
Yeni Bir Sosyal Dünya İçin

Ayda Bir Merhaba

Modern çağa ve onun oluşturucu gücü olan kapitalizme ruhunu veren  atomcu birey anlayışı, 

atom altı fiziğindeki değişimler ile krize girmiş durumdaysa da neo-liberalizm ideolojisi 

içinde klasik liberalizmden çok daha saldırgan ve zorba bir anlayışla muhafaza edilmekte. Bu açı-

dan hem temel noktalarda hem de yardımlaşma gibi pratikler  bakımından dayanışma hayati önem 

taşımaktadır.

Dayanışma ya da dayanışmak; toplum üyelerinin, kişilerin ortak çıkarlarının sağlanması, bütün-

lüğün korunması için karşılıklı olarak birbirlerine bağlılık göstermeleri, birbirlerine dayanıp çeşitli 

alanlarda yardımlaşarak birbirini tamamlamalarıdır. Sosyal dayanışma, çalışma güç ve kudretinde 

olmayan ya da çalışmakla ihtiyaçlarını tamamen karşılayamayan fakir ve yetimlerin, muhtaç ve 

düşkünlerin temel ihtiyaçlarının toplum tarafından karşılanmasıdır. Kısaca sosyal dayanışma; top-

lumdaki her bir ferdin, kendi üzerinde topluma karşı yerine getirilmesi gerekli olan birtakım görev 

ve sorumluluklarının olduğunu bilmesi, hissetmesi ve bu uğurda üzerine düşen görevi yapması 

demektir.

İslâm Müslümanları kardeş kılmıştır ve kardeşlerin birbirleriyle dayanışma içerisinde olması 

gerekir. Fakat dayanışma nedir ve hangi şartlarda ve hangi tarzda olması gerekir?  Dayanışma denil-

diğinde ilk önce sadece yardımlaşmanın mı anlaşılması gerekir? Her faaliyetin olduğu gibi Müslü-

manlar arasındaki dayanışmanın da sağlam esaslara dayanması gereklidir. Eğer ‘esaslar’ yani ‘temel’ 

sağlam olmazsa, bina da sağlam olmaz. İslâm hem bireyi ve hem de toplumu tutan, bireyi toplumla, 

toplumu da bireyle tamamlayan bir teori ve pratiktir. Aileden  topluma, oradan tüm insanlığa uzanan 

pratikler bütünü toplumsal ortamda insanın bireycileşmesini ve sapkın davranışlar içinde olmasını 

engellemeye dönüktür. İnsan biri biyolojik biri de sosyal olmak üzere iki “rahim” içinde şekillenir; 

anneninki insanın biyolojik gelişmesinin rahmi olurken, aile de insanın sosyal gelişmesinin rahmini 

teşkil eder. İnsan kendini aile içinde “tamamlar”. 

Sosyal dayanışma açısından düşündüğümüzde bireye bireysel açıdan bakacak olursak, onun 

kendi iradi ve ihtiyari hareket ve davranışlar içerisinde sadaka, hayır ve bağışlarla çepeçevre 

kuşatıldığını görürüz. Aynı bireye toplum açısından baktığımız zaman eğer o zengin ise hukuki-

mecburi-zorunlu bir davranış ile yani zekat yükümlülüğü ile karşı karşıya olduğunu görürüz. 

İslâm’ın dünyada karşılaşılan meselelerde bilhassa ekonomik alanda  sadece  devlet türü otoriteleri 

değil Müslümanları da sorumlu kılan bir bakışı vardır. Kur’ân’da Tevbe suresinin 60. ayetinde devlet 

bütçesinde payları olan 8 sınıf  zikredilmektedir. Bakara suresinin 177. ayetinde akrabalar, yetimler, 

yoksullar, yolcular, dilenciler ve kölelerden bahsedilmektedir. Ayrıca yine aynı surenin 215. ayetinde 

de ana-babalar, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolculardan bahsedilmektedir. Bu sınıflar da kişile-

rin yardım ve yardımlaşmaya verdikleri değer kadar kendi gönüllerinden ihtiyari olarak yapacakları 

maddi yardımlarla kendilerine düşen hisselerini almış olacaklardır. 

Çağdaş toplumda kabul edelim ki akrabalık bağlarını artık insanlar bir yük olarak görmektedir-

ler. İnsanın insana yabancılaşmasının, içine düştüğü kahredici yalnızlığın sebebini burada aramamız 

gerekirken bunun yerine kurumsal dayanışma türleri oluşturularak çok ta farkında olmadan rasyonel 

ilişkilerin dünyasına kendimizi hapsetmekteyiz. Dayanışmayı farklı açılardan ele alan dosyamızda 

Abdurrahman Arslan, M. Kürşad Atalar, Yıldız Ramazanoğlu ve Dilaver Demirağ’ın yazıları yer alıyor. 

Ayrıca Yaşayan İslam bölümünde de konuya ilişkin olarak Abdullah Yıldız ve Vahap Yaman’ın yazıları 

konuyu daha somut düzlemde, gözlemleri ve izlenimleri ile ele alıp anlatıyorlar. Gündem bölümün-

de daha çok Ortadoğu’daki gelişmeleri analiz eden yorumlar yer alıyor. Düşünce sayfamızda yer alan 

burjuva sınıfının oluşumu ve felsefe konulu iki yazı ise ele aldıkları konuyu vukufiyetle  tartışmaları 

bakımından önemli.

İyilik ve takva üzere yardımlaşmaların artması dileğiyle.

