derinlikli tahliller 

yaparak bu konuda ufuk açıcı 

fikirler ortaya koymuştur. 

Said Halim Paşa, İslâm’ın 

toplum yapısının şeriatın haki-

miyeti ilkesine dayandığını 

“tabii, değişmez, insanın keyfi 

iradesine bağlı olmayan ahlaki 

ve ictimai kanunların hakimiye-

ti” diyerek belirtiyor. Said Halim 

Paşa’ya göre siyasal kurumların 

görevi Allah tarafından insanlara 

verilmiş olan hürriyet ve eşit-

lik ilkelerinin korunmasıdır.18 

Bu anlayış, Avrupa’da insanla-

rın eşitlik ve hürriyet haklarını 

kazanmak için verdikleri müca-

delenin aksine İslâm’da bu hak-

ların baştan kabul edildiğinin 

bir ilanıdır. Bu boyutu ile İslâm 

dünyası ile batı toplumu yönet-

me anlayışının temelini oluştu-

ran bu kavramlarda bile ayrış-

maktadır.  

Said Halim Paşa, 1876 yılın-

da ilan edilen Kanun-ı Esasi’ye 

mesafeli yaklaşarak bu konuda 

eleştirel bir tavır takınmıştır. Bu 

eleştirellik yüzeysel olmaktan 

ziyade derinlikli bir nitelik taşı-

maktadır. Bu konuda Said Halim 

Paşa şunları söylüyor: “1876 

Anayasası, bizzat mutlakiyet 

idaresi memurlarının, aralarında 

gizlice anlaşarak tertip ettikleri 

bir tedbirdi. Bununla, hüküm-

darın istibdadını azaltmak, 

onun hüküm ve nüfuzuna karşı 

dengeyi sağlayacak bir kuvvet 

meydana getirmek istiyorlardı. 

Çünkü devletin mukaddera-

tının şahsi ve keyfi bir idare 

elinde bulunması, memleketin 

ilerlemesine mani olan başlıca 

sebep sayılıyordu… Halbuki 

yenilik taraftarı olan bu nazır-

lar ve büyük memurlar kendi 

memleketlerini pek iyi tanımı-

yorlardı. Dolayısıyla da milletin, 

bu anayasa ile kendisine yükle-

nen vazifeleri, aradan uzun bir 

zaman geçmeden yerine getir-

meye muktedir olamayacağını 

biliyorlardı. Bu yüzden milletin, 

bilgisi ve haberi olmadan kendi-

sine bahş olunan siyasi hakları, 

çekmekte olduğu istibdada karşı 

tesirli bir silah olarak kullana-

mayacağının farkında idiler.”19 

Bu sözleri ile Paşa kendi top-

lumunun özelliklerini dikkate 

almadan başka toplumları taklit 

ederek yapılan ıslahatların iste-

nilen neticeleri vermeyeceğini ve 

bu nedenle de sadece hazırlayan 

kişilerin işine yarayacağını belir-

tiyor. 

Said Halim Paşa, anayasa 

meselesinin Osmanlı toplumu-

na uygun olamadığını çünkü 

Osmanlı milletinin çoğunun 

ilkel bir cemiyet hayatı yaşadı-

ğını ve böyle bir sosyal seviyede 

bulunan bir milletin, bu derece 

mühim siyasi hak ve hürriyetlere 

sahip olmasının tarihte ilk defa 

vuku bulduğunu belirtiyor.20

 Bu noktada ülkeye ıslahat adı 

altında sokulan “kötü ve ahmak-

ça yeniliklerden fayda olmadı-

ğını”21 çünkü inkılapçılarımızın 

“insanların kanun ve nizamlar 

için değil, kanun ve nizamların 

insanlar için meydana getirilmiş 

olduğunu hiçbir zaman anlaya-

madıklarını”22 belirtiyor. 
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■ Said Halim Paşa

Sonuç 

Said Halim Paşa içinde bulun-

duğu şartları iyi okuyan ve buna 

göre de devrini aşan yorum-

lar yapabilen bir fikir adamı 

idi. Bu boyutu ile günümüze 

kadar İslâmcı düşüncede olduk-

ça etkili bir isim olarak ortaya 

çıktı. Paşa’nın düşüncelerinde 

etkili olan iki önemli sorunsal 

“İslâm ve Batı(lılaşma)” dır. 

Fikirlerinin nerede ise tama-

mına bu iki sorunsal yön 

vermiştir.

Paşa birçok sorun kar-

şısında yüzeysellikten ziya-

de ilklere önem verdi. Buna 

güzel örneklerden biri II. 

Abdülhamid ile ilgili yorum-

larıdır. II. Abdülhamid 

Paşa’nın da dahil olduğu 

İttihatçıları bir araya top-

layan en önemli güç II. 

Abdülhamid’e duydukları 

öfke ve onu tahttan indire-

rek meşruti bir idare kur-

maktı. Ancak Paşa “bir idare 

yalnız bir adamın veya bir 

partinin değil, bütün bir nes-

lin eseridir. Sultan Hamid 

kendi adıyla yadedilen İdare-i 

Hamidiyye’nin tek amili ve kuru-

cusu değildir. Belki bu idarenin 

mühim amillerindendi, fakat 

Sultan Hamid dünyaya gelme-

miş olsaydı, muasırları başka bir 

Sultan Hamid’in meydana gel-

mesine sebep olacaklardı” diye-

rek sorunun aslında Osmanlı 

toplum ve aydınlarının düşün-

düğü gibi kişisel olmayıp ilkesel 

problemlerden kaynaklandığını 

ortaya koymuştur. Ayrıca yaşa-

nılan süreçte “nasılsanız öyle 

yönetilirsiniz” ilkesini de dolaylı 

olarak hatırlatarak toplumunda 

yaşananlardan mesul olduğunu 

ortaya koymuştur.

Paşanın fikirleri ve eserleri-

nin daha iyi anlaşılması, için-

de bulunduğumuz dönemde 

yaşadığımız toplumsal, siyasi ve 

kültürel birçok problemin çözü-

münde bizlere önemli katkılar 

sağlayacaktır.
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duğu şartları iyi okuyan ve 
buna göre de devrini aşan 
yorumlar yapabilen bir fikir 
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müze kadar İslâmcı düşün-
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Batı(lılaşma)” dır. Fikirlerinin 
nerede ise tamamına bu iki 
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Mehmet Yaşar SOYALAN

ÇEVİRİ MEALLERİN

İMKAN VE SORUNLARI1

Giriş: Din Dili Seküler Dil 
veyahut Dini ve Seküler 

Zamanlar
Kur’ân Arapça bir metin olsa 

da, Türkçe’deki mevcut mealle-

rin hepsi Arapçadan çevrilmiş 

değildir. İngilizce, Fransızca, 

Almanca ve Urduca gibi dil-

lerden Türkçeye çevrilmiş ve 

oldukça da rağbet gören meal-

ler bulunmaktadır. Biz bu teb-

liğimizde bunlardan üçü; Esed, 

Hamidullah ve Mevdudi mealleri 

üzerinde duracağız.

Bu meallerin, ilk tercüme 

edildikleri dillerdeki konumu, 

bu dilleri konuşan kişilerin meal 

hakkındaki yargıları mutlaka 

önemlidir ve meallerin özgün-

lüğü hakkında az çok bir fikir 

verirler. Ancak biz meallerin 

bu boyutundan çok, Kur’ân’ın 

mesajının bu dillere nasıl ve ne 

kadar aktarıldığı ile ilgilene-

ceğiz.

Bilindiği gibi batı aydın-

lanmasının ortaya çıktığı 17. 

yy’a kadar bütün dünya tanrıyı 

merkeze alan bir din dili ile 

konuşuyor ve düşünüyorlardı. 

Dolayısıyla yazılı ve sözlü metin-

ler de bu esasa göre oluşturulu-

yordu. Oysa 17. yy’la birlikte bu 

dil değişmeye başladı. 20. yy’la 

birlikte de tüm yeryüzü sakinle-

ri, batılı aydınlanmacıların inşa 

ettiği, merkezinde insan olan, 

dolayısıyla tanrıyı dışlayan sekü-

ler, dünyacı, din dışı dili kullan-

maya başladılar. Bugün biz de 

aynı din dışı dili kullanıyoruz ve 

bu dil ile düşünüyoruz.  Çünkü 

bu din dışı dil, sadece kelimele-

rin anlam dünyasını değil, zihin 

haritamızı da değiştirdi. Üstelik 

bu dini dışlayan dünyevi dille 

sadece dünyayı değil ötedünyayı 

da dini de anlamaya ve anlam-

landırmaya çalışıyoruz. Kısacası 

bu aydınlanmacı algı ile 

birlikte, sade-

c e 

d i l imiz in 

değil, zihni-

mizin de kıb-

lesi değişti.

İnsanoğlunun dilinin ve algı-

sının kıblesinin değişmesi, eski 

ile yeni algısını da temelden 

sarstı. Eski ile yeni arasında bir 

yabancılaşma ortaya çıktı. Yeni 

algı ile eski metinleri okumak, 

metinlerin aslından koparılarak 

yeniden üretilmesi sonucunu 

doğurdu. Aynı sıkıntıyı Kur’ân 

tercümelerinde de yaşıyoruz.  

Din dili ile vazedilmiş bir metni, 

seküler bir dille, hayatları-

nın merkezinde tanrı olmayan 

bir muhatap kitlesine tercüme 

etmeye çalışıyoruz. Bu ifadeleri 

sadece batılı veya batı kültürüy-

le büyümüş kitleler için değil 

günümüz Müslüman dünyası-

nın muhafazakar kitleleri için de 

kullanıyoruz.

Ancak üzülerek belirtmeliyiz 

ki, okuyucunun kahır ekseri-

yeti, bu sorunun ve ayırımın 

farkında değil. Sadece okuyu-

cular değil, Kur’ân ve eski dini 

metin mütercimlerinin pek çoğu 

da bu ayırımdan habersizler, 

haberli olanlar da bir iki istisna 

dışında sorunu önemsemiyor-

lar. Meallerimizin çoğu, bugün 

vazedilmiş/indirilmiş bir metnin 

tercümesi gibi.

Bu açıdan seçtiğimiz mealler 

bu anlamda Türk okuyucusu-
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na önemli bir tecrübe ve katkı 

da sunuyorlar. Kur’ân mesajının 

yayınlandığı dile nasıl aktarıl-

dığı, mesaj aktarılırken ne tür 

yöntem kullanıldığı ve okuyucu-

sunda nasıl bir etki bıraktığının, 

Türkiyeli okuyucu açısından da 

önemli ve anlamlı olduğu-

nu düşünüyoruz. 

Meal ve Mütercim Üzerine 
Kısa Bir Değerlendirme

İlgili meallerin Türkçeye 

ve Türkiyeli okuyucu-

ya sunduğu imkanlara ve 

ortaya çıkardığı sorunlara 

geçmeden önce meal ve 

mütercim arasındaki ilişki-

ye kısaca da olsa değinme-

miz gerekir.

Bilindiği gibi meal ifa-

desi, sadece Türkiyeli oku-

yucunun aşina olduğu bir 

kelimedir ve sadece Kur’ân 

tercümeleri için kullanılır. 

Meal, bir Kur’ân tercümesi 

olarak özel bir metindir. Bu 

özellik hem okuyucunun 

ona atfettiği değer dola-

yısıyladır hem de zama-

nımızdan yaklaşık 1500 

yıl önce bir hitabe olarak 

Rasûlüllah’ın zihninde doğ-

ması/ilka olması ve tarihi 

bir metin olması dolayısıyla 

da özeldir. Bu durum onun 

tercümesini de hatta mütercimi-

ni de özel kılmaktadır. 

Bundan dolayıdır ki, meal, 

özel olmasının bir gereği ola-

rak, Kur’ân’ın temel niteliklerini 

içinde barındırması gerekir. Bu 

açıdan bilinmelidir ki, Kur’ân; 

Arapça bir metindir, tarihi bir 

metindir, sözel bir metindir/

Hitabedir ve bir süreç içinde 

oluşan bir metindir.

Aynı şekilde, Kur’ân’ın hem 

dilinde hem içeriğinde hem de 

üslubunda indiği dönemin ve 

coğrafyanın özelliklerini yan-

sıttığına şahit oluruz. Kur’ân’ın 

asıl ve ilk muhatabı o dönemin 

coğrafyasının insanıdır. Problem 

ettiği konular da o dönem insa-

nın ürettiği sorunlarla ilişkili-

dir. Dolayısıyla Kur’ân’ın içeriği, 

bölge insanının dini, felsefi anla-

yış, düşünce biçimleri, kültürel 

ve siyasi algısıyla yakından ilgi-

lidir. Bu nedenle Kur’ân bugün 

için, 114 ayrı metinden/hitabe-

den oluşan teknik bir metin-

dir. Okuyucu ister meal ve ister 

Kur’ân okusun, okuduğu şeyin 

bu özelliklere sahip bir metin 

olduğunu hesaba katmak duru-

mundadır.

Kur’ân’ın bu özelliğinin 

farkında olmak, bir Kur’ân 

mütercimi için ise, tercüme 

ettiği metnin mesajını doğru 

aktarmak açısından en zaruri 

ve ilk yapacağı şey olma-

lıdır. Kur’ân müterciminin, 

tercüme ettiği metinle ilişkisi 

bunlarla da sınırlı kalmama-

lıdır; onun yapısal/şekilsel 

özelliklerini (Şiir, seci, nesir, 

sure bütünlüğü), içerik özel-

liklerini (mesaj, temel inanç 

ilkeleri, bireysel ve toplum-

sal hedefler), edebi anlatım 

özelliklerini (edebi teknikler, 

mesel, kıssa, vs..), metnin 

dilsel özelliklerini, kavram-

larının ne anlama geldiği-

ni, nasıl bir süreç içerisinde 

şekillendiğini, somut soyut 

ilişkisini de bilmek ve bun-

ları yapacağı tercümeye nasıl 

bir yöntemle aktaracağını/

taşıyacağını da önceden tes-

pit etmiş olmak durumun-

dadır.

Bunun kadar önemli 

bir konuda, dillerin zaman 

içerisinde değiştiğini, yeni 

anlamlar kazandığını, özellikle 

Kur’ân sonrası dönemde bir-

çok konu ve kavramın yeniden 

tanımlandığı gerçeğini hesaba 

katmalı, Kur’âni ve Kur’ân’da 

olan ile sonradan olanı birbirin-

den ayırabilecek farkındalığa ve 

donanıma sahip olmalıdır. Ayrıca 

kendi dönemini ve dilini de en 

■ Çeviri ve Mealler

Kur’ân 23 yıllık bir zaman 
dilimi içinde tedrici olarak 
nazil olmuş, birçok kelime bu 
süreçte yeni anlamlar kazan-
mış ve bu kelimelerle yeni bir 
zihin ve dünya inşa edilmiştir. 
Bu Hitabe/ilahi metin, önce-
likle ezberlenmiş, arkasın-
dan hemen yazıya geçirilmiş. 
Rasûlün vefatından yaklaşık 
yirmi yıl kadar sonra da yazılı 
bir kitap/mushaf olarak çoğal-
tılarak, kitaplar dünyasına 
girmiştir. Bu ilahi metnin, bu 
ve sonrasında yaşadığı süreç, 
aynı zamanda muhatapları-
nın zihinsel değişimi nedeniy-
le de onu sıradan insanlar için 
“mübin” ve herkesin anlaya-
cağı bir metin olmanın ötesi-
ne taşıyarak teknik bir metin 
haline dönüşmüştür.
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Ahmet KAVAS

az tercüme ettiği metnin dili-

ni ve arkaplanını bildiği kadar 

bilmelidir. Ve tercümenin her 

aşamasında tercüme ettiği met-

nin teknik boyutunu zihninde 

sürekli canlı tutmanın yanında, 

kendisinin ve muhataplarının 

seküler ve aydınlanmacı bir dil 

kullandığını ve böyle bir zihne 

sahip olduğunu, tercüme ettiği 

metinin, merkezinde Allah/tanrı 

olan dini bir dil ile vazedildiğini 

hiç hatırından çıkarmamalıdır.

Bu nedenle muhatabı açısın-

dan anlaşılabilir bir mealde şu 

özelliklerin bulunması gerekir.

1- Dilinin sade ve anlaşılır 

olması gerekir.

2- Bir usul, yöntem ve 

sistematiğinin bulunması, bu 

yöntemin ne olduğunun mea-

lin girişinde açıklanmış olması 

lazımdır.

3- Kavram, terim, deyim 

ve benzeri ifadelerle, kıssa, 

mecaz ve sembolik anlatımlarla 

ilgili bir bütünlüğün ve ilmi bir 

derinliğin bulunması gerekir

4- Meal, Kur’ân metninde-

ki ifadelerin, o dönem Arap-

çasındaki karşılıkları bulunarak 

tercüme edilmiş olmalıdır.

5- Tarihsel arkaplan gözö-

nünde bulundurulmuş olmalıdır.

6- Meal, Kur’ân sonrasının 

algı ve kültürü ile İsrailiyyât kül-

türünün oluşturduğu önyargılar-

dan ve günümüz egemen kül-

türünün dayatmalarından uzak 

olmalıdır.