Umran
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■ Devrimin Absürdlüğü

Sa hi bi
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M ısır’da demokrasinin tökez-
lemesinin sebeplerinden biri 

de sivil ve askeri tarafların çekişmeyi 
kendi lehlerinde neticelendireme-
meleri. Bu yüzden Mısır’da siyasetin 
kısa olmayan bir dönem içinde her 
iki taraf arasında veya daha güzel 
ifade ile sivil ve askeri seçenekler 
arasında kalması tahmin ediliyor. 
Taraflardan birinin ‘öldürücü dar-
beyle’ çekişmeyi neticelendirmesi 
ise beklenmiyor. Bu durum sadece 
Mısır’a has değil. Devrim deneyim-
lerinden geçen birçok ülkede asker 
demokratik geçişin karşılaştığı en 
önemli engellerden biriydi. Tıpkı 
Arjantin, Brezilya, Şili, Guatemala 
ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinde 
yaşandığı gibi. 

Her çekişmenin bir diğer yüzü 
de müzakere olduğundan ötürü 
önemli soru şudur: Bu müzakere 
nasıl ve hangi şartlar altında yapıla-
cak ve başarı garantileri nedir? Bu 
soru büyük ölçüde teorik görülüyor. 
Zira demokratik dönüşüm operas-
yonunun ekseriyeti bu soruya tek 
bir yanıt vermiyor. Ayrıca taraflar 
arasındaki müzakerelerin sonuçla-
rı çoğu zaman aynı müzakerenin 
dinamiklerine bağlı. Taraflardan hiç-
birinin beklemediği sonuçlara götü-
rebilir müzakereler. Bir başka ifade 
ile sivil-asker ilişkilerinde müzakere 
süreci, tek bir kritere veya teorik 
gerekçeye boyun eğmiyor, aktörle-
rin farklı çıkarlarını gerçekleştirmek 
için müzakere kartlarını kullanma 
güçlerine de bağlı. 

Ne var ki, şu an Mısır’daki müza-
kere tablosu hâlâ karışık ve işaret-
leri net değil. Bu durum şu üç ger-

çekle çelişmemekte. Birinci gerçek, 

bizler Mısır’daki askeri kurumun 

tarihi ve müstesna konumundan 

bahsediyoruz. Bu durum kendisini 

altmış yıl boyunca sivil ‘muhasebe 

ve denetimin üstünde’ bir kurum 

haline getirmişti. Bu istisnalığa rağ-

men ordunun sürpriz şekilde ve 

doğrudan Mısır’da siyaseti kontrol 

etmesini sağlayan tarihi şartlar (25 

Ocak Devrimi) orduyu, geçmişini, 

bugününü ve geleceği yanı sıra ima-

jını ve uluslar arası ilişkiler ağını 

kaybettirecek çatışmacı tercihe baş-

vurmadan önce defalarca düşünme-

ye sevk ediyor. İkinci gerçek, Mısır 

sivil siyasetçilerinin büyük bölün-

melerine rağmen askerin iradesine 

boyun eğmeyi kabul etmemeleridir. 

Sebep sadece geçmiş yıllar boyunca 

generallerin yönetimi altında kal-

maları değil, aynı zamanda böyle 

bir tutumun siyasi intiharla eşdeğer 

olmasıdır. Üçüncü gerçek ise Mısır 

devrimci güçleri, özellikle de askerin 

aynı hataları tekrarlamasıyla birlik-

te sokakları harekete geçirebilecek 

canlılığa ve yoğunluğa hâlâ sahip 

olsalar da onlar da çatışmacı veya 

boyun eğmeci tercihlerle çekişmeyi 

bitirmeye kadir değillerdir. 

Sözün özü Mısır’daki siyasi krizin 

çözümü siviller ile askerler arasında 

uzun ve karmaşık müzakerelerle ola-

caktır. Müzakerelerin başarısı ise her 

iki tarafın birbirlerine karşı uyguladı-

ğı inkâr pozisyonunu bırakmalarına 

bağlıdır.  (14 Aralık 2011,Umman 

gazetesi Vatan’dan çeviren: Harun 

Ersoy)

MISIR’DA SİVİL İLE
ASKER ARASINDAKİ MÜZAKERE

HALİL EL-ENANİ 
Arapça yayımla-

nan gazetelerdeki 
yazan farklı eğilimdeki 
gazetecilerin yazıların-
dan seçtiğimiz yazıları 
her ay Ortadoğu’dan 
başlığıyla yayımlıyoruz. 
Burada yayımladığı-
mız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizle-
rin doğru olduğu veya  
bunların tümüne katıl-
dığımız söylenemez. 
Yazılardaki amacımız 
olayların yorumlanma-
sında ortaya konulan 
bakış açısı farklılıkla-
rını görünür kılarak 
meseleler karşısında 
ortaya konulan ana-
lizlerin   hangi argü-
manlardan hareketle 
yapıldığını okurlarımı-
zın fark etmesini sağ-
lamaktır. Yazıların/
yorumların  bu pers-
pektifle  okunması-
nın Ortadoğu’daki,  
dolayısıyla  dünyadaki 
gelişmeleri kavrama 
sürecine  önemli katkı-
larının olacağını düşü-
nüyoruz. (Umran)
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■ Ortadoğu’dan

i ktidar Yüksek Askeri Konsey’den sivil yönetime nasıl 
ve ne zaman geçecek? Şu an Mısırlıları ve özelikle 

de gençlik hareketini, koalisyonlarını, parti ve siyasi 
güçleri meşgul eden  temel soru bu. Geçiş sürecinin 
sorunları ve çözümündeki başarısızlık, çeşitli taraflar 
ve özellikle de Yüksek Askeri Konsey ile birçok genç-
lik hareketi ve partileri arasında güven yokluğuna 
yol açan birikimler oluşturdu. Bu yüzden bazıları 30 
Haziran’ın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ve dolayısıy-
la iktidarın seçilmiş devlet başkanına geçişi için nihai 
tarih olarak ilan edilmesini yeterli bulmadı. Bu tarihin 
belirlenmesinin temel talep olması sonrası iktidarın 
tam yetkili kurtuluş hükümetine geçişi ve Yüksek 
Askeri Konsey’in rolünün savunma ve ulusal güvenlik 
konularıyla sınırlı kalması gençlik hareketlerinin ısrar 
ettikleri talepler. 

Anlaşmazlığın yedi ayı aşmayan bir zaman dilimi 
üzerinde kızışması, çekişmenin sadece iktidar geçişi 
üzerinde değil, gelecek dönemde güç, nüfuz ve farklı 
çevrelerin rolleri, 25 Ocak devriminin hazırlanmasında 
en büyük rolü oynayan gençlerin yeni siyasi sistem-
deki konumu üzerinde olacağı anlamına geliyor. 
Yani çekişme Mısır’ın gelecek günlerdeki görüntüsü, 
kimlerin bu görüntüyü belirleyeceği etrafında olacak. 
İktidarın ‘şimdi ve hemen’ geçişini isteyen protesto-
lara hâkim gençlik yapısına rağmen çekişme, birinci 
derecede bir kuşak çekişmesi değil, Mısır’ın kendisini 
aradığı ve sonuçları gelecek dönemdeki görüntüsünü 
belirleyeceği siyasi bir çekişmedir. 

 Bununla birlikte güvensizlik krizi bu çekişmenin 
temel faktörü. Zira yeni nesiller şartlardaki düzenle-
melerin kendilerinden uzakta ve katılımları olmadan 
yapıldığı noktasında daha endişeliler ve şüphelenmeye 
meyilliler. İktidarın 30 Haziran’ı aşmayacak bir tarihte 
geçişinin açıklandığı zaman takvimine ikna olmamaları 
ve geçen 30 Mart’taki anayasa ilanının temelini attığı 
yol haritasının sürmesi gölgesinde bu takvime bağlı 
kalınacağına güvenmemeleri bu duruma açıklık geti-
riyor. Bu haritaya göre öncelikle parlamento seçimleri 
28 Kasım’dan 2012 Mart ortasına kadar yapılıyor. 
Sonra parlamento, referanduma sunulmak üzere ana-
yasa taslağını belirleyecek kurucu meclisin seçimi için 
toplanacak. Ardından devlet başkanlığı seçimi takvimi 
belirlenecek. Bu harita, etrafındaki anlaşmazlığa ve 
bazı siyasi güçlerin öncelikle yeni anayasanın belir-
lenmesi, ardından parlamento ve devlet başkanlığı 

seçimlerinin yapılmasını istemesine rağmen o vakit 
kabul edilmişti. 

Yalnız bu yol haritası, iktidarın Yüksek Askeri 
Konsey’den seçilmiş sivil yönetime geçişini geciktire-
ceği anlaşıldığında öncelikle seçimlerin yapılmasını 
isteyenler açısından dahi temel avantajını kaybetti. 
Bu yol haritası gölgesinde yeni anayasa yazımı Mart 
sonundan önce başlamayacak ve parlamentonun 
seçeceği kurucu cemiyetin üyelerinin kriterlerinde bir 
anlaşmazlık yaşanmayacağı varsayımıyla en iyi şartlar-
da Eylül veya Ekim’den önce bitmeyecek. 

Siyasi sahaya hâkim olan bölünmüşlük ve tarafları 
arasındaki güven zayıflığı sebebiyle bu varsayımın 
gerçekleşmesi zor. Ayrıca şu ana kadar kurucu meclis 
üyelerinin seçimi kriterleri üzerinde nihai bir anlaşma 
olmadı. Bazı partiler ile siyasi güçler arasında hüküme-
tin yeni anayasanın temel ilkelerini ve taslağını oluş-
turacak kurucu meclisin kriterlerini belirleyecek belge 
için atacağı girişim etrafında büyük bir anlaşmazlık 
var. Böyle bir anlaşmazlık yeni anayasanın çıkmasını 
iptal eder, cumhurbaşkanlığı seçimlerini erteletir ve 
dolayısıyla geçiş süresinin ömrünü uzatır. 

Bu yüzden bazıları geçiş sürecinin ömrünün nasıl 
kısaltılacağına dair net bir bakış açısının olmaması göl-
gesinde cumhurbaşkanlığı seçimleri için nihai tarihin 
belirlenmesinin faydalı olacağına inanmıyor. Ortada 
farkı iki eğilim var. Biri cumhurbaşkanlığı seçimleri-
nin parlamento seçimlerinden hemen sonra ve yeni 
anayasadan hemen önce yapılması düşüncesinde. 
Böylelikle parlamentonun yasamayı aldığı ve ordunun 
kışlasına döndüğü bir zamanda Yüksek Askeri Konsey 
yürütmeyi seçilmiş cumhurbaşkanına teslim edebile-
cek. Diğer eğilim ise parlamento seçim sürecinin dört 
ay yerine iki ayda yapılacak şekilde kısaltılmasını, yeni 
anayasa düşüncesinin gözden geçirilmesini ve iptal 
edilen 1971 anayasasının düzeltilmesi etrafında bir 
uzlaşma arayışına girilmesini yeğliyor. 