Meal, Çeviri Meal ve Türkiye 
Gerçeği

Meal, herhangi bir dile doğru-

dan, ana dilinden/Arapçasından 

tercüme edilen metindir. Çeviri 

meal ise herhangi bir dilde yapı-

lan bir Kur’ân çevirisinin, bir 

başka dile çevirisidir. Bu tür 

meal örneklerinin fazla olma-

dığını, belli başlı seçkin birkaç 

mealin, farklı dillere çevrilmesiy-

le sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. 

Türkiye’de de durum böyle-

dir. Muhammed Esed’in İngilizce, 

Muhammed Hamidullah’ın 

Fransızca, Mevdudi’nin Urduca 

(Mevdudinin İngilizceden 

Türkçeye tercüme edilen bir 

meali de var) hazırladığı mealler, 

Türkçeye çevirilmiş. Bunların 

dışında özellikle Cumhuriyetin 

ilk on yıllarında Almanca, 

Fransızca ve İngilizce mealler-

den faydalanılarak hazırlanan 

mealler de söz konusudur: Prof 

Sadi Irmak’ın, Besim Atalay’ın, 

Behçet Kemal Çağlar’ın mealleri 

gibi..

Bu meallerin dışında çeviri 

meal diyebileceğimiz iki tür meal 

daha var. Birinci grup yukarı-

da değindiğimiz Cumhuriyetin 

inkılap kadrolarına yakın isim-

lerin hazırladıkları mealler. Bu 

meallerde, genelde hangi dilden 

ve hangi metni esas alarak çevi-

rildikleriyle ilgili fazla bir açık-

lama bulunmamaktadır. Aynı 

şekilde kendi çeviri ve meali 

hazırlama metodlarıyla ilgili 

bir bilgilendirme de söz konu-

su değildir. Ancak iyi derece 

Almanca bilen ve bazı Almanca 

meallerden yararlandığı tahmin 

edilen, eski Başbakanlardan 

Sadi Irmak, mealinin girişinde, 

mealini; “Doğu tefsircilerinin ve 

tarafsız batı bilginlerinin eserle-

rinden faydalanarak ve yetkilile-

re danışarak” hazırladığını ifade 

etmektedir. Günümüzde bu tür 

meallerin çok fazla örneği olma-

dığı gibi baskıları da yapılma-

maktadır. 

İkinci tür meallerin ise, meal 

kültürümüz için çok önemli ve 

baskın bir yeri var. Bu tür meal-

ler herhangi bir yabancı dilden 

tercüme edilmiş değillerdir. Bu 

tür mealler, metnin orjinalinden/

Arapçasından çevirildiği intiba-

ını vermekle beraber, basit bir 

karşılaştırma ile pek çok mealin, 

meşhur birkaç mealin yeniden 

yazılmışı/kopyası gibi olduğu 

hemen fark edilir. Ki bu kanaat 

mealler üzerine iceleme yapan 

araştırmacı ve akademisyenler 

tarafından da paylaşılmış, yap-

tıkları çalışmalarda bu düşün-

celerini ortaya koymuşlardır. 

(Örneğin Dücane Cündioğlu, 

Kur’ân Çevirilerinin Dünyası) 

Bu mealler, ne içerik ne yön-

tem ne cümle yapıları ne de 

kavramlaştırmalar ve anlamları 

açısından orjinal değildir. Eski 

dildeki bazı kelimelerin yeni-

lenmesi ve cümlelerin değişti-

rilerek yeniden kurulmasından 

ibarettir. Konumuz “hangi meal 

hangi mealin kopyasıdır” olma-

dığı için, bu ifadeleri sadece, 

çeviri mealler bağlamında bir 

tespit yapmak ve dikkatleri bu 

kolaycılığa yöneltmek için dile 

getiriyoruz. 

Ancak dünyada sadece 

Türkiyeye özgü bir meal yapma/

hazırlama geleneği/tekniği var ki 

mutlaka ona da işaret etmek 

gerekir. Dolayısıyla bu mealleri 

de çeviri mealleri bağlamında 

ele alabiliriz. Elmalılı merhumun 
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■ Çeviri ve Mealler

sadeleştirilmiş meallerinden söz 

ediyorum.  Bu son cümlemden 

anlaşılan mana, Elmalılı mer-

humun, sadeleştirilmiş mealle-

rinin olduğu anlaşılmaktadır. 

Evet kasdım budur. Ancak sayı-

sını tesbit edemediğim, 10’un 

üzerinde sadeleştirilmiş Elmalılı 

meali olduğunu söyleyebilirim. 

Tesbit edebildiğim kadarıyla, 

bu meallerden ikisi için Elmalılı 

meali diyebiliriz. Bunlar da 

Dücane Cündioğlu ve Ertuğrul 

Özalp metinleridir. Diğer meal-

lerde sadece Elmalılı merhumun 

ismi bulunmaktadır. Mealler, 

Elmalılının, öncelikleri ve yönte-

mi esas alınmadan yeniden üre-

tilmişlerdir. 

Üstelik, zaten Elmalılının 

bir meali de bulunmamaktadır. 

Olay Hak Dini Kur’ân Dili isimli 

tefsiri içindeki ayet pasajlarının 

çevirilerinin toplanmasından 

ibarettir. Özellikle Cündioğlu 

metninde sadeleştirmeler, tefsir 

metninden hareketle yapıldığı 

için Elmalılının muradı da bu 

metinde muhafaza edilmiş. Aynı 

şekilde Ertuğrul Özalp metnin-

de de orjinal anlama bağlı kal-

mak için özel gayret sarf edildiği 

anlaşılmaktadır. Özalp, meali-

ne, büyük bir titizlikle hazırla-

dığı “Matbu Nüsha ile Yazma 

Nüsha Arasındaki Farkları 

Gösteren Liste”yi ve Elmalılı’nın 

“Mukaddime”sini de ekleye-

rek, çalışmasını daha da önemli 

hale getirmiştir. Bu iki çalışma, 

Elmalılı’nın cümle yapısını ve 

anlam kurgusunu bozmadan 

yapılmış. Diğer sadeleştirmeler 

ise cümle yapısı ve mealin anlam 

örgüsü/kurgusu hesaba katılma-

dan, günlük dilde yeniden üre-

tilmişlerdir. 

Artık burada bir sadeleş-

tirmeden söz etmek mümkün 

değildir. Yapılan şey metni yeni-

den yorumlayıp inşa etmektir. 

Bu meallerde, belki iddialı ola-

cak ama Elmalılı ile ilgili olan 

şey, mealler üzerindeki “Elmalılı” 

ismidir. Aslında yapılanın ne 

anlama geldiğinin anlaşılması 

için, bütün bu meallerin Elmalılı 

aslı ile birebir karşılaştırması-

nı yapmak gerekir. Yapılan 

işin anlamını o zaman daha 

net konuşma imkanımız olur. 

Burada Cündioğlu’nun konu 

ile ilgili bir makalesinin ismini 

vermekle yetineceğim. “Elmalılı 

Sadeleştirmelerinin Sefaleti”. 

Çeviri Meal Örnekleri: Esed, 
Hamidullah ve Mevdudi 

Mealleri

Biz araştırmamızı, Arapça 

dışında bir dilden yapılan Kur’ân 

çevirileriyle, özellikle de mealini 

hangi dilden Türkçe’ye aktardık-

larını açıkça ifade eden meal-

lerle sınırladık. Bu nedenle de 

çalışmamızın bundan sonraki 

bölümünde, Esed, Hamidullah 

ve Mevdudi mealleri üzerinde 

duracağız

Çeviri meal dendiğinde ülke-

mizde daha çok, Muhammed 

Esed’in, The Message of 

the Qur’an -Translated and 

Explained-/Kur’ân Mesajı 

(meal ve tesir) isimli meali, 

Muhammed Hamidullah’ın Le 

Saint Coran/Aziz Kur’ân isimli 

meali ve Mevdudi’nin Tercüme-i 

Kur’âni Mecid meaMuhta-

sar Havaşi/Açıklamalı Kur’ân-ı 

Kerim Meali Tercümanu’l Kur’ân 

isimli meali akla gelir. Bu mealler 

sırasıyla, İngilizce, Fransızca ve 

Urduca’dan tercüme edilmişler-

dir. Biz de bu meallerin Türkiyeli 

okuyucu için ne ifade ettiğinden 

ve kendi imkanımız ve gücümüz 

nisbetince de artı ve eksilerinden 

söz edeceğiz.

Bu meallerin tercüme edilme-

sindeki en önemli etkenin, son 

ikisinde, mealleri hazırlayanların 

alim kişilikleri ve ülkemizde çok 

biliniyor ve seviliyor olmalarının, 

ilkinde ise, mealin, hazırlaya-

nından bağımsız olarak, özgün-

lüğünün ve farklılığının etkili 

olduğunu düşünüyoruz. Gerçi 

Hamidullah’ın meali de oldukça 

özgün ve kendi içinde özel bir 

metodu ve dili olan bir metin-

dir. Ancak, Hamidullah’ın meali, 

tercüme edilip yayınlanmasının 

üzerinden on yıl gibi bir süre 

geçmesine rağmen özgünlüğü ve 

farklı dili hâlâ okuyucu tara-

fından keşfedilebilmiş değildir. 

Aynı şekilde Mevdudi’nin meali-

nin de Türkiyedeki örnekleriyle 

karşılaştırırsak (Türkçe tercüme-

sinde ciddi problemler olsa da) 

kendi çapında bir özgünlüğü ve 

sistematiği olduğundan söz ede-

biliriz. 

Bu mealler her şeyden önce 

Türkiye’de meal yapma geleneği-

nin, yöntem ve alışkanlıklarının 

sorgulanmasına yol açtı. Hem 

okuyucular, hem de meal hazır-

layıcıları farklı örneklerle karşı 

karşıya kaldıkları gibi onlar da 

çıtayı yükseltmek durumunda 

kaldılar. Çünkü meal hazırla-

yanların önünde, artık dikkate 

almak zorunda olduğu örnekler 

vardı. Aynı şekilde okuyucu da, 
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alışageldiği yöntemler dışında da 

meal hazırlanabileceğinin müm-

kün olduğunu gördü. Mealler 

arasında karşılaştırma yapma 

imkanına kavuştu. Bu mealler 

sayesinde yeni bir meal okuyucu 

kitlesi oluştu. Bu mealler özel-

likle, herhangi bir cemaate bağlı/

bağımlı olmayan, araştırıcı ve 

sorgulayıcı nitelikleri ön plana 

çıkan okuyucuların daha çok 

ilgisini çekti.

Bu mealler, hem meal hazır-

layanlar hem de okuyucular için 

Kur’ân algısında yeni bir örnek-

lik ve tecrübe ortaya koydular. 

Onları, alışık olmadıkları veya 

çok cılız bir şekilde ifade edi-

len farklı bir Kur’ân dünyası-

nın varlığından haberdar ettiler. 

Özellikle genç okuyucularda 

Kur’ân meali okuma alışkanlığı-

nın yayılmasına önemli katkılar 

sağladılar. Esed’in mealinin bu 

konuda çok popüler olduğunu 

ifade edebilirim. Bu  katkı ve 

örneklikleri, özellikle iki konuda 

kendini gösterdi.

Birincisi, Kur’ân mesajının 

diğer dillere, yani Arapça’nın, 

Arap kültürünün yabancısı oldu-

ğu bir dil ve kültüre, nasıl bir dil 

ve vizyon kullanılarak aktarıldı-

ğı tecrübesi. Başka bir deyişle, 

İlahi ve hitabi bir metin olan 

Kur’ân’ın, aynı zamanda, zaman 

içerisinde teknik bir metne de 

dönüşen Mushaf’ın, seküler algı-

nın egemen olduğu bir topluma 

nasıl aktarıldığı konusu. 

Esed ve Hamidullah’ın meal-

leri, meali hazırlayanların konu-

mu ve tercihleri nedeniyle batılı 

okuyucu muhatap alınarak hazır-

lanmış. İlahi Kelamın, muhatap-

ların zihninde yankı bulabilme-

si için, onların anlayacağı bir 

dil kullanılmış. Dolayısıyla özel 

isimler olduğu düşünülen keli-

me ve deyimler dışında hemen 

hemen bütün kelimeler, o dile, 

dildeki karşılıklarıyla tercüme 

edilmiş. Metnin dili, muhatap-

ların Kur’ân hakkında hiçbir 

şey bilmedikleri savı üzerinden 

oluşturulmuş. Mesajın, muha-

tapların aydınlanmış ve bir ölçü-

de rasyonelleşmiş zihinlerinde, 

doğru karşılık bulması için, 

onların anlayacağı ama mesajı da 

aktaran kelimeler tercih edilmiş.

Özellikle Esed’in mealinde, 

muhatabının seküler algılama 

biçimi belirgin şekilde hesaba 

katılmış. Zamanımızdan yakla-

şık 1500 sene önce, din dilin-

de, Allah ve insanın O’na karşı 

sorumluluğu merkeze alınarak 

vaz edilmiş hitabi metin, günü-

müz ingilizcesine çevrilirken, 

kelimenin günümüzde anlatmak 

istediği manaya dikkat çekilmiş. 

Okuyucunun yazılandan ne 

anladığı, mealin öncelikli konu-

su olmuş ve buna uygun bir 

dil kullanılmış. Bunun için de 

büyük ölçüde anlamların rasyo-

nelleştirilmesine/ aklileştirilme-

sine  çalışılmış. 

Hamidullah mealinde de 

bu kaygı bulunmakla birlikte, 

öncelik manayı doğru aktarma-

ya verilmiş, bir adım atması da 

okuyucudan istenmiş. Anlamın 

aklileştirilmesi okuyucunun zih-

nine bırakılmış. Esed ise okuyu-

cusu adına bunu kendisi yap-

mış. O, okuyucuyu yormamak 

için olsa gerek, zaman zaman 

manayı yorumlayarak aktarmış. 

İki alim  de ayrıca dipnotlarla 

da ne demek istediklerini veya 

niye böyle bir anlam verdiklerini 

açıklamaya çalışmışlar.

Bu anlamda bu iki mealin 

mütercimleri ve diğer emeği 

geçenler, ana metni, meallerin 

bu özelliklerinin farkında olarak 

tercüme etmişler. Büyük ölçü-

de de Esed ve Hamidullah’ın 

dilini ve yöntemini hazırladık-

Çeviri mealler, artısıyla eksisiyle birlikte birer 
Türkçe Kur’ân çevirisi olarak kültür ve öğre-
tim hayatımızdaki yerini almış durumdadır. Bu 
mealler bünyelerinde bazı zaaflar barındırsalar 
da Türkçedeki muadilleriyle karşılaştırıldığında 
özellikle Esed ve Hamidullah çevirilerinin onlar-
dan pek çok açıdan artıları olduğunu ifade ede-
bilirim. Bu artıların okuyuculara da önemli katkı 
ve kazanımlar kattığı kanaatindeyim. Ayrıca bu 
çalışmaları meal geleneğimizi sorgulamamıza ve 
daha düzgün meallerin hazırlanmasına katkıları 
nedeniyle de önemli buluyorum.
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ları meallere aktarmakta başarılı 

olmuşlar. Yaptıkları işi, metne 

sadık kalarak, Türkiye’de alışık 

olmadığımız biçimde, büyük bir 

çaba, emek ve özveriyle gerçek-

leştirmişler. Ancak buna rağmen, 

zaman zaman bazı kelime ve 

ifadeleri, bazı kalıpları, yazarın 

hilafına, Türkiyeli okuyucunun 

aşina olduğu geleneksel litera-

türdeki karşılıklarıyla aktarmış-

lar. Örneklerini ileride sunaca-

ğız.

Mevdudi ise mealini, Urduca 

konuşan Müslüman bir toplum 

için hazırladığından, mevcut 

İslâmi algı ve egemen dil üze-

rinden kurgulamış, İslâmi ter-

minoljideki kelimeleri hem şekil 

ve teleffuz hem de anlam ola-

rak aynen kullanmış. Bu keli-

melerin,  bugünkü okuyucu 

zihnindeki yansımaları hesaba 

katılmamış. Sanki, insanların, 

bu kelimeleri, Kur’ân’ın indiği 

dönemdeki anlamlarıyla kul-

landıkları ve konuştukları var-

sayımından hareket edilmiş ve 

okuyucuya böyle kadim egemen 

bir dil üzerinden seslenilmiş. 

Mealin Pakistanlı muhatapla-

rının bugünkü egemen sekü-

ler algıdan etkilenmedikleri, 

(aynenTürkiyeli meal okuyucu-

ları gibi (!)) dolayısıyla dilin hâlâ 

200-300 sene öncesinin şekil ve 

anlam yapısını koruduğu varsa-

yılmış. Bugün insanların Allah’ı 

merkeze alan bir dil ile yani geç-

mişin kalıp ve algılarıyla düşü-

nüp konuştuğu varsayımından 

hareket edilmiş. Ve ona göre 

bir üslup ve yöntem seçilmiş. 

Ayrıca meale, egemen dini algı-

lamanın zahiri boyutu da yoğun 

bir şekilde yansımış. Bu nedenle 

meal, Mevdudi’nin ehli Hadis 

taraftarlığının bir yansıması ola-

rak da  geleneksel dilin zahiri/

somut versiyonu kendini açıkça 

belli etmiş.

Meali hazırlayanlar da ya 

metne sadakatten ya da onlar da 

öyle düşündükleri için, sonradan 

terimleşmiş dini istilahları, ifade-

leri, genellikle mealin Urduca 

aslındaki şekil ve formattaki gibi 

kullanmışlar. Elbette zahiri ve 

somut mana yoğunluğu Türkçe 

metne de aynı şekilde yansımış. 

Esed ve Hamidullah’ın mealleri-

nin Türkçe çevirilerinden fark-

lı olarak Mevdudi’nin mealinin 

müterciminin de Pakistan vatan-

daşı olması ve Türkçeye nüfu-

zunun sınırlı kalması nedeniyle 

de Türkçe mealde ciddi ifade 

sorunları ortaya çıkmış. (Bunlara 

daha sonra değineceğiz.) 

Bu, bizim Türkiye’de ve 

Türkçe’de çok alışık olduğumuz 

bir durum. Yani, meallerimiz-

deki hem somut-soyut, hitabi-

kitabi, din dili-seküler dil ayrı-

mının bulunmaması hem ifade 

bozuklukları hem de zahiri 

algılama biçiminin dildeki ege-

menliği dolayısıyla bu sorun-

ları yakinen biliyoruz. Çünkü 

bizim sadece meallerimiz değil, 

dini literatürdeki eserlerimizin 

pek çoğunun durumu da böy-

ledir. İnsanımızın hâlâ din dili 

ile düşünüp, konuştuğu varsa-

yılıyor. Bu nedenle Mevdudi’nin 

meali, dil açısından Türkçedeki 

meallere oldukça benziyor.

İkincisi; Kur’ân mesajının 

muhataplarına hangi yöntem 

kullanılarak aktarıldığı tecrübe-

si. Yani bu meallerin, sözel ola-

rak Rasûlün kalbine/zihnine ilka 

edilen ilahi hitabın daha sonra 

kitaplaşmış hali olan mushafı, 

nasıl bir metodoloji ile aktardık-

ları meselesidir. 

Çünkü bilindiği gibi Kur’ân 

23 yıllık bir zaman dilimi için-

de tedrici olarak nazil olmuş, 

birçok kelime bu süreçte yeni 

anlamlar kazanmış ve bu keli-

melerle yeni bir zihin ve dünya 

inşa edilmiştir. Bu Hitabe/ilahi 

metin, öncelikle ezberlenmiş, 

arkasından hemen yazıya geçi-

rilmiş. Rasûlün vefatından yak-

laşık yirmi yıl kadar sonra da 

yazılı bir kitap/mushaf olarak 

çoğaltılarak, kitaplar dünyasına 

girmiştir. Bu ilahi metnin, bu ve 

sonrasında yaşadığı süreç, aynı 

zamanda muhataplarının zihin-

sel değişimi nedeniyle de onu 

sıradan insanlar için “mübin” ve 

herkesin anlayacağı bir metin 

olmanın ötesine taşıyarak teknik 

bir metin haline dönüşmüştür.

İşte hangi metodoloji ile ter-

cüme edilecek diye sorduğumuz 

ilahi kelam, böyle bir metindir. 

Metnin bu özelliğinin kavranma-

sı ile ancak “onun manasını bu 

dile nasıl aktarabilirim?” sorusu-

nu sormak mümkün olur. Yoksa 

Türkçe’de pek çok örneğini gör-

düğümüz gibi, onu bugün vaze-

dilmiş/yazılmış bir metin olarak 

algılayıp tercüme etmek problem 

olarak görülmez. Ancak bu tür 

metinler, Mushafın manasını ve 

ilahi kelamın ruhunu gereği gibi 

yansıtamazlar.

İşte bu meallerin, özellikle 

ilk ikisinin, ilahi Hitab’ın seren-

camının ve teknik bir metin 
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olma niteliğinin farkında olu-

narak tercüme edildiği anlaşılı-

yor. Çünkü, gerek kelimelere, 

terimlere, deyimlere verdikleri 

anlamlar, gerekse konu ve olay-

ları, örneğin, gayp haberlerini, 

meselleri, kıssaları çözümleme 

biçimleri, bu meallerin kendi-

lerine özgü bir yöntemlerinin 

olduğunu ortaya koyuyor. 

Tafsilata girmeden bu meal-

lerin yöntemlerini kısaca şöyle 

özetleyebiliriz. Yöntemlerinin en 

temel niteliği amaçlarında ortaya 

çıkıyor. Amaçları için şunu söy-

leyebiliriz: Esed, Kur’ân mesa-

jından anladığını, muhatabının 

en rahat ve iyi anlayacağı şekilde 

bugünün diline çevirerek akta-

rıyor. Hamidullah ise, Mushafı, 

metnin anlamı, en iyi hangi keli-

me ile o dile aktarılabilirse o 

kelimeyi seçerek tercüme etmeye 

çalışıyor. O kelimenin muha-

tap tarafından kullanışlı olup 

olmadığına fazla önem vermiyor. 

Öncelikle o dilde doğru anla-

mı yakalamaya çalışıyor. Esed 

ise muhatabın zihnindeki doğru 

anlamı önceliyor. 

Metodolojileri de bu temel 

bakış açısına göre şekilleniyor. 

Mesela bu yaklaşımın sonucu 

olarak Esed, anladığı anlamı 

doğru aktarmak ve muhatabının 

da doğru anlaması için gerekti-

ğinde parentez içinde devreye 

girebiliyor. Ayrıca dipnotlarda da 

daha teferrutlı açıklamalar yapa-

biliyor. Hamidullah ise, metnin 

içinde yoktur. Sadece metnin 

anlamını o dildeki uygun keli-

melerle ifade etmeye çalışıyor. 

Mushaftaki her ayrıntıya dik-

kat ediyor. O gerektiğinde metin 

dışındaki dipnotlarda kendi 

düşüncesini açıklıyor. 

Ancak ikisi de kelime, terim 

ve deyimleri, İslâmi dönemdeki 

kavramlaşmış/ıstılahlaşmış hal-

lerinin öncesindeki anlamlarıy-

la vermeye özen gösteriyorlar. 

Aynı şekilde ikisi de özel isimler 

dışındaki bütün kelimeleri, ter-

cüme ettikleri dildeki karşılık-

larıyla çeviriyorlar. Yine ikisi de 

grameri önemli bir veri olarak 

kabul ediyorlar, ancak zaman 

zaman meşhur gramer kuralları-

nı metnin bağlamını esas alarak 

eleştirmekten  ve farklı bir tavır 

sergilemekten de geri durmuyor-

lar. Kur’ân’ın gramer kurallarının 

resmileşmesinden önceki döne-

me ait bir metin olduğunu da 

yeri geldiğinde ifade ediyorlar. 

Hamidullah, kelimenin anla-

mını, kök anlamından hareketle 

tesbit edyor. Bütün kullanımlar-

da genelde aynı ifadeyi kullanı-

yor. Nadiren kavramlaştırmaya 

gidiyor. Esed’in, kelimeleri seçi-

minde böyle zorunlu bir uygu-

laması yok, yalnız, o da, takva, 

kafir, mü’min gibi kavramlaşmış 

kelimeler için hazırladığı kalıp 

ifadeyi, mealin her yerinde  o 

terimleri ifade etmek için kulla-

nıyor. Mesela kafir kelimesi için 

“hakikati inkar eden”, takva keli-

mesi için “sorumluluk bilinci” 

ifadelerini kullanıyor.

Esed, kapalı gördüğü anlam-

ları yorumlamada reyini, genel-

likle, gelenek içerisindeki Ehl-i 

Reyden yana kullanır ve o yönde 

açıklamalar yapar. O bu konu-

da çok nettir, zahiri yorumla-

ra pirim vermez. Aynı eğilim 

zaman zaman Hamidullah da 

görünse de o daha çok orta 

yolcu bir Ehl-i Hadis taraftarıdır. 

Ancak, Hamidullah’ın genelde 

aşırı Zahiri ve Eş’ari yorumlar-

dan uzak durduğu görülür. 

Gaybi haberlerin ve “müteşa-

bih olduğu” ifade edilen ifadele-

ri, Esed, yukarıda ifade ettiğimiz 

görüşü çerçevesinde, yorumla-

yarak, Hamidullah ise genelde 

ilgili ifadeleri sözlük anlam-

larıyla yorumsuz olarak verir. 

Hamidullah, mezhebi ve kelami 

tartışmaların dışında kalmak için 

özel bir itina gösterir.

Mesela, Bakara/2:29 

( اَمِء  السَّ اَِىل  ( اْستَٰوى 
 ve Araf/7:54 ayetlerindeki 

 ( الَْعْرِش  َعَىل  ( اْستَٰوى 
ifadelerine verdikleri anlam bu 

yöndeki anlayışlarını açıkça orta-

ya koyuyor. Bakara/2:29’deki

( اَمِء  السَّ اَِىل  ( اْستَٰوى 
 ifadeye;

Esed: «plan ve tasarımını göklere 

uygulayıp”

Hamidullah:”Göğe yönelip” şek-

linde anlamlandırıyor.

Araf/7:54 deki 

  ( الَْعْرِش  َعَىل  ( اْستَٰوى 
ifadeye;

Esed: «arşa, o sınırsız kudret 

ve iktidar makamına kurulan”

Hamidullah: “Arşa yerleşen” 

anlamlarını veriyor.

Esed, Hamidullah ve 

Mevdudi, İlahi Kelam’ın hita-

bi boyutunun önemli olduğunu 

dile getirirler. Ancak bu hitabi 

boyut, sadece açık bir şekilde 

Esed tercümesinde görülmek-

tedir. Esed, bu hitabi boyutu 

vurgulamak için zaman zaman 
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parantez içi ifadeler de kulla-

nır. Bu hitabi boyut, Hamidullah 

mealinde de yönteminin el ver-

diği ölçüde vardır. Ancak o keli-

mesi kelimesine çeviriyi önce-

lediği için, bu hitabi boyut her 

zaman okuyucu tarafından fark 

edilememektedir. Mevdudi de 

ise, Türkçe çevirinin bir nakısası 

olarak mı yoksa orijinal metinle 

ilgili özel bir tercih nedeniyle 

midir nedir tam bilemiyoruz, 

ancak bu hitabi boyut mealde 

kendisini göstermiyor.

Kur’ân mesajının muhatapla-

rına hangi yöntem kullanılarak 

aktarıldığı tecrübesi konusunda 

Mevdudi, içerik olarak Türkiyeli 

okuyucu için yeni bir şey söyle-

mese ve yeni bir metod önerme-

se de ayetleri paragraflar haline 

getirerek, mealini topluca ver-

mesi, okuyucunun işini önem-

li ölçüde kolaylaştırmaktadır. 

Ayrıca bu metod, okuyucunun 

zihnindeki anlam kaymasını da 

önlemektedir. Okuyucu alışık 

olduğu bir dizayn/stil ile karşı 

karşıya olduğu için, metinle 

daha sıcak bir ünsiyet oluştura-

bilmekte, zihnindeki olabilecek 

muhtemel anlam kaymalarının 

önüne geçilmiş olmaktadır.

Aslınde benzer paragraflama 

pek az farkla Esed ve Hamidullah 

çevirilerinde de bulunmaktadır. 

Bu iki mealde, ayet numara-

ları ilgili yerlerde bulunmaya 

devam ederken, Mevdudi’de ise 

paragraflara ait ayetler, paragra-

fın başında (mesela: 30-33 gibi) 

verilmektedir. 

Hamidullah, her ayet için 

ayrı bir satırbaşı yaparken, 

ayetler içinde konu değişmesi 

olmuşsa yeni konuya ayrı bir 

paragrafla başlanmaktadır. 

Ayrıca, Hamidullah çevirisinde 

Mushaf’taki konu değişikliğini 

belirten “Ayın” harfinin yerleri 

metin içerisinde de gösterilmek-

te, böylece meali okuyan okuyu-

cunun da konu değişikliğini fark 

edebilmesi sağlanmaktadır. 

Esed çevirisinde ise hem 

paragraflama sistemi uygulan-

makta, hem de konu değişikli-

ği olan yerde ilk kelime büyük 

harflerle yazılarak okuyucuya 

konunun değiştiği ihsas ettiril-

mektedir.

Mevdudi, mealinde hukuki/

fıkhi terimlere özel bir önem 

vermekte, gerektiğinde onla-

rı dipnotta daha detaylı olarak 

açıklamaktadır. Ancak onun 

özel bir kavramlaştırma sistemi 

yoktur. Çünkü o, İslâmi lite-

ratürdeki kavramsal termino-

lojiyi, genel “İslâmi istilahları” 

aynen kullanmaktadır. Mevdudi 

bu kavramsallaştırmada ve gayb 

haberlerinin yorumunda Ehl-i 

Hadis yorumları, genellikle de 

bu ekolün selefi versiyonunu 

tercih etmektedir.

Çeviri Meallerin ‹mkanı

Bu meallerle ilgili olarak 

baştan beri anlata geldiğimiz 

özelliklerin, Türkiyeli meal oku-

yucusu için büyük bir imkan 

ve onların bilgi dağarcıklarına 

yapılmış önemli bir katkı oldu-

ğunu düşünüyorum. Dar çerçe-

veli bir sunumda bu meallerin 

yöntem ve sisitematikleri ile ilgili 

ancak bunlar söylenebilir. Daha 

teferruatlı bir incelemede hem 

yöntemleri ile ilgili hem keli-

me ve terim seçimleriyle ilgili 

hem de mecaz, teşbih, meta-

for gibi edebi teknik ve araçları 

nasıl kullandıklarıyla ilgili daha 

detaylı açıklamalar yapılabilir. 

Ancak şunu ekleyelim, Esed, 

mealinde edebi teknik ve araç-

ları bolca kullanmış. Hatta kul-

lanmakla kalmamış, Kur’ân’daki 

bu sanatsal kullanımları günü-

müzde nasıl anlamamız gerek-

tiğine de işaret etmiştir. Bu tür 

Kur’âni ifadeleri, sanatsal anlam-

larının günümüzdeki karşılıkla-

rıyla tercüme etmeye çalışmış. 

Genellikle niçin böyle bir tercihe 

gittiğinin açıklamasını da yap-

mıştır. Kendince, teknik metin 

olan Mushafı, tarihin üzerine 

örttüğü gizemlerinden arın-

dırarak anlaşılır hale getirme-

yi amaçlamış. Yani o, Mushafı, 

Mushafın anlamını, günümüz 

insanın algısına/dünyasına aktar-

maya/taşımaya gayret etmiştir. 

İlahi metnin anlamını aklileş-

tirerek muhataplarına sunmaya 

çalışmıştır. Belki de Esed’in mea-

linin en önemli yanı ve Türkiyeli 

okuyucuya en büyük katkısı da 

burasıdır. Burası, aynı zamanda 

Esed’in en çok eleştirildiği yerdir 

de. Mütercimlerin, Esed’in yön-

temine sadık kalarak İngilizce 

metni Türkçe’ye anlaşılır bir dille 

aktardıklarını da ifade etmemiz 

gerekir. 

Hamidullah mealinin en 

önemli katkısı ise, mealini ger-

çekten moto-mot, kelimesi keli-

mesine veya harfi harfine dediği-

miz bir yöntemle tercüme etmiş 

olmasıdır. Bunu, Türkiye’de 

alışık olmadığımız bir yöntem 

kullanarak yapmış. Bu yöntemle 
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hem kelime sayısının ne ola-

cağını hem de o kelimeyi nasıl 

anlamlandıracağını ortaya koy-

muş. Öncelikle her kelime ve 

terimi, Fransızcasına da orjina-

lindeki gibi tek bir kelime olarak 

çevirmeye çalışılmış. Deyimleri 

de öyle. Orjinalinde nasılsa, ter-

cümelerinde de o kadar kelime 

kullanılmış.Türkçe mütercimle-

ri de çevirilerinde aynı meto-

du uygulamışlar. Çeviride en 

çok zorlandıkları alan da burası 

olmuş. Ama bana göre temiz bir 

iş çıkarmışlar. Mealini okuyanla-

rın bildiği gibi Hamidullah, önce 

kelimenin kök anlamının hedef 

dildeki karşılığını buluyor, keli-

menin özel bir kullanımı yoksa, 

geçtiği her yerde aynı anlamı/

kelimeyi kullanıyor. O, kelime-

lerin İslâmi dönemdeki terimleş-

miş halini esas almıyor. Verdiği 

dipnotta böyle anlamlandırma-

nın hangi iyi niyetle yapılırsa 

yapılsın, asıl anlamı yok hatta 

tahrif edeceğini söylüyor. Aynı 

kaygıyı Esed de dile getiriyor.

Ayrıca Hamidullah, metin-

de, kişi ve zaman değişimleri 

nasılsa mealine de onu olduğu 

gib aktarmış. Mesela Allah ile 

ilgili aynı cümle içindeki birin-

ci, ikinci ve üçüncü kişi ekleri 

ve zamirleri birlikte kullanmış. 

Yine Türkiye’de uygulanagelenin 

aksine; her ayeti metindeki kalıp 

nasılsa, öyle aktarır. Mesela, ayet 

tam bir cümle değilse, ayetin 

anlamı eksik kalıyor diye, onu 

ne sonraki ayetle birleştirir ne 

de ayeti yorumlayarak bir cüm-

leye dönüştürür. O en fazla, 

okuyucuyu noktalama işaretle-

riyle yönlendirir. Söz diziminin 

devam ettiğini noktalama işaret-

leriyle anlatmaya çalışır. Metin 

içine, parantez ve ayraç kullana-

rak girmez. Söyleyeceğini dip-

notlarla söyler.