Mısır’daki geçiş süreci Tunus’takinden aksine sıkın-
tılı oluyor. Bu yüzden Tunus birçok açıdan daha 
iyi konumda görülüyor. Mısır’ın hâlâ sıkıntılı geçiş 
sürecinden çıkış yolu aradığı bir zamanda doğal şart-
lara geçmeye hazırlanıyor Tunus. Mısır’ın yoğun sisin 
kapladığı bu süreç ortasında kendini aradığı söylene-
bilir. (1 Aralık 2011, Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi 
El-İttihad’dan çeviren: Harun Ersoy)

MISIR KENDİNİ ARIYOR
Dr. VAHİD ABDÜLMECİD 
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A caba Arap petrol ülkelerinin 25 Ocak’ta meydana 
gelen halk devrimi sebebiyle Mısır’ı cezalandırmak 

veya baskı yapmak istediklerini anlıyor muyuz? Bu soru 
uluslar arası işbirliği bakanının son on ay zarfında Mısır’ın 
Arap yardım ve yatırımlarından toplam aldıklarının 1 mil-
yar doları aşmadığını açıklaması sonrası kendisini  ortaya 
koyuyor. Oysa Mısır’a 8 milyar 200 milyon dolar vaat 
edilmişti. Hiç kimse de bu ‘kardeş’ ülkelerin her hangi bir 
kriz yaşadıklarını da söyleyemez. Çünkü finans fazlalıkları 
1 trilyon 500 milyar dolardan az değil. Mısır’a tek bir 
dolar vermeyen bu ülkelerden birinin 800 milyar dolar 
sınırlarında finans fazlalığı var. 

Eldeki bilgiler Mısır’ın devrimden sonra yarısı Suudi 
Arabistan’dan, diğer yarısı da Katar’dan olmak üzere 
1 milyar aldığını ifade ediyor. Kuveyt ve Birleşik Arap 
Emirlikleri ise Mısırlı yetkililere oldukça iyi ve sıcak düşün-
celer aktardılar ancak bu düşünceleri sembolik olsun 
veya olmasın pratik desteğe dökmediler. Söyleyecek 
sözüm yok ancak üst düzey Mısırlı bir yetkiliden dinle-
miştim. Kendisi bir zamanlar öğrencisi olmuş Kuveytli 
meslektaşıyla görüşmüştü. Görüşmenin sonucunu sordu-
ğumda yanıtı yukarıda zikrettiğim şekilde olmuştu. 

Hiç kimsenin devrimden sonra Mısır’daki ekonomik 
şartların kötüleşeceğini bilmediğini iddia etme genişliği 
olamaz. Turizm durdu, yatırımlar kaçtı ve güvenlik boş-
luğu üretim çarkının durmasına yol açtı. Bunun dışında 
bir rejimi deviren ve yeni rejim kurmak isteyen herhangi 
bir devrimden sonra yaşanan doğal belirtiler de ortaya 
çıktı. Hiç kimse ayrıca Mısır sanayisinin temel yapısının 
büyük ve güçlü olduğunu, nakit likide eksikliğinin Mısır’ın 
gücünü zayıflattığı gerçeğini bilmediğini iddia edemez. 

Sahnenin gerçekleri ve ayrıntılarının bütün bu ‘kar-
deşlerce’ bilindiğinden şüphe etmiyorum ancak gün-
begün şiddetini arttıran Mısır ekonomik krizine seyirci 
kalmaktalar. Ülkenin nakit rezervi ise gün geçtikçe 
tükeniyor. 

İnsan, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in ABD 
Başkanı Barack Obama ile Mısır’a ekonomik olarak nasıl 
yardım edilebileceğini ele aldığını okuyunca utancını 
gizleyemiyor. İster gazetelerin yayınladığı haber sadece 
propaganda amaçlı olsun ister İsrail cumhurbaşkanı 
çabasında ciddi olsun insan bu haberi okuduğu zaman 
ilk aklına gelen şu soru oluyor: Niçin ‘kardeş’ ülkeler bu 
konuyu kendi aralarında ele almayı düşünmediler? 

Avrupa Birliği ülkelerinin Yunanistan ve İtalya’daki 
ekonomik krizi ele almak için toplandığını gördük ancak 

Mısır ekonomik kriziyle mücadelede Arap rolünü her-

hangi bir düzeyde tartışmaya çalışan bir Arap forumu 

duymadık. Mısır’ın bu ‘kardeşlere’ sunduğu hizmetlere 

işaret etmek aklımdan geçmedi. Çünkü ben bu hiz-

metlerin Mısır’ın kardeşlerine yönelik yapması gereken 

bir yükümlülüğü olduğunu düşünüyorum. Ancak ben 

‘büyük kardeşin’ yani Mısır’ın kriz zamanlarında test 

ettiği başkaları üzerinde hakları olduğunu hatırlatmakta 

da bir beis görmüyorum. Zira dost zor zamanda anlaşılır 

deniyorsa bu ifade kardeş ülkeler için daha fazla geçerli 

ve uygun olmalıdır. 