Hamidullah ve Esed’in 

meallerini bizim için değerli ve 

anlamlı kılan, diğer bir özellik de 

batılı, aydınlanmış, seküler bir 

zihin için çevirmiş olmalarıdır. 

Yani eserlerinin muhataplarının 

batılılar olmasıdır. Bugün artık 

Müslüman ve doğulu toplumla-

rın da batılılar gibi düşünmeye 

başladıkları, onların da dünya-

larını aydınlanmış akılla inşa 

etmeye çalıştıkları gerçeği karşı-

sında bu çalışmalar, bu zihinler 

için yol gösterici olacaktır.  

Bu nedenle, iki farklı yön-

temle hazırlanmış bu meal-

lerin Türkçe çevirilerinin hem 

Türkiyeli okuyucu hem de ilim 

adamlarımız için ilahi kelamı 

anlamada ve aktarmada önemli 

bir imkan, tecrübe ve başvuru 

kaynağı durumunda olduğunu 

düşünüyoruz..

Mevdudi’nin meali de, 

sömürge döneminin sıkıntıları-

nı yaşamış, İslâm’ın kudret ve 

izzetini günümüzde de görmek 

isteyen ve son ikiyüz yılda yaşa-

nan gerçekler karşısında, yeni 

bir siyasi dil inşa etmeye çalışan 

önemli bir alimin, Kur’ân mesa-

jını nasıl anladığı ve aktardığı 

konusu bile, tek başına bizim 

için çok önemli bir kazanç ve 

tecrübe olsa gerektir. 

Ayrıca her üç alimin, İslâm 

kültürü, Arapça konusundaki 

bilgi birikimi, ilmi derinliği ve 

tecrübeleri herkesin malumu-

dur. İşte bu bilgi birikiminin 

ve ilmi derinliğin bir kısmı bile 

adı geçen meallere yansımış olsa 

dahi, bu yansımaların bile biz 

okuyucular için Kur’ân’ı anla-

ma yolunda önemli bir katkı ve 

güzel bir imkandır diye düşü-

nüyoruz. 

Yine üç alimin yolunun, 

Hindistan-Pakistan noktasında 

kesişmiş olmasının altını  da 

çizmek istiyorum. Ayrıca bu üç 

alimin, bölgenini en büyük alimi 

olan Şah Veliyyullah Dehlevi’den 

izler taşıdıklarını da ifade etme-

liyim. Bu alimler ile ilgili ola-

rak, o bölgeden bir etkilenmiş-

likten bahsedilecekse, önceliğin 

Dehlevi’ye verilmesi gerekir diye 

düşünüyorum. Bilindiği gibi 

Esed de, ömrünün 38-52 yaş 

aralığını bu bölgede geçirmiş, 

Pakistanın kuruluşuna katkı ver-

mişti.

Çeviri Meallerdeki Sorunlar

İnsan ürünü hiçbir eser hata 

ve eksiklikten beri olmadığı gibi 

bu mealler de hata ve eksiklik-

ten beri değillerdir. Ayrıca her 

yöntem ve tanımlama, mecburen 

kendisine bir sınırlama koymak 

durumunda olduğu için, mec-

buren bazı şeyleri ya dışında 

bırakacak veya göremeyecektir. 

Ayrıca belirlenen yöntemin, met-

nin her tarafında aynı şekilde 

aygulanamama gibi durumlar 

ve beşeri zaaflar dolayısıyla da 

metin, içinde bazı sıkıntılar ve 

çelişkiler barındırabilecektir. 

Aynı şekilde yöntemin yeteri 

kadar kapsayıcı ve açıklayıcı ola-

mamasından veya muhatabın, 

önyargılarından ve algılama biçi-

minden dolayı da bazı sıkıntlar 
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doğması ve yanlış anlaşılmalara 

ortam hazırlaması mümkündür. 

Bu tespitler elbette bu üç meal 

için de geçerlidir. Zaten bu alim-

lerin hem bu çalışmaları hem de 

diğer çalışmaları pek çok kişi 

tarafından farklı eleştirilere konu 

edilmiştir.

Biz bu kısa değerlendirme-

mizde yapılan bütün eleştirileri 

dile getirme imkanına sahip deği-

liz. Üstelik dile getirilen iddiala-

rın pek çoğu bize göre haklı ve 

doğru eleştiriler de değildir. Biz, 

bizim de katıldığımız ve ayrıca 

kendi okumalarımızda da şahit 

olduğumuz problemli alanlara 

dikkat çekecek ve birkaç örnek 

vermekle yetineceğiz. Özellikle 

de Türkçe metinlerdeki bazı 

problemli konu ve ifadelerle ilgi-

li tespitleri ve tespitlerimizi ifade 

etmeye çalışacağız.

Muhammed Esed:
Kur’ân Mesajı (Meal-Tefsir)

Hem önce çevirilmiş hem de 

yöntem, üslup ve içerik olarak 

gerçekten Türkçe’deki mealler-

den çok farklı olmasından dolayı 

değerlendirmemizin bu bölümü-

ne, Esed’in Meal-Tefsir’i ile baş-

layacağız. 

Bu meala kadar, hem içe-

rik, hem üslup, hem de dizayn 

açısından okuyucunun kafa-

sında bir “meal” şablonu vardı. 

Okuyucu bu meali eline aldı-

ğında, elindekinin, alışılagelen 

şablona uymadığını gördü. Bu 

nedenle pek çok okuyucu, “bu 

başka bir meal veya “bu başka 

bir Kur’ân” dedi. İlk defa bura-

dan, bir yandaşlık ve karşıtlık 

ortaya çıktı. Pekçok kişi bu ilk 

tepkisi nedeniyle kendisini bu 

meale karşı kilitledi. 

Ayrıca Meal, geleneksel yar-

gıya ters, pek çok görüşünden 

dolayı, karşı çıkılan bu görüşleri 

savunan kesimler tarafından da 

ağır eleştirilere maruz kaldı. Bu 

eleştirilerin etkisinde kalan pek 

çok okuyucu da, meali bu eleş-

tirilere göre değerlendirdi. Ama 

bu meal her durumda okuyucu-

nun gündemine girdi. Bu neden-

le olsa gerek mealler içerisinde 

en çok ilgiyi ve eleştiriyi de bu 

meal aldı.

Bu eleştirilerin büyük bülü-

mü geleneksel anlayışa özgü 

reflekslerle yapılmıştı. İyi niyet-

li, anlamaya yönelik eleştiriler 

de yok değildi. Bu eleştirilerin 

hemen hepsi, mealin orjinali 

içindi. Türkçe çeviriye yönelik 

hiçbir olumsuz değini olmadığı 

gibi, bütün eleştirmenler mealin 

Türkçe çevirisini başarılı bulu-

yorlardı.

Esed’in meali ile ilgili önem-

li bulduğumuz eleştirileri şöyle 

sıralayabiliriz:

1- Gelenekselleşmiş dini ıstı-

lahların kullanılmayarak, yeri-

ne kelimenin kök anlamından 

hareketle, yabancı dildeki kar-

şılıklarının verilmesi nedeniy-

le, egemen geleneksel anlayışın 

köşe taşlarını oluşturan, konu 

ve kavramların unutturulması ve 

anlamlarının buharlaştırılması 

iddiası. 

2- Allah ve ahiret gibi gaybi 

alana ait konu, kavram ve ifade-

lerin aklileştirilerek/ rasyonelleş-

tirilerek aktarılmış olması.

3- Kıssa ve mesellerin, sem-

bolik ve allogorik ifadelerle 

yorumlanarak, bu kıssaların, 

yaşanmışlığının ve gerçekliğinin 

ortadan kaldırıldığı ve bunun da 

itikadi bir problem oluşturduğu 

iddiası.

4- Pek çok ahkam ayetinin 

günümüz hukukuna ve algısına 

uyarlanmaya çalışıldığı ve her-

menötik bir okuma yapıldığı 

iddiası.

5- Mealin intihal ürünü 

olduğu, yani pek çok görüşün 

kaynağının, Hindistanlı Mevlana 

Muhammed Ali olduğu halde, 

bunun metinde belirtilmediği 

iddiası.

6- “Batılı” ve “Yahudi köken-

li” olduğu savından hareketle 

yapılan eleştiriler.

Biz bu eleştirilere cevap vere-

cek veya bunlardan hareketle bir 

şey söyleyecek değiliz. Ancak 

şu kadarını söyleyebiliriz ki bu 

eleştirilerin pek çoğunun ilgi-

li kitapla doğrudan bir ilişkisi 

yoktur. Bu eleştirilerde görülen 

şey, Eş’ari-Ehl-i Hadis anlayışı 

ile Ehl-i Rey arasındaki kadim 

tartışmanın bu kitap üzerinden 

yapılıyor olmasıdır. Yani salt bu 

kitaba, yöntemine ve iç tutar-

lılığına yönelik bir eleştiri söz 

konusu değil. Çünkü Esed, mea-

linin girişinde, yöntemini ve yak-

laşımını açıkça ortaya koymakta-

dır. Orada, geleneksel metinlere 

önem vermekle birlikte “yeni” 

bir okuma yaptığını açıkça ifade 

ediyor. Bu kadim tartışmadaki 

tarafının “Ehl-i Rey” olduğunu 

da dolaylı olarak dile getiriyor. 

İşte tartışmanın ve bu eleştirile-

rilerin temel noktası burasıdır. 

Eleştirileri de bu noktayı esas 

alarak okumak gerekir.
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Biz, meali bu karşıtlık üzerin-

den okumadığımız için, değer-

lendirmelerimiz de farklı oldu. 

Şimdi bu değerlendirmelere 

geçelim.

Esed, her zaman eleştirel 

olmasına, yetiştiği çevreyi de her 

boyutu ile samimi bir şekilde 

eleştirmesine rağmen, yaşadığı 

dönemin baskın kültürü olan, 

“bilimci” anlayıştan, Muhammed 

Abduh çizgisindeki pek çok 

alim kadar olmasa da etkilenmiş 

görünmektedir.

Mesela, Fil suresinin. 

تَْرميِهْم ِبِحَجاَرٍة ِمْن ِسّجيٍل 
ayetini «Onlara önceden tespit 

edilmiş taş gibi sert azap darbe-

leri vurdular» şeklinde çevirmiş 

ve açıklamasında da bu azap 

darbelerini «ilk defa o zaman 

Arap topraklarında görülen 

“lekeli humma (hasbe) ve çiçek 

(tifüs) hastalığı (cuderî)” olarak 

yorumlamıştır. Gerçi Esed bu 

kelimelerin gramatik ve anlam-

sal izahlarını yaparak kelimelerin 

özünde bu anlamların olduğunu 

da söylemiştir ama biz bura-

da ciddi bir Abduh, dolayısıyla 

“bilimci” etki görüyoruz. 

Aynı şekilde, Müddessir 

Suresi 30. Ayetteki, meşhur 

“Üzerinde 19 var” ifadesini 

yorumlarken de modern okuma 

biçiminin yönlendirmesi altında 

kaldığını düşünüyoruz. Gerçi, 

Esed, burada “19 Mucizesi”nden 

söz etmiyor ama, ifadenin anla-

mını, ilk muhataplarını, anlam 

alanının dışına çıkararak, 

modern bir okuma yaptığı kana-

atindeyiz.

Esed, İbni Sina ve diğerle-

rinden örnekler vererek, ifadeyi 

insanın fonksiyonlarıyla açıklı-

yor. Ve bu fonksiyonları; “bede-

ninin yedi organik fonksiyonu 

(cazibe, bağlılık, zararlı yabancı 

maddelerin dışarı atılması, yarar-

lı yabancı maddelerin içeri alın-

ması, besinlerin hazmedilmesi, 

büyüme ve üreme); beş “dışsal” 

yahut fiziksel duyu (görme, 

işitme, dokunma, koklama ve 

tatma), beş “içsel” yahut zihnî 

(intellectual) duyu (soyutlan-

mış duyusal imgeleri algılama, 

düşünceleri bilinçli şekilde algı-

lama, duyusal imgeleri hatırla-

ma, bilinçli kavrayışları hatırla-

ma ve duyusal imgeler ile daha 

yüksek kavrayışları uyumlu hale 

getirme yeteneği) (iki tane de) 

hem “dışsal” hem de “içsel” 

duyu (isteme yahut nefret etme) 

kategorileriyle (toplamı 19 edi-

yor) açıklamaya çalışıyor.

Aynı şekilde “Evrenin baş-

langıçta bir bütün, tek bir kütle 

olduğunu dile getiren yukarıdaki 

yanılmaz atıf, evrenin başlan-

gıçta tek bir elementten, yani 

hidrojenden meydana gelen bir 

bütün, tek bir kütle olduğunu ve 

bu bütünsel kütlenin sonradan 

merkezî çekim yüzünden büzü-

şüp muhtelif noktalarda yoğun-

laştığını ve böylece zaman içinde 

münferit nebula, galaksi ve güneş 

sistemlerine ve bunlardan da 

giderek yıldızlara, gezegenlere 

ve onların uydularına dönüştüğü 

yolundaki bugün hemen hemen 

bütün astrofizikçilerin paylaştığı 

görüşü şaşırtıcı bir biçimde doğ-

rulamaktadır.” ifadesi de aynı 

yaklaşımın bir yansıması olarak 

ifade edilebilir.

Yine, Ra’d suresinin 3. Ayetiyle 

ilgili olarak “erkek- dişi” ifade-

lerini yorumlarken “yukarıdaki 

ifade her bitki türünden iki cinsin 

(yani, erkek ve dişi) var oldu-

ğunu dile getirmektedir ki, bu 

botanik bilimiyle tam bir uyum 

ortaya koymaktadır. (Pamuk 

gibi bazı bitkilerde erkek ve dişi 

üreme organları çoğu zaman aynı 

çiçekte, birlikte bulunmaktadır. 

Buna karşılık, kabak türünden 

bazı bitkilerde görüldüğü gibi, 

bazen erkek ve dişi organlar aynı 

bitkinin değişik çiçeklerinde ve 

daha seyrek olmak üzere, hurma 

ağacında olduğu gibi, bazen da 

erkek ve dişi bitki bütünüyle ayrı 

sapta ya da gövdede tek-cinsiyetli 

olarak ortaya çıkmaktadır.” 

demektedir.

Esed, mealinde kıssaları ve 

gaybi haberleri aklileştirirken ve 

ahkâm ayetlerini yorumlarken 

de zannımızca zaman zaman 

ilk muhataplarının algı dünya-

sının dışına çıkmıştır. Bu duru-

mun, ilgili pasajları anlamada 

ve anlamlarını bugüne aktarma-

da bazı sorunlar oluşturduğu 

kanaatindeyiz. Mesela, Kur’ân’ın 

ilk muhatapları, “Musa’nın 

İsrailoğulları’yla denizden geç-

mesini” ve “el kesme, kısas, el 

ve ayağı çaprazlama kesme” ifa-

delerini ve “Cehennem azabının 

süreli olduğu” iddiasını, Esed’in 

anladığı gibi mi anlamışlardır? 

Zannımızca, esas doğru anla-

ma, Kur’ân’ı, ilk muhataplarının 

anladığı gibi anlayıp, onu daha 

sonra günümüzün şartlarında 

nasıl uygulanacağının veya ne 

anlama geldiğinin tartışmasını 

yapmak olmalıdır. 
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Yine çok haklı olarak cebri-

yeci ve sorumluluğu devre dışı 

bırakan anlayışlar çerçevesinde 

Kur’ân’ın anlaşılıp, anlamlandı-

rılmasını eleştirmiş, bu bağlam-

da, “dileyene hidayet eder, dile-

yene dalâlet” şeklindeki ifadeleri, 

“dileyeni hidayete erdirir, dile-

yeni dalâlete” şeklinde anlam-

landırır. Dipnotlarda gerekçele-

rini de ortaya koyar. Gerekçeleri 

oldukça da ikna edicidir. Ancak, 

konu iman dışına çıkınca, mese-

la, rızıkla ilgili olunca “dilediğine 

rızık açar, dilediğine kısar” şek-

lindeki geleneksel algıyı aynen 

kullanır (Ra’d/13:26-27). Oysa 

Esed’in yöntemine göre bu son 

ifadenin de, “dileyene rızkı açar, 

dileyene kısar” şeklinde olması 

gerekirdi. Burada nedenini bil-

mediğimiz bir yöntem çelişkisi 

söz konusu. Üstelik iki algı da 

cebriyeci anlayışı yansıtıyor.

Mütercimler gerçekten güzel 

bir çeviri yapmışlar ancak, ya 

toplum baskısının ya da egemen 

geleneksel bakış açısının etkisiy-

le, Esed’in İngilizce karşılığını 

kullandığı bazı terimlerin Türkçe 

karşılıklarını (çok az da olsa) 

İslâmi terminolojideki anlamıyla 

Türkçeye aktarmışlar. 

Örneğin, Esed 

الِْحْكَمَة
(hikmet) terimini daima «wis-

dom» şeklinde çevirmişken, 

mütercimler, Türkçe karşılığı ola-

rak da ayni Arapça ibareyi Latin 

harfleriyle telleffuz etmişler. Oysa 

Esed, Kur’ân ve Sure kelime-

leri dışındaki bütün kelimeleri 

İngilizceye çevirdiğini söylemesi-

ne rağmen mütercimler 

الِْحْكَمة 

terimini daima «hikmet» diye 

tercüme etmişler. 