Bazı petrol ülkelerinin Mısır devriminden pek mutlu 

olmadıklarını biliyorum. İçlerinden bazıları yerel ve resmi 

medya organlarında bu konuya işaret edilmesini dahi 

engelledi. Hatta 20 yıldır benim haftalık makalelerimi 

yayınlayan bir Körfez ülkesi gazetesi dahi geçen aylar 

boyunca bu konuda kaleme aldığım bütün yazıları yayın-

lamaktan kaçınmak zorunda kaldı. İş bunla da sınırlı 

değil. Bu ülkelerdeki Mısırlı işçilerin şartları bu hoşnut-

suzluk halinden etkilendi. Bazılarının sözleşmeleri sonlan-

dırıldı, Mısırlıların randevuları ve vizelerinde sınırlamalara 

gidildi. 

Mısır halkı gördüğü yolsuzluğa ve zulme karşı olan 

devriminden dolayı niçin cezalandırılır anlamış değilim. 

Niçin bazıları yolsuz ve despot rejimle ilişki kurmayı yeğ-

lerken bu rejime karşı ayaklanan onurlu ve özgür insan-

ları desteklemekten yüz çevirir!  Ayrıca bazı Körfez ülke-

lerinden bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda vatan-

daşın bazı sebeplerden ötürü Mısır’da adli kovuşturmada 

olduğu söylendi. Ancak ben kardeşler arasındaki stratejik 

ilişkilerin bu tür konulardan etkilenmemesi gerektiğini ve 

çözüm için engel olmayacağını düşünüyorum. 

Bu konuda beni hayrete düşüren husus Arap Birliği, 

Suriye’ye bazı ekonomik yaptırımlar getirirken Mısır’da 

bazı görevlerin yapılmasını gerektiren ekonomik bir 

krizin olduğunu gözlemlemedi. Bu görevin yapılmasın-

daki başarısızlığı açıklamaya çalıştığımda ‘yöneticiden 

(ululemr)’gelen talimatlar olduğu yollu aynı kötü eğilimin 

sesini duydum. 13 Aralık tarihli El- Ehram gazetesinde 

İranlı yatırımcıların Said bölgesinde 5 milyar Mısır parası 

(Cüneyh) değerindeki projeleri hayata geçirecekleri habe-

rini okuyunca garipsemedim. Çünkü İran, devrim patlak 

verdiğinden itibaren talimatlara isyan eden bir ülkedir. 

14 Aralık 2011, Mısır gazetesi Eş-Şuruk’tan çeviren: 

Harun Ersoy) 

MISIR’I CEZALANDIRIYORLAR MI? 
FEHMİ HUVEYDİ 
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■ Ortadoğu’dan

Türk modeli Arap dünyasında birçok İslâmcı için 

hayranlık uyandırıyor ve Arap İslâmcılar bu modelin 

tümü değil de birçok yönü alınabilecek bir model veya 

örnek olduğuna işaret ediyorlar. Hatta hayranlık bazı 

Arap laik liderlere dahi sirayet etmiş durumda. Tunus, 

Suriye, Mısır, Libya ve Fas’taki bu İslâmcı hareket liderle-

rinin sergilediği birçok tutumda bu hususu gözlemiyoruz. 

Ancak özellikle de Arap siyasal İslâmcı hareketler 

tarafından Türk modeline yönelik yaklaşım, birçok karı-

şıklığı ve karmaşayı beraberinde getiriyor. Şöyle ki bu 

kimseler nezdinde model net görülmüyor ki modelin 

yinelenmesinden, kopyalanmasından ve hatta ilham 

almakla yetinilmesinden veya karşı minvalde bu modele 

itiraz edilmesinden ve reddedilmesinden bahsedebilelim. 

Türk modeline tarihi bağlamları, özellikleri ve toprak 

üzerindeki uygulamalı detayları üzerinde durulmaksızın 

dışarıdan bakmakla yetinmek, Arap dünyasındaki İslâmcı 

hareketlere uygun olmayan bir şeyi benimsetmektedir. 

Türk modeli şu üç dinamik üzerine kurulmaktadır: Laiklik, 

demokrasi ve Batı bağlantısı. Burada modelin laik boyutu 

üzerinde duracağız. Çünkü bu boyut İslâmcı hareketler 

için en büyük sorunu oluşturuyor. 

Osmanlı sultanının bazı zamanlar İslâm şeriatının 

hükümleriyle çelişen yasalar çıkarmasıyla birlikte saltanat, 

temelini İslâmi değerlerin oluşturduğu sistemin sembo-

lü olarak kaldı. Saltanatın çökmesiyle birlikte Atatürk, 

temelini Batılı değerlerin oluşturduğu -özellikle de İsviçre 

Medeni Kanunu- yeni bir sistem kurdu ve sistemin temeli 

olarak dini değerler dışında laikliğe dayandı. 

Bu sistemin temeli, esnek ve aşırı laik, İslâmcı köklere 

ve yapıya sahip hükümetlerin gidip gelmesine rağmen 

toplumdaki özel ve siyasi yaşamın sistemi olarak sürdü. 

Türkiye’de modelin İslâmcılara değil de İslâmcıların 

modele gelmesi dikkat çekicidir. İslâmcılar bu modele 

İslâmcı olarak değil de birey olarak gelmişlerdir. Birey 

sıfatlarıyla namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve Hacca 

gidiyorlar ancak kamusal hayatlarını tamamen laik yasa-

lara göre düzenliyorlar. Dolayısıyla Türkiye İslâmcılarının 

yarısının İslâm dinini İslâmi öğretilerin gerektirdiği gibi bir 

yönetim sistemine değil de birey ile yaratıcı arasındaki 

ilişkiye çevirdikleri söylenebilir. Tıpkı Batıdaki laikliğin 

Hıristiyanlığı bir yönetim sistemine değil de, yaratanla 

ilişkiye çevirmesi gibi. İslâmcılar başlarda nefret ederek 

laikliğe geldiler ve gönüllü olarak onunla devam ettiler. 

Laiklik İslâmcıların söylemini rötuşladı ve 2002’den itiba-

ren tek başlarına iktidar olduklarında mevcut olan laikliği 

karınca kararınca dahi değiştirmediler. Aksine laik yapıyı 

daha da arttırdılar. Zinanın yasaların cezalandırdığı bir 

suç olarak görülmemesini yasalaştırdılar ve eşcinsel der-

neklerinin çalışmalarına göz yumdular. 

Türk modeli İslâmi boyutunda bireysel özgürlüklere 

temel sağlamıyor ve bireyin inanç özgürlüklerini koru-

muyor. Zira hükümet dairelerinde, resmi okullar ve 

parlamentoda başörtü takılması yasak. Oysa sözgelimi 

Kanada ve ABD gibi birçok Batılı laik ülkede başörtüye 

izin veriliyor. Bütün medeni hukuk yasalarının birçoğu 

İslâm dininin hükümleriyle çelişen sivil hukuka göre 

yürütülüyor.

Demokrasi dinamiğini ise birçok çatlak gözler önüne 

seriyor. Bu çatlakların en belirgini ise özgürlüklerin daral-

tılması ve Kürt kimliğinin tanınmamasıdır. Batı bağlantısı 

dinamiğine ise modelin siyasi tercihi olarak bakılabilir. 

Türk modelinin laik boyutu Arap dünyasındaki İslâmcı 

hareketler için birçok ikilem getirmektedir. Şöyle ki 

modelin bu yönüne inanıp inanmama noktasında ikna 

edici bir yanıt bulmak kaçınılmaz hâle gelmektedir. 

Dolayısıyla bu hareketlerin İslâmcı sıfatı olacak mı, yoksa 

yukarıda sunduğumuz ayrıntılarıyla Türk modelini aynen 

alan bir dönüşüm içine mi girecekler!? 

Arap dünyasındaki İslâmcı hareketler hâlâ genel dış 

başlıklarında dış modellere hayranlık duymaktadırlar. 

Oysa bu modeller kendi çevreleri dışındaki ortamlara 

ihraç edilmek için ortaya çıkmadılar. Hem Arap İslâmcı 

hareketler Arap toplumlarının içinden geçmediği dış 

deneyimleri ödünç alamazlar. 

Arap dünyasında ve ülkelerindeki İslâmcı hareketlerin 

omuzlarındaki en elzem sorumluluklardan biri de Arap 

toplumlarının tarihi gelişimine ve bu toplumların müca-

dele ettiği sorunlara uygun kendi modellerini yaratma-

ları. İslâmcı hareketler dışarıya yani gerek Türk modeline 

gerekse de Türk modeli dışındakilere bakınırlarsa hata 

ederler. Özellikle de Doha’da gerçekleştirilen Arap ve 

Türkler etraflı panelin kapanış bildirisinde de yer aldığı 

üzere çağdaş entelektüel miras, kimliği bütün yönleriyle 

modernlikle uzlaştıran ve her ikisini karşı karşıya getirme-

yen yenilikçi akımlarla doluyken… (10 Aralık 2011, Katar 

gazetesi Şark’tan çeviren: Harun Ersoy) 

TÜRK MODELİ VE ARAP İSLÂMCI HAREKETLERİN ÇIKMAZI
MUHAMMED NUREDDİN 
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S evgili kardeşimiz, dava 

arkadaşımız Fahri Ak-

baş, 9 Aralık Cuma günü 

Dâr-ı Ukbâ’ya göçüverdi. “İnnâ 

lillâhi ve innâ ileyhi râciûn: Mu-

hakkak biz Allah’a aitiz ve mu-

hakkak ki biz yine O’na dönücü-

leriz.” (Bakara/156) 

Fahri Bey, Araştırma ve Kül-

tür Vakfı Kocaeli şubesi başkan-

lığını yürütüyordu. Ömrünü 

İslâm davasına adayan, çalışkan-

lığı, gayreti ve kibarlığı ile bili-

nip tanınan, sevilen; bir dostun 

ifadesi ile “kimseyi incitmeyi bil-

meyen” güzel bir kardeşimizdi. 

Allah gani gani rahmet eylesin, 

mekânı Cennet olsun...

Rahmet Camii’nin böyle bir 

cenaze kalabalığı görmediğini 

söyledi İzmitliler. İmrenilecek 

bir cenaze idi doğrusu. Böylesi 

bir ilgi ve hüsnü şahadetin in-

celenmesi gerektiğini belirtti bir 

dostumuz. Son eylemi, “haydi, 

size namaz kıldırayım” olmuş… 

Ondan iki gün önce, AKV’de 

verdikleri Aşura iftarında bir-

likte idik. Son takdim ettiği ko-

nuşmacı da ben oldum. Demek 

buraya kadarmış. Ömür denen 

şey buymuş…

Dönüşümüz elbette Allah’a-

dır; bizi yaratan, kuşkusuz öl-

dürür de (Nahl/70; Müminun/15). Hiç 

şüphe yok ki; yaratan da yaşa-

tan da öldüren de Allah’tır (c.c). 

“Öldüren de dirilten de O’dur.” 

(Necm/44), “O diriltir ve öldürür.” 