Bilindiği gibi İslâmi 

dönemde «hikmet» kelime-

si Kur’ân›dakinden farklı bir 

anlamda kullanılmaya başlan-

mış, Peygamberin sünneti, fel-

sefi ve batini derinlik anlamında 

her farklı ekol, kelimeyi kendi 

anlayışına uygun olarak kav-

ramlaştırmıştır. Bunun bir yan-

sıması olarak egemen düşünce 

tarafından Kur’ân›daki, «kitap 

ve hikmet» ifadeleri «Kur’ân ve 

Sünnet» şeklinde anlaşılmıştır. 

Mütercimler ayrıca «Azizü’l-

Hakîm» ifadesini de Esed›in 

farklı tercihine rağmen «kudret 

ve gerçek hikmet sahibi» diye 

tercüme etmişlerdir.2

Mütercimler aynı şekilde, 

Esed’in “story-stories” olarak ter-

cüme ettiği 

الَْقَصَص 
(kıssa) kelimesini de Türkçeye 

«kıssa» diye çevirmişlerdir. (bkz. 

Araf/7:176, Yusuf/12:111). Aynı 

şeyi «kitap» kelimesi için de söy-

leyebiliriz (Araf/7:52,170,196, 

Yunus/10:1 gibi). Ayrıca «fısk» 

kelimesi için de «günahkar» 

(Maide/5:3) karşılığı tercih 

edilmiştir ki, bu anlam, teri-

min İslâmi dönemde kazandığı 

anlamdır. Maide/5:15’te, Kitap 

Ehli›nin gizlediklerinin bir kıs-

mının açıklandığı, bir kısmın-

dan da vaz geçildiği ifade edi-

lirken, vazgeçilmeye karşılık 

gelen «afv» kelimesinin karşı-

lığı olarak, «bağışlanma» keli-

mesi kullanılmıştır. Kitap ehli 

için kullanılan «Vahiy mahsulü 

dinler» (Maide/5:5, 14.dipnot) 

ifadesi yerine de daha uygun 

bir ifade bulunabilirdi. Dinler 

için «mahsul» kelimesi kulağı 

tırmalıyor. Örnekleri arttırmak 

mümkündür, ancak bu örnek-

lerin muradımızı anlatmak için 

yeterli olduğunu düşünüyoruz.

Muhammed Hamidullah: Aziz 
Kur’ân -Çeviri ve Açıklama-

Hamidullah’ın Aziz Kur’ân 

adıyla (Fransızca aslı Le Saint 

Coran) çevrilen meali Türkçe 

basımının üzerinden 10 yıldan 

fazla bir süre geçmesine rağmen 

araştırmacı ve okuyucuların çok 

fazla dikkatini çekmemiş, onla-

rın iltifatından mahrum kalmış-

tır. Bu özgün çalışmanın içeriği 

ve yöntemi konusunda ne basın-

da ne de akademik dünyada, 

(bir yüksek lisans tezi dışında) 

hakkında bir inceleme ve tenkit 

yazısı yer almamıştır. 

Ancak Esed’in mealinin 

aksine, Hamidullah’ın orijinal 

metni ve bu metindeki yöntem 

ve yorumları için olumlu veya 

olumsuz bir eleştiri yapılmaz-

ken, Türkçe metin için ciddi 

eleştiriler söz konusu olmuştur. 

(Esed’in kendisi, meali ve meal-

deki yöntemi eleştirilmiş ancak 

mütercimler için herhangi bir 

eleştiri söz konusu olmamış-

tı. Burada tersi bir durum söz 

konudur.) Bilindiği gibi, Türkçe 

tercümesi hakkında, yayınlan-

dığı ilk günlerde, bazı dergi ve 

gazetelerde ağır ve bize göre 

de hak etmediği ağır eleştiriler 

yapılmıştı. Mütercimlerin verdiği 

ayrıntılı cevaplar da bu tartışma-

ların dozunu/ateşini düşüreme-

mişti.



Mesut Arabistan’ın
Gergin “YEMEN”i

86 Umran EKİM 2011

Ahmet KAVAS

Bu eleştiriler, işin özü ile ilgili 

değil Türkçedeki bazı kelime ter-

cihleri ile ilgiliydi. Bazı “öztürk-

çe” kelimelerin kullanılması, 

eski dile ve kelimelere önem 

veren bazı yazar ve düşünürleri 

rahatsız etmiş, meal “eski dil”-

”yeni dil” tartışmalarının gölge-

sinde kalmıştı.

Ancak şunu belirtmek gerekir 

ki, mütercimlerin, özellikle de 

dil ve yazımdan sorumlu Ahmet 

Özalp’ın doyurucu açıklamala-

rına rağmen, tercümenin yeteri 

kadar ilgi görmemesinin başka 

nedenleri de olması gerekir diye 

düşünüyorum. Hamidullah’ın 

Türkiye’de çok sevilen, üstelik 

oldukça da popüler bir şahsiyet 

olmasına rağmen Türkçe mealine 

sınırlı ilginin sebebinin, müter-

cimlerin kelime tercihlerinden 

veya bu eleştirilerin etkisiyle 

değil, okuyucunun tercihleri ile 

örtüşmeyen mealde uygulanan 

yöntemi ile ilgili olduğu kanaa-

tindeyim. 

Yöntemin orijinal ve alanında 

ilk defa uygulanmasına, üste-

lik Türkçedeki diğer meallere 

kıyasla Arapça metne en sadık 

ve genellikle anlamı aktarma-

da da başarılı kabul edilmesine 

rağmen, bu üslubun okuyucu-

ya pek sıcak gelmediği anlaşılı-

yor. Bunun sebeplerinden biri; 

okuyucunun alışkanlığı, ikin-

cisi; üslubunun okuyucu için 

gerçekten yorucu olması: mea-

lin, metne sadakati nedeniyle 

ayetleri kendi orijinal bağlam-

larında, çok zaman yarım ve 

kırık cümleler şeklinde tercüme 

etmesi ve sözel/hitabi dil özel-

liğini de tercümeye yansıtma-

ya çalışması okuyucunun meale 

insicamını engelleyen önemli bir 

faktör olmuşa benziyor. Çünkü 

bu, yukarıda dile getirdiğimiz, 

uygulamalar okumayı gerçek-

ten bir miktar zorlaştırmıştır. 

Sunumumuzun başında da söy-

lediğimiz gibi, okuyucuyu zor-

lamak yazarın bilinçli tercihidir. 

İşte bu tercih mealin popülerli-

ğini engellemiştir. Bu konunun 

bir boyutu.

Ancak bize göre mealin oku-

nurluğunu, dolayısıyla popüler-

liğini azaltan en önemli etken 

daha başkadır. O da şudur: 

Bilindiği gibi tarihte olduğu gibi 

günümüzde de İslâmi düşünce 

ve anlayış, Ehl-i Hadis ve Ehl-i 

Rey anlayış ve algılayışları ara-

sında kutuplaşmış durumdadır. 

Biri hakikati algılamada geleneği/

geçmiş uygulamaları, diğeri ise 

aklı ve vahyi önceler. Bugün bu 

kutuplaşma, gelenekçi-yenilikçi 

şeklinde ifade edilse de bu tar-

tışmalar geçmişteki tartışma ve 

argümanlardan bağımsız değildir 

ve konunun aslı da burada yat-

maktadır. 

Hamidullah bu kutuplaşma-

nın neresindedir. Teorik anlam-

da o, ılımlı bir ehl-i hadis yanlısı 

olmasına rağmen, metodoloji-

sinde akli verileri de yok sayma-

mış, ideolojik bir taraftarlık veya 

karşıtlık içerisinde olmamıştır. 

Bu nedenle o, bir orta yolcu-

dur. İşte onun bu orta yolculu-

ğu, tanınırlığını ve önemsenirli-

ğini ulema ve akademik dünya 

ile sınırlı kılmıştır. Ayrıca taraf-

sız, popülerlikten uzak, marji-

nal yorumlara prim vermeyen, 

sakin ilim adamlığı kimliğiyle de 

o bu iki kutbun sempatizanları 

tarafından fazla ilgiyle karşılan-

mamıştır. Onlar, Hamidullah’ın 

kendilerine hitap etmediği, fazla 

klasik veya tarafsız kaldığı gerek-

çesiyle onun eserlerinden de 

uzak kalmışlardır. Türkiye’deki 

gelenekçilerle, gelenek karşıtla-

rının tam ortasında olmasından 

dolayı, o, ne İsa’ya ne Musa’ya 

yaranamadığından, meali de hak 

ettiği ilgiyi görememiştir. 
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Ayrıca, yayınevinin ve eseri 

Türkçeye çevirenlerin herhangi 

bir sosyal yapı/cemaat ile orga-

nik bir bağlarının olmaması da, 

mealin az tanınırlılığı üzerinde 

etkili olmuştur. Pek çok meale 

internet üzerinden ulaşmak 

mümkün iken bu meal için bu 

henüz mümkün olmamaktadır. 

O, henüz bu işle uğraşanların 

bile ilgisini çekmemiştir. 

Ancak bir meal okuyu-

cusu olarak söylemeliyim ki, 

Hamidullah’ın meali, okuyucu-

yu gerçekten yoran bir mealdir. 

Ancak anlamı önemseyen oku-

yucu için bu meal önemli bir 

kaynaktır.

Mealin Türkçe çevirisi için 

de kısaca şunu söyleyebiliriz: 

Genelde Hamidullah’ın koyduğu 

yöntem ve usule bağlı kalın-

makla beraber, bazı kelime ve 

deyimlerin Türkçe karşılıkları bu 

yöntemle çelişki arz etmiştir. 

Örneğin, “Takva” kelimeleri 

genelde “takvalı” (Maide/5:8,27 

gibi) şeklinde, “dünya” ve 

“ahiret” kelimeleri, “dünya” 

ve “öteki dünya” (Maide/5:33 

gibi), “el-Kitap”, “Kitap” 

(Maide/5:48 gibi), “et-Tağut”, 

“Tağut” (Maide/5:60 gibi),”er-

Rabbaniyyûn ve el-Ahbar” ifa-

desinden, “er-Rabbaniyyûn” 

“Haham”, el-Ahbar”,”bilginler” 

(Maide/5:63 gibi), “yentekimu” 

ve “intikam” kelimeleri “intikam 

almak” ve “intikam” olarak çevi-

rilmiş. Ayrıca “udv”, “udvan” 

kelimeleri de “aşırı gitmek” ola-

rak aktarılmış. Bu anlamlar, ilgi-

li kelimelerin İslâmi dönemde 

kazandıkları karşılıklarıdır.

Ayrıca bize göre “inkar” 

(Maide/5:5 gibi), “yargılama” 

(Maide/5:42 gibi), “yoldan çıkan-

lar” (Maide/5:47 gibi), “boyun 

eğerek” (Maide/5:55, 92 gibi), 

“görmediği halde” (Maide/5:94 

gibi). “aşırı gitmek” “sözlerini 

bozmaları” (Maide/5:13)  gibi 

ifadeler, hem Hamidullah’ın 

yöntemine ters düşmekte hem 

de orijinal anlamı tam olarak 

aktarmamaktadır. Bu kelime ve 

ifadeler yerine, bağlamları içe-

risinde daha uygun kelimeler 

kullanılabilirdi. Dikkat edildiği 

gibi, bu örnekler sadece Maide 

Suresi ile sınırlanmıştır.

Okuyucunun mealden 

azami ölçüde yararlanabilmesi 

için, öncelikle hem mütercim-

lerin “Sunuş” yazısını hem de 

Hamidullah’ın “Giriş” yazısını 

okuması gerekir.

Ancak Türkçedeki diğer 

örnekleriyle karşılaştırdığımızda, 

kaynak metninin çok zor olması-

na ve yöntemin hem anlama, 

hem de kelime seçimlerine ciddi 

sınırlandırmalar getirmesine rağ-

men, bu tercümenin, anlaşılır bir 

dil kullandığını ve kaynak metne 

yabancılşmadığını söyleyebiliriz.

Mevdudi: Açıklamalı Kur’ân-ı 
Kerim Meali -Tercümanu’l-

Kur’ân-

Mevdudi, ülkemizde en 

çok tanınan alimlerin başında 

gelir. 1960’lı yıllardan bu yana 

kitapları Türkçeye tercüme edil-

mektedir. Tefhimu’l-Kur’ân adlı 

tefsiri de en çok satan tefsir-

lerin başında gelir. Dolayısıyla 

Türkiyeli okuyucu, onun görüş-

lerine aşinadır. Üstelik Mevdudi, 

Türkiye’deki İslâmcı düşüncenin 

oluşmasında da önemli katkıları 

olan bir alimdir.

Türkiyeli okuyucu yıllardır, 

Tefhimu’l-Kur’ân tefsirini ve bu 

tefsirdeki mealleri  Mevdudi’nin 

meali ve tefsiri diye okur. Ancak, 

Mevdudi’nin gerçek meali (iki 

farklı yayınevi tarafından ayrı 

tercümelerle daha yeni basıldı) 

yayınlanmaya başlayınca, tef-

sirdeki malzemelerden sadece 

notların Mevdudiye ait olduğu 

ortaya çıktı. Gerçi, internetin 

yaygınlaşması, bu tür metin-

lerin karşılaştırmasını kolay-

laştırdı. “Hasenat” gibi çoklu, 

pek çok Kur’ân proramında, 

Ali Bulaç meali ile Tefhimu’l-

Kur’ân mealini alt alta görünce, 

çok kişi iki mealin birbirinin 

aynısı olduğunu fark etti. Zaten 

Tefhimu’l-Kur’ân tefsirinin bir 

nevi geniş açıklamalı/dipnot-

lu meal tarzı bir eser olduğu 

düşünülürse tefsirin önemli bir 

kısmını bu meallerin oluşturdu-

ğunu görür. Ali Bulaç mealleri, 

tekrarlarıyla birlikte tefsirin top-

lam hacminin yarıya yakınını 

teşkil ediyor. Okuyucular, yıl-

larca Mevdudi’nin meali diye Ali 

Bulaç’ın mealini okudular. Ancak 

bugüne kadar hiçbir yazar veya 

akademisyen bu durumu eleştiri 

konusu yapmadı. Aynı şekilde 

ne Ali Bulaç’tan ne de ilgili tefsi-

rin yayınevinden bugüne kadar 

bir açıklama gelmedi. 

Mevdûdî, “Kur’ân ayetlerini 

tek tek tercüme etmek yerine, 

belli bir konunun anlatıldığı 
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ayetler topluluğunu paragraf-

lar halinde ve cümlelerin sebep 

sonuç ilişkilerini göz önün-

de bulundurarak bütünsel bir 

anlam örgüsü içerisinde tercüme 

etmeye çalışır. Okurun, ibareyi 

okurken kopukluk hissetmeme-

sini, bir bütün olarak Kur’ân’daki 

ayetlerin anlamını ve mesajını 

daha iyi kavrayabilmesini amaç-

lar. Bu nedenle gerekli gördü-

ğü yerlerde dipnotlar koyarak 

ayetlerin daha iyi anlaşılmasını 

sağlamıştır.” 

Mevdudi mealinde ser-

best tercüme yöntemini tercih 

etmiştir. Mealin kendisi aslında 

yorumlu bir çeviridir. Mesela, 

Maide suresi 4. ayetteki  

َواتَُّقوا اللَّٰه 
(Allah’tan ittika ediniz/Allaha 

karşı sorumluluğunuzun bilin-

cinde olun) ifadesini “Allah’ın 

koyduğu kanunları çiğnemek-

ten korkun” şeklinde tercüme 

etmiştir. (Urduca’dan yapılan 

her iki çeviride de mana aynıdır) 

Bu manalandırma biçimi, aynı 

zamanda Mevdudi’nin Kur’ân 

ayetlerini okuma biçimi hakkın-

da da bir fikir vermektedir. 

Mevdudi mealindeki “tak-

dim” yazısında, kendi metodu 

ile ilgili olarak şöyle demektedir: 

“Ben, bu kitapta lafzî tercüme 

metodu yerine serbest anlatım 

tarzını seçtim. Bunun sebebi, 

kelime kelime Kur`an tercü-

mesini yanlış bulmam değildir. 

Aksine asıl sebep, Kur`an ile 

ilgili lafzî tercümenin bundan 

önce de bazı alimler tarafın-

dan en güzel şekilde yapılmış 

olması ve artık bu sahada başka 

bir çalışmaya ihtiyaç kalmamış 

olmasıdır. Lafzî tercümeyi okur-

ken hissedilen ilk şey, ibarede-

ki akıcılığın, ifade gücünün, 

dildeki belagatin ve kelamda-

ki etkileyiciliğin yok olmasıdır. 

İnsan, Kur’ân’ın satırları altında 

okunduğu zaman ruhunu vecde 

getirmeyen, kendisini ürpertme-

yen, gözlerinden yaş akıtmayan, 

duygularını coşturmayan, aklı ve 

düşünceyi kuşatarak kalbe yer-

leşen şeyi hissettirmeyen cansız 

ibarelerle karşılaşır.

...Ben önce Kur’ân’ın orijinal 

ibaresini okuyup ne demek iste-

diğini kavradım, sonra üzerim-

deki etkisini olduğu gibi eksiksiz 

olarak kendi dilime aktardım. 

...onu apaçık Arapçadan apaçık 

Urduca’ya aktarmaya çalıştım. 

Arada kopukluklar olmaması 

için de konuşma dilini yazı dili-

ne dönüştürdüm.”  

Mevdudinin bu açıklamaları 

gerçekten önemlidir. Yöntemi de 

Türkiyeli okuyucunun pek aşina 

olmadığı bir yöntemdir. Ancak, 

ya Mevdudi bu yötemini Urduca 

çeviriye iddia ettiği özgünlük-

te çevirememiş, Türkçeye çevi-

renler de onu ancak bu kadar 

aktarabilmişler. Ya da Mevdudi, 

Urducaya gereği gibi aktarmış 

da mütercimler bunu Türkçede 

ifade edememişler. Bizim kana-

atimiz, Urduca metnin aktarıl-

masında ciddi sorunlar olmakla 

beraber, Urducasında da bazı 

sorunlar bulunduğu yönünde-

dir. Mevdudi’nin genel Ehl-i 

Hadis-selefi algısı, bu iddiası-

nı gerçekleştirmesinin önünde, 

(kendisi fark etmese de) ciddi 

engeller çıkarmış olmalıdır diye 

düşünüyorum.

Mevdudi meallerinin yeni 

çevirisine geldiğimizde, ikisi 

Urducadan biri İngilizceden 

olmak üzere üç farklı tercüme-

sinin olduğunu gördük. Urduca 

çevirilerini inceleme imkanı 

bulduk. İki çeviride de ciddi 

ifade problemleriyle karşılaştık. 

Aynı zamanda iki tercüme de 

terimleri Arapça telleffuzları ile 

aktarmışlar. Bu terimler kaynak 

metinde nasılsa o şekilde akta-

rılmış. Mesela, “asitane”, “şiar”, 

“nakib”, “sevae’s-sebili”, “mut-

taki”, “hikmet”, “fasık”, “fitne” 

gibi... 

Çevirilerden biri, dipnotlara 

yer vermemiş. Ancak bu durum, 

meal için ciddi bir nakısa oluş-

turmuş. Çünkü Mevdudi, metin-

de yeteri kadar anlatamadığı veya 

kapalı kalan anlamları dipnot-

larla açıklamaya çalışmaktadır. 

Bu nedenle kaynak metindeki 

anlam daha baştan sınırlandırıl-

mış olmaktadır. Türkçesi diğer 

metne göre daha akıcı olsa da bu 

eksiklik, Doç. Durmuş Bulgur 

çevirisinı sorunlu kılmaktadır ve 

bu metin, bu nedenle tam bir 

çeviri örneği sayılmaz. Bundan 

dolayı biz de dipnotlu çeviriyi 

araştırma konusu yaptık, örnek-

lerimizi de dipnotlu çeviri üze-

rinden vermeyi tercih ettik. 

Çevirideki sorunlar yukarıda 

dile getirdiğimiz, Arapça, Farsça 

veya Urduca terimleri aynen 

kullanmakla sınırlı değil, ciddi 

anlatım ve çeviri problemleri de 

bulunmakadır. Mesela:

“Yasaklara titizlikle ria-
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yet edin” (Maide/5:1), “sizin 

yemeğiniz de onlara helaldir” 

(Maide/5:5), “korunmuş kadın-

lar” (Maide/5:5), “günahları-

nızı sileceğim” (Maide/5:12-

13), “korkanların arasında” 

(Maide/5:20-26), “hayat bahşe-

derse” (Maide/5:32), “Allah’ın 

kudreti her şeye galiptir” 

(Maide/5:38-40), “haram mal” 

(Maide/5:42-43), “onlar cahil 

halka şöyle diyorlardı” (32. 

dipnot), “indirilen dinin emir-

lerine iman” (Maide/5:57-

60), “Rabbinizden indirilen 

diğer kitapları korumadıkça” 

(Maide/5:67-69), “bunun üze-

rinde kimsenin tekeli yoktur” 

(Maide/5:67-69), “(Mesih’in) 

annesi de dürüst bir kadındı” 

(Maide/5:75), “Ey ehl-i kitap” 

(Maide/5:76-77), “iman edenler 

için onlardan en yakın dostu ise, 

...” (Maide/5:82), “Dünyayı terk 

etmiş rahipler” (Maide/5:82), 

“indirilen kelamı duyunca” 

(Maide/5:83-86), “Rabbimizin 

bizi iyiler arasına katması-

nı isterken bize hak gelmiştir” 

(Maide/5:83-86), “pis ve şeyta-

ni işlerdir” (Maide/5:89), “terk-i 

dünya etmek” (46. dipnot), 

“salih amel işlemeye başlayan-

lardan, daha önce yiyip içtikle-

ri için şu şartlarla hesap sorul-

mayacaktır ki,...” (Maide/5:93), 

“onu görmeksizin korkan” 

(Maide/5:94-95), “elemli bir 

azap” (Maide/5:94-95), “Allah 

intikamını alır” (Maide/5:94-

95), “ölüm vaziyetinden çıkarta-

rak” (55. dipnot) gibi.

Bu ifade bozuklukları, meal-

lerin pek çoğunda görerek alış-

tığımız için kulağımızı tırma-

layabilir. Ancak yapılan şeyin 

İlahi kelamın tercümesi olduğu-

nu düşünürsek, mütercimlerin, 

okuyucuyu, “şunu mu kastetti 

bunu mu kastetti” gibi arayışlara 

sokup, yazı tura attırmaya hakkı 

olmasa gerektir. Bu ifadelerin, 

kiminde muğlaklık, kiminde 

ilgili cümle ve bağlamla örtüş-

meme, kiminde farklı anlamlar 

çağrıştırma söz konusudur. Kimi 

Türkçe değil, kiminde öğeler 

birbirine karışmış. Mesela Hz. 

Meryem için kulanılan “dürüst 

bir kadındı” ifadesi hem kaynak 

metindeki anlatılmak istenen ile 

çelişiyor hem de anlam açısın-

dan bir farklılaşma söz konusu. 

“Dürüstlük” çok genel bir keli-

me. Oysa bağlamda kastedilen 

mana, “kötü kadın değil, fahişe 

değil” anlamındadır. 

Bu örnekler sadece bir sure-

den seçtiklerimizdir. Bu açı-

dan bu meal, piyasadaki dili 

problemli meallerden biri gibi-

dir. Ancak Tefhimu’l-Kur’ân’da 

bulunan mealin Mevdudi’ye ait 

olmadığı gerçeğinden hareketle, 

bu mealin, eksikleriyle birlikte 

Mevdudi’nin anlayışını aktarma-

sı açısından önemli bir hizmet 

gördüğü söylenebilir.

Sonuç

Çeviri mealler, artısıyla eksi-

siyle birlikte birer Türkçe Kur’ân 

çevirisi olarak kültür ve öğre-

tim hayatımızdaki yerini almış 

durumdadır. Bu mealler bün-

yelerinde bazı zaaflar barındır-

salar da Türkçedeki muadille-

riyle karşılaştırıldığında özellikle 

Esed ve Hamidullah çevirilerinin 

onlardan pek çok açıdan artıları 

olduğunu ifade edebilirim. Bu 

artıların okuyuculara da önemli 

katkı ve kazanımlar kattığı kana-

atindeyim. Ayrıca bu çalışmaları 

meal geleneğimizi sorgulamamı-

za ve daha düzgün meallerin 

hazırlanmasına katkıları nede-

niyle de önemli buluyorum.

Özellikle, bu mealleri, bir 

mealin, bir usul ve yönteme göre 

nasıl hazırlanması gerektiğinin 

somut örnekleri olması açısın-

dan da önemsiyorum. Bunun 

kadar önemli bulduğum diğer 

bir yanları ise Din dili ile vaze-

dilmiş ve ilk muhatapları da bu 

din dili ile düşünüp konuşan bir 

ilahi metnin anlamının, sekü-

ler bir dil kullanan ve seküler 

bir zihne sahip olan günümüz 

muhataplarına nasıl aktarılaca-

ğı konusunda önemli ve aynı 

zamanda başarılı iki deneme/

tecrübe olmaları nedeniyle de 

anlamlı ve değerli buluyorum. 

Temennim Türkiye’de yapılacak 

daha özgün çalışmalarla bu gele-

nek devam ettirilir.

Dipnotlar

1  Bu makale 27-28 Mayıs 2011 tari-

hinde İstanbul Müftülüğü ile Türkiye 

Yazarlar Birliği’nin birlikte organize 

ettiği, Kur’ân-ı Kerim›in Nüzûlü’nün 

1400. Yılı Münasebetiyle Türk Dilinde 

Kur’ân Edebiyatı isimli sempozyumda 

bildiri olarak sunulmuştur.

2  Hikmet kelimesinin/teriminin eti-

molojisi ve Kur’ândaki kullanımı 

ile ilgili geniş bir değerlendirmeyi 

Vahiy Savunması -Kur’ân Dışı Vahyin 

İmkansızlığı- isimli kitabımızda bula-

bilirsiniz. (Mehmet Yaşar Soyalan, 

Vahiy Savunması -Kur’ân Dışı Vahyin 

İmkansızlığı-,  Ağaç Kitabevi Yayınları,  

İstanbul)
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Cemil ÖGMEN

Eric  Voegelin: 
İnsanlık Draması

E ric Voegelin eserlerinde 

çok geniş bir literatürden 

konuşmakta olduğu için 

tarihçi, tarih felsefecisi ya da bilinç 

felsefecisi olarak tanımlandırılsa da 

genel olarak politik filozof olarak 

bilinmektedir. Sadece yayınlanmış 

makale ve kitaplarının toplamı 

kırk cilde yakın olmasına karşın 

Türkçe’ye tercüme edilmiş tek eseri 

dahi olmaması Eric Voegelin’in 

Türkiye’de diğer Alman düşünür-

lere nazaran hiç tanınmamasına 

neden olmuştur.

Uludağ Üniversitesi öğretim 

üyelerinden Bengül Güngörmez’in 

doktora çalışması olan Eric 

Voegelin-İnsanlık Draması, Eric 

Voegelin’in politika teorisini 

moderniteye yaptığı eleştiri teme-

linde ele almaktadır. Politika teorisi 

hakkında bir giriş olan çalışma, 

yazarın Almanlardan aldığı ifade 

ile “eine einführung”tur. Kitapla 

ilgili belirtilmesi gereken ilk şey, 

en dikkat çekici özelliği Türkçe 

düşünce dünyasında Voegelin’i ilk 

defa tanıtmasıdır. 

Açıklayıcı bir giriş bölümü ile 

sonuç bölümünün yanı sıra üç ana 

bölümden oluşan kitapta her bir 

bölüm birbiriyle irtibatlandırılarak 

çalışmanın tezi gerekçelendirilme-

ye çalışılmıştır.  Kitaba, yaşadığı 

tarihsel ve politik konteksti esas 

alarak hayat hikayesinin anlatılarak 

başlanması da Türkçe’de hakkında 

neredeyse hiçbir bilgi olmadığı için 

Voegelin’in anlaşılması açısından 

büyük önem taşıyor.  

Güngörmez çalışmasının hare-

ket noktası olarak  Voegelin’in  iki 

tezini  gösteriyor. İlk tez “insanın 

politik toplumdaki hayatı yalnız-

ca profan alanla sınırlı değildir. 

Toplum aynı zamanda dinsel düze-

nin alanıdır.”; “politik toplumdaki 

insan maddi olandan ruhani ve 

dinsel olana, hayatı bütün gerilim-

leriyle birlikte yaşar” tezidir. İkinci 

tez, “ Hıristyanlık’ın kamusal alan-

da kurumsal bakımdan gücünün 

zayıflayışı ve kendisine  muhalif 

heretik unsurları bastıramaması 

neticesinde, bu heretik unsurların 

-bu unsurlar da en az karşıtları 

kadar dinsel ve ondan feyz alan 

hareketlerdir- Aydınlanma hareket-

lerini  gerçekleştirmeleri ve modern 

toplumu kurmaları” tezidir. 

 Modernitenin krizinin temelin-

de, modernitenin “aşkın”ın reddi 

ve insanı yalnızca içkin boyutu ile 

kavraması olarak gören Voegelin’in 

insanlarının büyük bir kesiminin 

kendisini Müslüman olarak ifade 

ettiği bir toplum olan Türkiye’ye  

söyleyeceği şeyler vardır.  Zaten 

satır arasında Güngörmez;  

“Ülkemizin demokratikleşme 

ve modernleşme sürecinde karşı 

karşıya kaldığımız problemler, 

ülkemiz entelektüellerini biteviye 

meşgul eden modernite/gelenek, 

akıl/iman, devlet/halk mefhumla-

rıyla alakalı problemler Veogelin’in 

nazarından hareketle tekrar ele 

alınıp değerlendirebilir” demek-

tedir. Voegelin’inde “aşkın tecrü-

be”; insanın “temel” tecrübesidir 

ve “aşkın tecrübe”nin kaybı “ger-

çekliğin kaybı”dır.  Güngörmez, 

Voegelin’in burada söylemek 

istediğini, Ivan Karamazov’un, 

Karamazov Kardeşler’de  “Tanrı 

ölmüşse her şeye izin vardır” ifa-

desi ile ilişkilendirerek açıklamaya 

Eric Voegelin
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çalışmış. Bu, kamusal bir hakikatin 

varoluşuna duyulan inancın yitiril-

mesi ve evrensel bir normun olma-

masıdır. Bu insanlar arası ortak 

duyunun, Geistın parçalanışıdır.

Güngörmez’in Sosyoloji Anlayışı

Eric Voegelin üzerine Türkçe’de 

yapılmış ilk çalışma olmasının 

dışında sosyolojiye temel aldı-

ğı yaklaşım farklılığı ile de bu 

çalışma Türkiye’deki sosyolo-

jik tezlerden farklılaşmaktadır. 

Güngörmez, kitabın giriş kıs-

mında, sosyal bilimlerdeki son 

gelişmelerle sosyolojik tezler-

de “temel arayışı”nın önemini 

yitirmesi ile birlikte “sosyo-

lojik teori”nin önemini yitir-

diğini ve günümüzde “sosyal 

teori”nin önem kazanmaya 

başladığını vurguladıktan 

sonra, kendi tezinin de “sosyal 

teori” olduğunu ifade etmekte, 

sosyal teori ile birlikte Eric 

Voegelin’in de düşünce dün-

yasında kıymetlendiğini  söy-

lemektedir. Güngörmez’e göre 

“Dar sosyolojik perspektife 

sahip bir sosyologa Voegelin’in 

söyleyebileceği hiçbir şey yok-

tur; fakat Weber’in, Marx’ın, 

Comte’un ve Habermas’ın da 

yoktur. Sosyoloji ancak “sosyal 

felsefe” olarak anlaşıldığında 

daha anlamlı olabilir. Marx, 

Weber, Durkheim, Habermas 

dar anlamda “sosyolog” değil, 

“sosyal filozoflardır” ve yaptık-

ları şey  “sosyal felsefe”  yahut 

“toplum hakkında felsefe”dir. 

Sosyolojinin felsefenin rah-

minde şekillendiği inkar edilemez. 

Bu tez bir sosyoloji çalışmasıdır 

ve “Giriş” bölümünde “Voegelin’in 

eserlerinde sosyolojik olan nedir?” 

sorusu cevaplanmalıdır. Bu tezi 

sosyolojik yapan, Voegelin’in şu 

temel kavramlaştırmasıdır: “içkin 

tecrübe” ve “aşkın tecrübe” . Onun 

düşüncesinde, “içkin olan” sosyolo-

jik olandır. Sosyolojik olmayan ise 

“aşkın olan”dır. “Aşkın”ın kendisi 

sosyoloji dışı, “aşkın”’ın tecelliga-

hı, yani “tecrübesi” ise sosyolojik 

olandır. “Aşkın”la ilişki, “aşkın”ı 

kavrama tarzı, “aşkın”la tecrü-

be sosyolojiktir. Çünkü, “aşkın”ın 

kendisi tarih dışı, “aşkın”ı tecrübe 

tarihseldir. Bir şey tarihselse sos-

yolojiktir. Aksi de doğrudur; sosyo-

lojik olan tarihseldir.” Güngörmez 

sosyolojiye olan yaklaşım husu-

sundaki kritiklerini, aynı zamanda 

kitabın editörü olan, danışmanı 

Hüsametin Arslan’a borçlu oldu-

ğunu da dipnotta atıf yaparak ifade 

ediyor. 

Kimdir Eric Voegelin?

Voegelin’in   düşünceleri 

ile paralel bir hayatı olmuştur; 

adeta düşündüğü gibi yaşa-

mıştır. Tam adı Eric Hermann 

Wilhem Voegelin’dir. 3 Ocak 

1901 tarihinde Almanya’nın 

Köln şehrinde   Protestan bir 

ailenin çocuğu olarak dünya-

ya geldi. Ailesi 1910 yılında 

Viyana’ya taşınma kararı aldı. 

1919 yılında, ileride doçent 

olacağı, Viyana Üniversitesi’ne 

kabul aldı. 1925 itibariy-

le Weber üzerine yoğunlaş-

tı. İlerleyen yıllarda Münih 

Üniversitesi’ndeki kürsüsünü 

devralacağı   Weber, Voegelin 

hayatındaki önemli isimler-

dendir. İdeoloji eleştirisini 

Weber’ den öğrendiğini söyle-

yen Voegelin, sonradan bizzat 

Weber’i de eleştirmiştir.