(Tevbe/116), “O yaşatır da öldürür 

de.” (Duhan/8) ve “Her nefi s ölümü 

tadacaktır.” (Enbiya/35).

Yalın ve yakîn gerçek şu ki; 

insanoğlunun ölümden kaçma-

sı mümkün değildir: “Aranızda 

ölümü takdir eden Biziz ve Bizim 

önümüze geçilmez.” (Vakıa/60), 

“Her nerede olursanız olun, 

ölüm size yetişir.” (Nisa/78), “De 

ki: Sizin kendisinden kaçtığınız 

ölüm, muhakkak sizi bulacaktır.” 

(Cuma/8), “De ki: Eğer ölümden 

veya öldürülmekten kaçıyorsa-

nız, kaçmak size asla fayda ver-

mez...” (Ahzab/16). 

Evet, ölüm, hayata anlam ka-

tan en yaman hakikattir; hayatın 

kıymeti ve önemi ancak ölümle 

anlaşılır.

“O, ölümü ve hayatı yarat-

tı; hanginizin daha güzel amel-

ler yapacağını denemek için.” 

(Mülk/2)

Ayette ölümün hayattan önce 

zikredilmesi, ‘hayatın anlamı 

ölüm gerçeğinde gizlidir’ diye 

okunabilir.

Ve ölüm, Rabbe kavuşma-

yı arzulayanlar için “güzel” bir 

sondur! Peygamberler de o güzel 

sonu tatmışlardır. Yüce Rabbi-

miz, kutlu Rasûlü’ne (s.) bu ha-

kikati şöyle hatırlatmıştır:

“Sen elbette öleceksin; onlar 

da elbette öleceklerdir.” (Zümer/30).

 Üstat Necip Fazıl, peygam-

berlerin de ölümlü olmasından 

hareketle, ölümü güzeller:

“Hiç güzel olmasaydı ölür 

müydü Peygamber?”

  İmdi, iman edenlerin bütün 

Ölümü
Güzel�Kılmak

Abdullah YILDIZ
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■ Ölümü Güzel Kılmak

çabaları, bu kaçınılmaz sonu 

güzelce ve “Müslüman” olarak 

noktalamaktır. Bu sebeple, mü-

minlerin hüsnü hatime duaları 

da, “Müslüman olarak ölmek” 

olmalıdır.

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sa-

bır yağdır ve canımızı Müslüman 

olarak al!” (A’râf/126).

“Ey gökleri ve yeri yoktan 

var eden Rabbim! Benim velim 

Sensin! Benim canımı Müslüman 

olarak al! Ve beni salih kulların 

arasına kat!” (Yusuf/101).

Bu şuurla hüsnü hatime 

edebilmek; elbette hayatı Allah 

için yaşamakla, ibadet ve tâatle 

mümkündür. Peygamberimiz 

(s.); müminlerin en akıllısının 

ölümü en çok hatırlayan ve 

ölümden sonrasına en iyi hazır-

lık yapan kişi olduğunu söyle-

miştir (Kütüb-i Sitte Terc. 17/598). Yine 

O (s.), ölümü ve öldükten sonra 

kemiklerin ve cesedin çürüme-

sini hatırlayarak Âhiret hayatını 

isteyen kimsenin dünya hayatı-

nın süsünü terk edeceğini beyan 

etmiştir. (Tirmizî, Kıyâme 24; Ahmed b. 

Hanbel, I/387) Bu hikmetlere bina-

endir ki; “Lezzetleri yok eden 

ölümü çok anın” buyurmuştur. 

(Tirmizî, Zühd 4, Kıyâme 26; Nesâî, Cenâiz 

3; İbn Mâce, Zühd 31)

Öyleyse, yapılması gereken; 

bir an önce tevbe edip salih 

amelleri çoğaltmaktır. Rasûlüllah 

buyuruyor:

“Ey insanlar! Ölmezden önce 

Allah’a tevbe edin. Ağır meşgu-

liyetlere düşmezden önce sâlih 

ameller işlemede acele edin. Çok 

zikrederek, gizli ve açık çok sa-

daka vererek Allah’a karşı üze-

rinizdeki borcu ödeyin ki bol 

rızka, ilâhî yardım ve zafere, 

halinizin ıslâhına mazhar olası-

nız...” (Kütüb-i Sitte Terc. 17/49)

Unutmayalım ki, ölümden 

sonra beraberimizde götürebile-

ceğimiz tek şey işbu salih amel-

lerimizdir:

“Ölüyü (mezara kadar) üç 

şey takip eder: Ailesi, malı ve 

ameli. Bunlardan ikisi geri dö-

ner, biri bâki kalır: Ailesi ve malı 

geri döner, ameli kendisiyle bâki 

kalır.” (Buhârî, Rikak 42, Zühd 5; Tirmizî, 

Zühd 46)

“Bir insan ölünce üç kişi hariç 

herkesin ameli kesilir: Sadaka-i 

câriye veya istifade edilen bir 

ilim veya kendine duâ edecek 

sâlih evlât (bırakan).” (Müslim, 

Vasiyet 14; Ebû Dâvud, Vesâyâ 10; Tirmizî, 

Ahkâm 36; Nesâî, Vesâyâ 8)

Yoksa geç pişmanlık fayda 

vermez: “Ölüp de pişman ol-

mayan yoktur; mutlaka herkes 

nedâmet duyar: Muhsin (İyi yol-

da) olan hayrını daha çok artır-

madığı için pişman olur, nedâmet 

duyar. Kötü yolda olan da nefsini 

kötülükten çekip almadığına piş-

man olur, nedâmet duyar.” (Tirmizî, 

Zühd 59, hadis no: 2405)

Bütün mesele: namaz ve iba-

detle anlamlı kılacağımız hayatı-

mızı Allah’a adayıp öylece O’na 

yürümek… 

“De ki: Benim namazım, 

ibadetim, hayatım ve ölümüm 

hep âlemlerin Rabbi Allah 

içi ndir.”(En’am/162)

Fahri kardeşimiz de nama-

zını, ibadetini, hayatını ve ölü-

münü Allah’a ait kılanlardandı; 

şahitlik ederiz.