1924-1926 yılları arasın-

da John Dewey, Alfred North 

Whitehead, Irwin Edman ve 

John R. Commons gibi hoca-

lardan ders aldı. Bu süreçte 

George Santanyana’nın eser-

lerini,   Amerikan ve İngiliz 

entelektüel geleneğini ve İskoç 

Ortak Duyu Felsefesi’ni tanı-

ma fırsatı buldu. Amerikan 

pragmatizmi ile “ortak duyu 

geleneği”nden derinden etkilenir. 

Alman geleneğini Anglosakson 

düşünce biçimiyle harmanlar. Artık 

Amerika dönüşü Neo-Kantçılığı 

kesinlikle reddeder.

Voegelin felsefi antropoloji-
sinin en temeline Platon’un 
Şölen adlı diyalogunda geliş-
tirdiği metaxy kavramını yer-
leştirmiştir.  İnsan arafta olan 
varlıktır. İki  kutbun arasında 
yani bu dünya ve aşkın dünya 
arasında gidip gelir. İnsanın 
aşkın alana çekilmesini dünya-
ya doğru çekilmesi, dünyaya 
doğru çekilişini de aşkın alana 
çekilişi takip eder. Bu gidiş ve 
gelişler tam da insan olma-
nın gereğidir. Metaxy insan 
hayatta kaldığı sürece bitme-
yecektir. Voegelin bu gerilimi 
oldukça önemser; bu gerilim 
sadece fiziksel, maddi nesnele-
rin statüsünde anlaşıldığında 
bu semboller çiftinden birini 
bırakıp yalnızca diğerini tek 
gerçeklikmiş gibi ele aldığı-
mızda “varoluş gerçekliği”nin 
yıkıldığını söyler.
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Avusturya’da Voegelin üzerin-

de iki önemli entelektüel muhit/

düşünce etkili olmuştur. Geistkreis 

(spiritüel ve entelektüel muhit) 

ve filozof şair Stefan George’nin 

önderlik ettiği Stefan George 

muhiti’dir.   Müritlerinin “antik 

dünyanın figürü” olarak gördüğü 

Stefan George,   o zamanlar sade-

ce Voegelin üzerinde değil, arala-

rında Gadamer’in de olduğu bir-

çok Alman üzerinde etkisi vardır. 

Stefan George anlaşılmadan Alman 

entelektüel hayatının anlaşılamaya-

cağı da yorumlar arasında kendine 

yer bulmuştur.Yazar, gazeteci ve 

şair Karl Krauss ve Karl Krauss’un 

Viyana’daki   entelektüel muhiti 

de Voegelin üzerinde etkili oldu. 

Voegelin’e göre Stefan George ve 

Karl Krauss “dili yeniden kazanma” 

görevini üstlenmişlerdir.

İlk ziyaretini Amerika dönüşü 

yaptığı Fransa’ya 1932’de tekrar git-

miştir. Sorbonne Üniversitesi’nde 

Fransız edebiyatı ve felsefesiyle 

ilgilenir. Henri Bergson ve Jean 

Bodin ile de yakından ilgilenir. 

Bodin ile ilişkisi politika teorisi-

ni şekillendirmesinde etki eder.

1927’de Avusturya’ya geri döndü-

ğünde Voegelin kaderini belirle-

yecek bir adım atar ve Nasyonal 

Sosyalizm’in en büyük düşmanla-

rından biri olur. Voegelin Nasyonal 

Sosyalizm’e karşı nefretinin üç 

temel nedenini açıklar. İlki Weber’ 

den miras aldığını söylediği “ente-

lektüel dürüstlük” (intellektuelle 

Rechtschaffenheit)tür.  İkinci sebe-

bin ise “eğlence olsun diye adam 

öldürmeye duyduğu tiksinti” oldu-

ğunu söyler. Üçüncü sebebi  “dili-

ni temiz tutmak isteyen bir kişi 

olması”dır. Voegelin, “ideoloji ve 

ideolojik düşünürlerin tek karek-

teristiği, kimi zaman son derece 

karmaşık entelektüel jargon düze-

yinde kimi zaman da vülgerleşmiş 

düzeyde dilin yıkımıdır” der.

Voegelin’in 1933’te yayınladığı 

ırk üzerine iki eser, Rasse und Staat 

(Irk ve Devlet) ve Die Rassenidee 

in der Geistesgeschicte von Ray 

bis Carus (Ray’dan Carus’a Irk 

Fikrinin Tarihi) Nazizme düşman-

lığının belgeleridir. Naziler farkına 

varır varmaz kitapları derhal top-

latırlar. 1938 yılında yazdığı Die 

Authoritäre Staat  (Otoriter Devlet) 

da aynı kadere maruz kalır ve kitap 

1997 yılına kadar gün ışığına bir 

daha çıkmaz. Ayrıca Voegelin o 

dönem en tehlikeli şeyin, Yahudi 

olan birinin Yahudi olduğu halde 

Yahudi değilmiş gibi davranması 

olduğunu söyler.

Ve Voegelin artık geri dönü-

lemez bir noktaya gelmiştir ama 

hemen tutuklanmaz ancak soruş-

turmaya uğramıştır. Gestapo, arka-

sına Voegelin’i tutuklamaya hazır 

bir ajan takmıştır. Ardından üniver-

siteden kovulur. Otobiyografisinde, 

“kaçmaktan başka çarem yoktu, 

çünkü hiçbir zaman Nazizme 

muhalif olduğumu gizlemedim.” 

der. Ancak kaçmak da hiç kolay 

değildir. Para çıkarmak yasaktır. 

Bir arkadaşına maaşını öder ve aynı 

paranın İsviçre’de kendisine veril-

mesini sağlar. Tabii ki tek sorun 

para da değildir. Pasaport vize için 

polise verilmişti. Gestapo pasapor-

ta el koymak için geldiğinde Karısı 

Lissy, pasaportun poliste olduğu-

nu söyler ve bir tanıdık vasıtası 

ile pasaportu Gestapo ele geçir-

meden alır. Gece parti nişanıyla 

gelen Nazi kız kardeşi ile veda-

laşır ve trene binene kadar yaka-

lanmamak için Viyana cafelerinde 

oradan oraya dolaşır. Korkudan 

titreyerek yapılan bir yolculuktan 

sonra İsviçre’de sıkıntıları bitmez. 

Çünkü Amerika’dan kendisine 

gelecek davet mektubu gecik-

miştir. Amerika vizesi beklerken 

konsolosluktaki genç memur ken-

disinden şüphelenir ve Voegelin’e 

“ne komünist, ne Katolik ne de 

Yahudisiniz. Nasyonal sosyalist 

olmamanız için hiçbir sebep yok. 

O halde yasal bir suç işlediniz ve 

bu yüzden kaçıyorsunuz” diyerek 

temiz kağıdını almadan ve davetiye 

gelmeden vize vermez. 

Modernite, Eric Voegelin‘in radikal ve sert eleşti-
rilerine maruz kalmıştır. Modern dönem için “ego 
merkezli devrim” (egophanic revolt) kavram çifti-
ni kullanan Veoegelin’e göre “ego merkezli dev-
rim”; “Klasik bilinç ile Hıristiyan bilinç yapısındaki 
Tanrı’nın görünüşünü gölgeleyecek (epiphany of 
God) şekilde temel tecrübe olarak, egonun görüşü-
ne odaklanmak” anlamına gelmektedir. “Tanrının 
görünüşünü gölgelemek”;  modern dönemin, insa-
nın egosunu temele alan “Tanrı’ ya karşı devrimi”dir. 
Bu “aşkınlığın reddidir.
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Zorlu bir serüvenden sonra 

Vogelin Amerika’ya gelir. Geçici 

olarak  Harvard’da çalışma imkanı 

bulur ve bir sene sonra Alabama 

Üniversite’nde iş bulur. Amerika’da 

çalışmalarını sürdürür. Adorno ve 

Horkheimer onu Frankurt’a gelmek 

için ikna etmeye çalışır. Bu teklifi 

kabul etmez. Voegelin, Adorno ve 

Horkheimer’la yediği yemeğin ina-

nılmayacak kadar burjuva ve yük-

sek kalitede olduğunu ve konuş-

malarının ise şarabın kalitesi ve  

kapitalizmin korkunçlukları oldu-

ğunu söyler. Sonrasında Münih 

Üniversitesi tarafından 1920’den 

beri boş olan Max Weber’in politi-

ka bilimi kürsüsüne geçmesi teklif 

edilir. Voegelin bu teklifi kabul eder 

ve 1958’den 1969’a kadar politika 

bilimi çalışanlar için Avrupa’daki 

en iyi kütüphaneyi kurar.

Voegelin, 19 Ocak 1985 yılında 

Palo Alto da bir Amerikan vatan-

daşı olarak hayata veda eder. 

Cenazesi Protestan kaidelerine göre 

defnedilmiştir.

Eric Voegelin’in Felsefi 
Antropolojisi

Voegelin düşüncesini anlamak 

için,  bütün fikirlerini üzerine bina 

ettiği “insan”ı nasıl tanımladığını 

öğrenmek önemlidir. Bu gözden 

kaçırıldığında ya da görmezden 

gelindiğinde Voegelin’in layıkıy-

la anlaşılması mümkün değildir. 

Ancak insan için Voegelin’in  ne 

dediğini bilirsek O’nun, moder-

nitenin geçmiş algılayış tarzına 

muhalefetini anlayabiliriz. Voegelin 

felsefi antropolojisinin en temeline 

Platon’un Şölen adlı diyalogunda 

geliştirdiği metaxy kavramını yer-

leştirmiştir.  İnsan arafta olan var-

lıktır. İki  kutbun arasında yani 

bu dünya ve aşkın dünya ara-

sında gidip gelir. İnsanın aşkın 

alana çekilmesini dünyaya doğru 

çekilmesi, dünyaya doğru çekili-

şini de aşkın alana çekilişi takip 

eder. Bu gidiş ve gelişler tam da 

insan olmanın gereğidir. Metaxy 

insan hayatta kaldığı sürece bit-

meyecektir. Voegelin bu gerilimi 

oldukça önemser; bu gerilim sade-

ce fiziksel, maddi nesnelerin statü-

sünde anlaşıldığında bu semboller 

çiftinden birini bırakıp yalnızca 

diğerini tek gerçeklikmiş gibi ele 

aldığımızda “varoluş gerçekliği”nin 

yıkıldığını söyler. Voegelin’in ifa-

desi ile “işte o zaman, bilincimizi 

ve intellect(zihin)imizi kaybederiz; 

insanlığımızdan çıkar ve kendi-

mizi, kaybolmuş gerçekliğin yeri-

ne geçeceği vaadinde bulunan bir 

“değer”olarak uyuşturucu yahut 

televizyon bağımlısı, hedonist 

bir uyuşuk veya hakikatin kanlı 

savunucusu, varoluşun saçmalı-

ğından acı çekme veya (Paskal’ın 

deyişiyle) eğlenceye düşkünlük 

durumunda  olduğu gibi “çağ”a 

karşı ümitsiz yahut aktivist bir 

konformizm durumuna soka-

rız. Bu durum Herakleitos’un ve 

Platon’un dilinde şöyle ifade edilir: 

“Hayal dünyası, hakiki dünyayı 

gasp eder.” Voegelin’e göre “varo-

luş gerçekliği”ni tahrip etmiş insan 

artık “ikincil gerçeklik”te yaşamak-

tadır. İkincilik gerçelikte ise illüz-

yona isnat eden mutlak doktrinler, 

ilk prensipleri hiçbir şekilde sor-

gulanamayan sistemler ve değerler, 

ideolojiler çıkar.

Mit, felsefe ve vahyin felsefe-

sindeki konumunun ele alındığı 

bir sonraki bölümde Güngörmez, 

Voegelin’in insanın aşkın tecrü-

besinin doğrudan alınamayaca-

ğı düşüncesi etrafında filozofun 

sembolik yaklaşımını izah eder. 

Semboller yalnızca zamanda ve 

mekânda varolan objelere atıf-

ta bulunan kavramlar değillerdir. 

Onlar “var olmayan gerçeklik” 

hakkında hakikatin taşıyacıları-

dır. Semboller ve tahkiye biçim-

leri gizemi, yani muammayı ile-

tebilirler;  yani, analoji veya ima 

yoluyla bileceğimiz aşkın anlamın 

hakikatini. Voegelin mit, felsefe ve 

vahyi birbirine üstün hakikat iddi-

aları olarak değil gerçekliğe ilişkin 

semboller, aynı gerçekliğin yahut 

hakikatin farklı sembolleştirmele-

ri olarak kabul eder. Güngörmez, 

Voegelin’in mit, felsefe ve vahiy 

düşüncesini şöyle özetler; mitos 

“temel tecrübesi”nin ilk dile geli-

şiyken, felsefe ve vahiy bu “temel 

tecrübesi”nin “farklılaşması”dır: 

noetic farklılaşma ve pneumatic 

farklılaşma. Noetic farklılaşma 

felsefeyle, pneumatic farklılaş-

ma vahiyle gerçekleşir. Voegelin 

bu farklılaşmayı “varoluşta-

ki sıçrayış” olarak adlandırır.

Hegel: Modern Büyücü

Çalışmanın en teferruatlı kısmı 

olan üçüncü bölümde Voegelin’in 

modern dönemi hazırlayan 

yakın tarihsel süreçler hakkında-

ki düşünceleri ve modern politik 

düşünceye yönelik sert eleştirileri, 

çeşitli düşünürlerle karşılaştırıl-

mak suretiyle tartışılmaya çalışılır. 

Voegelin’in “ego merkezli devrim” 

şeklinde ifade ettiği modern dönem 

“tanrı’nın ve teolojinin reddi ola-

rak modernite” başlığıyla ele alın-

mış. Modernite, Eric Voegelin‘in 

radikal ve sert eleştirilerine maruz 

kalmıştır. Modern dönem için 

“ego merkezli devrim” (egopha-

nic revolt) kavram çiftini kullanan 

Veoegelin’e göre “ego merkezli dev-

rim”; “Klasik bilinç ile Hıristiyan 

bilinç yapısındaki Tanrı’nın görü-
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nüşünü gölgeleyecek (epiphany of 

God) şekilde temel tecrübe olarak, 

egonun görüşüne odaklanmak” 

anlamına gelmektedir. “Tanrının 

görünüşünü gölgelemek”;  modern 

dönemin, insanın egosunu temele 

alan “Tanrı’ ya karşı devrimi”dir. Bu 

“aşkınlığın reddidir”. 

Neden Hegel? Çünkü Voegelin 

Tanrı öldü korosunun başı olarak 

Hegel’i görmektedir. Güngörmez, 

Hegel değerlendirmesini bütünüyle 

aktarmasının mümkün olmadığını 

okura ifade ederek, bu bölümde 

Voegelin’in modern dönemin “kut-

salı içkinleştirme” sürecini incele-

diği “Hegel: Büyücülük Hakkında 

Bir İnceleme” başlıklı metnini 

esas aldığını belirtmiştir. Ona göre 

Hegel, çağındaki insanın spritüel 

rahatsızlığını fark etmesine karşın 

kendi düşüncesini hakikat olarak 

sunmaktadır. Hegel’in tarih felsefesi 

aşkınlığı içkinliğe dönüştüren tarih 

felsefesidir. Böylece artık Hegel 

aşkın alanı yani Tanrı’yı reddeder. 

Bu  Voegelin’in çok önemsediği 

“ilk gerçeklik”in yani “gerçeklik”in 

ölümüdür. Burada artık insan tek 

boyut cihetinden düşünülmüş ve 

aşkın ile içkin arasındaki “gerilim 

durumu” görmezden gelinerek, 

insanın metaxy doğası ilga edilmiş-

tir. Artık insan “ikincil gerçeklikte” 

yaşamaktadır ve gerçekliğin ölümü 

ile hayal dünyasına, illüzyona, 

fantezilere, sistemlere, ideolojilere 

açık hale gelmiştir.

Modernitenin Gnostik Özü

Bengül Güngörmez çalış-

manın müteakip kısmında, Eric 

Voegelin’in modern gnostisizm ile 

ne demek istediğini, modern gnos-

tisizmi hazırlayan sosyal, tarihsel 

ve politik şartlar altında incele-

mektedir. Voegelin’in düşüncesin-

de gnostisizmin  önemli bir yeri 

vardır. Tabii, gnostisizm üzerine 

ortak bir tanım olmadığı ve bir 

gnostisizm tanımı yapmaya kalk-

manın da doktora tezinin çalış-

masının sınırlarını aşacağı için 

Güngörmez bize Voegelin’in gnos-

tisizmini anlatmakla yetinmektedir.  

Aydınlama düşüncesini “gnostik 

geleneğin” varisi olarak görmekte 

olan Voegelin’in gnostisizmi, antik 

gnostisizmden farklıdır. Voegelin 

antik gnostisizmi, mevcut durum-

dan memnun olmayan, bu mem-

nuniyetsizliğin arkasında dünyanın 

özünde yanlış bir şekilde organize 

edilmesinin olduğunu ama bu dün-

yanın kötülüğünden kurtuluşun da 

mümkün olduğunu düşünenlerin 

inancı olarak tanımlamıştır. Fakat 

antik gnostisizmdeki bu kurtu-

luş ancak “öte”de gerçekleşirken 

modern gnostisizm insanın kendi 

çabası ile yani bilgiyle bu dünyanın 

kötülüğünden kurtulacağı fikrine 

sahiptir. Voegelin’e göre “(modern) 

gnostisizm, aşkın Hıristiyan sem-

bollerin dünyaya içkin kurtuluş 

sembollerine dönüştürülmesi ve bu 

semboller vasıtasıyla hem insanı 

hem de toplumu mükemmeleştir-

me yahut kurtarma vaadi anlamı-

na gelir. Gnostisizm, Voegelin için 

Hıristiyanlık’ın rayından çıkması-

dır. O, “dünyevi kurtuluş” dinidir. 

Gnostisizm, Hıristiyan spiritüel-

liğin, dünyaya “içkin” hastalıklı 

formudur. Yani Hıristyanlık’tan 

sapma olarak tanımlanan gnosti-

sizmin sembollerinin kaynağı biza-

tihi Hıristyanlıktır.” Güngörmez, 

Eric Voegelin’in “Ekümenik Çağ” 

başlıklı metninden yaptığı iktibas 

ile Veogelin gnostisizmi “insanın 

kozmosa yabancılaşmış ruhunu 

(pneuma), kurtuluşu için, bilgiye 

dayanan eylem vasıtasıyla Öte’nin  

ilahi ruhuna döndürmesi girişi-

mi” olarak izah eder; bu dönü-

şüm eskatonun içkinleştirilmesi 

(immanentisierung des eschatos) 

anlamına gelmektedir. Voegelin’e 

göre ise kurtuluş öte dünyada belli 

olacaktır.

Voegelin’in Geistın ölümü 

ile ilgili aktarılan düşünceleri de 

oldukça önemlidir. Politikanın 

Yeni Bilimi adlı eserinden yapılan 

iktibasta Voegelin, “Geistın ölümü, 

ilerlemenin bedelidir. Nietzche, 

Tanrı’nın öldüğünü ve O’nun öldü-

rüldüğünü vaz’ettiğinde, Batı kıya-

metinin (apocalypse) bu muamma-

sını ifşa ediyordu. Bu gnostik cina-

yet, uygarlığın Tanrısını kurban 

edenler tarafından işlendi. İnsanî 

enerji, dünyaya içkin devasa kur-

tuluş teşebbüsü meşgul olanlar o 

kadar Geistın hayatından uzaklaş-

tı. Geistın hayatı, toplumdaki düzen 

ile insandaki düzenin kaynağı ise 

gnostik uygarlığın başarısı onun 

çöküşü demektir” der. Güngörmez, 

Voegelin’in Geistı “insanlığın ortak-

lığı” olarak görmekte olduğunu ve 

one göre Geistı reddedenin aslında 

bu ortaklığı reddettiğini belirtir.

Nihai Sorulara Nihai Cevaplar: 
Politik Din Düşüncesi 

Filozofun en önemli görüşle-

rinden olan “politik din”, literatüre 

Voegelin’in kazandırdığı kavram-

dır. Politik din kavramının ele alın-

dığı bu bölümde Güngörmez’in 

ifadesi ile “Yurttaşların kamu-

sal inançlarını nihai otorite ola-

rak yalnızca devlet mi belirler?” 
sorusuna cevap aranmaktadır. Biz 

burada kısaca politik dinlerden 

bahsetmekle yetineceğiz. Yazar 

politik din görüşünün temelinde 

Voegelin’in felsefi antropolojisinin 

ve bu düşünceden hareketle insan 

doğasının değişmezliğinin bulun-

duğunu vurgular. Güngörmez, fel-

sefesinde dikkat çekici bir yeri olan 

“varlık hiyerarşisi”nin yıkılmasın-
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dan ve devletin anlamından yola 

çıkarak politik din ile Voegelin’in 

ne söylemeye çalıştığını izah 

etmektedir. Modern dönem öncesi 

devlet Tanrı’ya karşı sorumludur. 

Vurgulanan en önemli fark şudur: 

Modern öncesi devlet, kaynağını 

Tanrı’dan değil, Tanrı’ya yahut ada-

lete karşı sorumluluğundan almış-

tır. “Politik dinler” nihai sorulara 

nihai cevaplar bulmaya ve “var-

lık hiyerarşisi”ni yıkarak Tanrı’nın 

yerine devleti koymaya kalkmış-

lardır. Ve artık bu devlet her türlü 

sorumluluktan azade, Voegelin’in 

ifadesi ile “ursprünglich” yani 

“kerameti kendinden menkul bir 

devlet”e dönüşmüştür.

“Kolektivist Demokrasi Versus 

Sivil Demokrasi” başlıklı kısım-

da bir başka Alman filozof Carl 

Schmitt ile Eric Voegelin arasın-

da karşılaştırmalı mütalaa yapan 

Güngörmez, Eric Voegelin’in sivil 

demokrasi tarafgirliğini farklı 

boyutlarıyla ele almakta, zaman 

içerisinde düşüncesinde meydana 

gelen değişiklikleri ise “Voegelin’in 

Politika Teorisindeki Dönüşüm” 

başlığı altında anlatmaya çalışmak-

tadır.

Filozofun Mottosu: Gerçekliği 
Yeniden Ele Geçirme

Yazar Voegelin’in varlık düze-

niyle ilgili mottosu şudur: “Hakikat 

kaybedilir, Hakikat tekrar kaza-

nılır.” Voegelin’in, “toplumda her 

zaman ideolojik fikirlerin baskın 

olduğu bir atmosferin olabileceğini, 

mamafih böyle bir atmosferde dahi 

gerçeklikle irtibatı kopmamış alim-

lerin, gerçeklikle temasın yitirilişi 

tehlikesine karşı gerçekliği yeniden 

kazanma girişiminde bulundukla-

rını” ileri sürmesidir. Bu iktibas-

tan da anlaşılacağı üzere Voegelin’e 

göre gerçeklik yeniden kazanıla-

bilir bir şeydir. Güngörmez de, 

Eric Voegelin’in “var olmayan 

gerçeklikle temasın kaybı”,  “hiç-

likle temasın kaybı”,  “aşkınlıkla 

temasın kaybı”,  “aşkın tecrübesi-

nin kaybı”  şeklinde tanımladığı 

modernitenin krizini aşmak için 

sunduğu reçeteyi Voegelin’in bazı 

önerilerini aktararak anlatmakta-

dır. “Gerçekliği yeniden ele geçir-

me” için Voegelin’in bize ilk önce 

felsefede ve edebiyatta gerçeklikle 

temasını kaybetmemiş yahut  ger-

çekliği yeniden kazanmaya çalışan 

alimlerin eserlerine yoğunlaşılması 

gerektiğini söyledikten, “gerçekli-

ğin kazanılması”nda klasik felsefi 

kaynakları  ve klasik felsefe metin-

leri üzerine çalışan bazı isimle-

rin eserlerine dönmek gerektiğini 

ileri sürdükten sonra Voegelin bazı 

teolog-filozof âlimlerin eserleri ile 

antik yakın Doğu’nun bütün yön-

leriyle değerlendirmesinin elzem 

olduğunu savunmaktadır.

Sonuç

Güngörmez, sonuç bölümüne 

itinalı bir Voegelin okuyucusunun 

Batı hakkındaki tasavvurunu ve 

düşüncelerini tekrar gözden geçir-

mek durumunda kalacağını söy-

leyerek başlar ve Eric Voegelin’i 

öncülü ve çağdaşı olan çeşitli düşü-

nürlerle kıyaslayan genel bir değer-

lendirmeye tabii tutar. Voegelin’in 

“politik arkadaşlık” tanımlamasını 

Levinas’ın bazı düşünceleri ile bir-

likte ele alarak ve  Tanrı olmaksızın 

moralitenin mümkün olup olmadı-

ğını Voegelin esasında cevaplamaya 

çalışmasını bu kıyaslar arasında-

ki dikkat çekici bir örnek olarak 

gösterebiliriz. Bengül Güngörmez, 

Voegelin felsefesinin özgün tarafla-

rından birinin moral ile politikayı 

tekrar irtibatlandırması olduğu-

nun ve Voegelin‘inde politik olan 

ile ideolojik olanı ayıracak yegane 

kriterin, politik olanın “aşkınlık” 

kriterine sahip olması olduğunun 

altını çizer. 

Bu yazı sadece bir kitabın var-

lığını okuyuculara haberdar etmek 

ile mükelleftir. Kitabı ve kitap üze-

rinden  Eric Voegelin’i değerlendir-

mek gibi bir niyetimiz yok. Onun 

için daha fazla yazarak kitap ile 

okuyucu arasına girmek gibi bir 

niyetimiz yok.  Ama elbette bu 

yazı, en yalın halinin bile bu niyeti 

gerçekleştiremeyeceği dikkate alı-

narak yazıldı.

Aydınlama düşüncesini “gnostik geleneğin” varisi 
olarak görmekte olan Voegelin’in gnostisizmi, antik 
gnostisizmden farklıdır. Voegelin antik gnostisizmi, 
mevcut durumdan memnun olmayan, bu memnu-
niyetsizliğin arkasında dünyanın özünde yanlış bir 
şekilde organize edilmesinin olduğunu ama bu dünya-
nın kötülüğünden kurtuluşun da mümkün olduğunu 
düşünenlerin inancı olarak tanımlamıştır. Fakat antik 
gnostisizmdeki bu kurtuluş ancak “öte”de gerçek-
leşirken modern gnostisizm insanın kendi çabası ile 
yani bilgiyle bu dünyanın kötülüğünden kurtulacağı 
fikrine sahiptir.
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Türkiye, ‹slâm ve Sekülarizm
Şerif Mardin
İletişim Yayınları
Dinin toplumsal hayatta oynadığı rol, dinî kurumların Cumhuriyet döneminin 
modernleşme perspektifiyle yaşadığı gerilimli ilişki, toplumbilimleri açısından çeşitli 
tartışmalara yol açmıştır. Şerif Mardin’in bu kitapta bir araya getirilen makaleleri, 19. 
yüzyıldaki siyasal tartışmalardan AKP’ye uzanan gerilim hatlarının siyasal düşüncede 
ve siyaset sahnesinde nasıl bir rol oynadığını inceliyor.
Türkiye’de düşünce tarihi, din ve siyaset sosyolojisine yaptığı önemli katkılar nede-
niyle düşünce hayatımızın önde gelen isimlerinden biri olan Şerif Mardin, toplumu-
muzda yüz yılı aşkın bir süredir gündemde kalan din, modernleşme, Batılılaşma gibi 
olguları hem resmî yorumun hem de yerleşik muhalif söylemlerin dışında kalarak, 
toplumsal zemin ve arka planlarıyla birlikte inceler. Mardin’in pozitivist Batı düşün-
cesinin Türkiye’de egemen görüşle birleşerek biçimlendirdiği “kabul edilmiş” eğilim 
ve yönteme kapılmayışı, toplumsal değişim dinamiklerini genelgeçer kalıplara sok-
mayışı, resmî ideoloji ve Kemalist söylemin etkilerinden uzak kalışı, onu “Cumhuriyet 
aydınları”nın önemli bir kesiminden kalın çizgilerle ayırır ve bütün eserlerini toplum-
bilim dünyamızda ayrıcalıklı bir yere koymayı gerektirir.

Meşrutiyetten Cumhuriyete  Makaleler
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Klasik Yayınları
Cumhuriyet döneminin en etkili alim ve müfessirlerinden birisi olan Elmalılı M. Hamdi 
Yazır’ın yazdıkları arasında tefsirinden sonraki en önemli çalışmaları, başta Sebilürreşad 
ve Beyanülhak olmak üzere dönemin çeşitli dergilerinde yayımlanan makaleleridir. 
2. Meşrutiyetin hemen akabinde, 1908 yılında yayımlanmaya başlayan ve Hak Dini 
Kur’ân Dili’nin yazıldığı yıllara kadar uzun bir zaman dilimine yayılan bu makaleler 
arasında dönemin siyasi havasını yansıttığı kadar bu havayı İslâmi esaslar lehine 
etkilemeye çalışan yazıların yanı sıra; Ramazan hilalinin ispatı, donanmaya yardımın 
zekat yerine geçip geçmeyeceği, Mecelle’ye yöneltilen tenkitlere cevaplar gibi fıkhi 
meseleler, bir bütün olarak İslâm dinini tanıtan ve modern eleştirilere karşı onu savu-
nan yazılar, felsefi denemeler, Doğu ve Batı’dan çevrilen parçalar da yer almaktadır.
Kitap, Elmalılı’nın tespit edilebilen bütün makalelerinin yanı sıra, Fransızcadan tercü-
me ettiği Metalib ve Mezahib isimli felsefe tarihinin başına eklediği hacimli Dibace’yi 
ve Ahmed Hamdi Akseki’ye gönderdiği seferilik hakkındaki mektubunu kronolojik 
sırayla içermektedir. Bu toplu yazılar ciddi, hiç şüphesiz, bir alim ve bir düşünür 
olarak Elmalılı’nın daha iyi tanınmasına vesile olacaktır.

Harput Şehrengizi
Metin Önal Mengüşoğlu
Okur Kitaplığı
Şehirler kulağınıza küpe takar. Parmaklarınıza çentik atar. Dillerinize işaret koyar. Alnınıza 
mührünü basar. O mührün kocaman iziyle birlikte izin verir sokaklara dağılmanıza. Artık o
şehirlisinizdir. Bazen gitmeseniz gelmeseniz de o şehirlisiniz. Değil mi ki ilk içtiğiniz 
su, o şehrin toprağına aittir. Varlık âleminde görünüşünüzün, büyümenizin, adam-
lığınızın ilk besini o sudur. Yüzünüzü okşayan ilk rüzgâr oraların bozkırlarından 
kalkıp, oraların havasıyla izdivaç ederek derinizi yalamıştır, nefesinizi açmış, içinizi 
şişirmiştir. O toprağın ürününden elde edilen sebzeyi, o yörenin ateşinde pişirip 
çorbanızı kaynatmışlardır. O çorba değil midir biraz da sizin büyümenize vesile olan? 
İşte bu yüzden siz oralı, o şehirlisiniz. Türkiye Yazarlar Birliği 2000 Yılı “Yılın Yazar, 
Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülü” kapsamında yılın Şehir Kitapları dalında ödüle layık 
görülen Harput Şehrengizi’ni uzun bir aradan sonra tekrar yayımlandı.

Türkiye’nin Kürt Meselesi
Graham E. Fuller; Henri J. Barkey
Profil Yayıncılık
Dünyada iç çatışmalar yaşayan, incelenmeyi hak eden çok sayıda başka ülke vardır. 
Türkiye’nin özel olarak ilgi çekmesinin nedeni, yaşadığı iç çatışmanın dünyanın diğer 
bölgelerindeki çatışma durumlarını yansıtan genel özelliklere sahip olmasıdır Batının 
yakın bir müttefiki ile dünyada kendi devleti olmayan en büyük etnik grubu içeren bu 
sorun gelip Batının eşiğine dayanmıştır. Bu sorun Türkiye’nin mevcut sınırları içerisin-
de çözülebilir mi? Bu krizin sonucu, dünyanın geri kalan kısmının büyük çoğunluğu 
açısından önemli anlamlar taşıyacaktır.

Kur’ân Sûrelerinin 
Kimliği

Mustafa İslâmoğlu
Akabe Vakfı Yayınları

Eserin yazılış gâyelerinden biri de, 
Kur’ân halkalarının ders ihtiyacını 
karşılamaktır. Hz. Peygamber ve 
sahabenin yaptığı gibi, Kur’ân’ı 
üstat edinip onun önünde diz 
çökenlerin sayısı günden güne 
artmaktadır. Bir eserin toplu ders 
halkalarında okunması için, bu 
amaç gözetilerek kaleme alınmış 
olması gerekir. Bu eser hazırla-
nırken, işte böyle bir gâye de 
gözetilmiştir. Kur’ân Sûrelerinin 
Kimliği, 114 sûreye tahsis edil-
miş 114 bölümden oluşmaktadır. 
Her bölüm, Sûrenin İsmi konu-
suyla başlamaktadır. Bu başlık 
altında sûrenin ismi veya isimleri, 
ismin referansları, ismin mânası 
ve konuyla ilgili diğer bilgiler yer 
almaktadır.  İkinci standart başlık 
Sûrenin Nüzûl Yeri ve Zamanı’dır. 
Bu başlık altında sûrenin nerede, 
ne zaman, hangi şartlar altında, 
nasıl bir nüzûl ortamında indiği 
ele alınmaktadır. Buna ilaveten, 
sûrenin ilk nüzûl tertiplerindeki yeri 
ve sırası ele alınıp tartışılmakta, 
doğruya en yakın yerinin neresi 
olduğu tesbit edilmeye çalışılmak-
tadır.  Üçüncü standart başlık ise 
Sûrenin Konusu’dur. Bu bölümde 
sûrenin en dikkat çeken berceste 
âyetlerine vurgu yapılmakta, onla-
rın içinde geçtiği âyet öbeklerinin 
genel karakteri çıkarılmakta, özel-
likle sûrenin can damarı veya ana 
fikri diyebileceğimiz hususlara dik-
kat çekilmektedir.  Bu üç standart 
başlık dışında gerektiği yerlerde 
Sûrenin Nüzûl Sebebine dair konu 
başlıkları açılmıştır. Eğer Kur’ân’ın 
bütünü içinde o sûreyi ayrıcalıklı 
kılan bir muhteva varsa, ona özel-
likle dikkat çekilmiştir.

Kitaplık
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