Merhum Fahri Akbaş
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Hacı Sakalarına
Bahar Gelmeyecek mi?

Metin Ö. MENGÜŞOĞLU

B u yazı ile tek amacımız 

Kuzey Afrika’dan başla-

yıp Suriye’ye kadar sıç-

rayan toplumsal ayaklanmaları 

değerlendirmek değildir. Ne var ki 

Arap Baharı adını alan söz konusu 

siyasi hareketler, öteden beri ilgi 

alanımızdaki birkaç meseleyi bir 

kere daha gündemimize taşımada 

rol oynayınca, hadiselere kayıtsız 

kalamazdık. Söze şöyle başlaya-

lım; Türkiye’de İstanbul şehrinin 

bütün öteki şehirlere ait özellik-

lerden en az birer parça taşıyan 

ve onları her vesileyle dışarıya 

yansıtan karakteri bilinmektedir. 

Anadolu’nun herhangi bir yöre-

sinden gelip bir büyük İstanbul 

mahallesine yerleşenler, bir süre 

zarfında arkalarından hemşerileri-

ni de aynı bölgeye çağırmışlardır. 

Öyle ki İstanbul’da çoğunlukla 

Sivaslılar, Giresunlular, Lazlar, 

Kemaliyeliler, Erzurumlular ilk 

büyük göçler sonrasında hem 

bilinen belli bölgelerde kümelen-

miş hem de o gün bugündür bir-

birinin aynısı meslekleri sürdür-

mektedirler. Mesleklere bakarak 

esnafın nereli olduğunu bilmek 

bile mümkündür. İnsanlar birbir-

leriyle bu kadar iç içe, birbirlerine 

bunca muhtaç bir hayat yaşarlar 

bütün yeryüzünde. Bundan daha 

tabii ne olabilir? Acaba Arap ayak-

lanmaları da benzer bir karakter 

gösterip bölükler halinde birbi-

rini izleyerek bir noktada topar-

lanabilecek mi? Artık yönetim 

biçimlerine bakarak geleceğin 

Arap ülkelerini, Arap Baharı’nın 

ürünü olarak okuyabilecek miyiz? 

S. Arabistan’ın uyanışı da öte-

kilere paralel doğacak mı yoksa 

onlarınki bir başka bahara mı? 

İşte merakımızı kamçılayan soru-

lar bunlardır. 

Geleneksel Bağlanma Biçimleri

Tunus’ta başlayan siyasal ayak-

lanmaların bütün Arap âlemine 

ardı ardına yayılışı, insanların bir 

şehre, bir mesleğe doluşmasına 

benzer bir kümelenme ve iz taki-

bini hatıra getiriyor. Dikkatleri 

çekmiş olmalıdır ki tarih boyunca 

Müslüman kitleler yaşadıkları böl-

gelerde yaygın bulunan mezhep 

ve meşrepleri de benzer bir kitle 

psikolojisinin etkisiyle biri birine 

bakarak taklit etmişlerdir. Oysa 

Din’de beşeri yorumlardan iba-

ret olan içtihatları herkes hür bir 

biçimde seçebilmeliydi. Seçmek 

yerine birbirini taklit eden top-

lumlar neticede aynı bölgede aynı 

mezhep etrafında çoğalıp dur-

muşlardır. Şimdiki kalkışmalarda 

da sanki bahsi geçen geleneksel 

yığılmanın izi var gibi görünüyor.  

Bahsi geçen siyasi hareketlen-

melerin birbirini tetiklemesinde 

geleneksel bağlanma biçimlerini 

aramalıyız. Hemen tamamı uzun 

yıllardan beri zalim diktatörler 

tarafından yönetilen bu ülkelerin 

ahalisi, bir kıvılcım sonrasında, 

kelebek etkisi denilen simetrik bir 
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devrilişle, omuzlarındaki totaliter 

yükü kapı dışarı etmeye birden-

bire nasıl olup da kalkışmışlardır? 

Bu görünürde dünya çapında bir 

hadisedir, komplo teorileri filanla 

izahı da yoktur. Ne var ki hadiseyi 

dışarıya yansıtmada bir acemilik 

ve amatörlük sezilmektedir. Bu 

ülkelerin birçoğu yarım yüzyılı 

aşan süreden beri tek adam dikta-

törlüğüyle yönetilmekteydi. Böyle 

bir sonuca hazırlıklı değillerdi. 

İnsanlar adeta hürriyetlerini 

kucaklarında buldular. İşte 

hayati soru burada yatmakta-

dır; ne oldu, nasıl oldu da uzun 

uykuların yerini derin kaygılar 

aldı birdenbire?  

İlim, kültür ve sanat tari-

hine bakıldığında Arap top-

lumları dünya çapında birçok 

şahsiyet yetiştirmiştir. Yalnızca 

Endülüs medeniyetini ve o 

coğrafyada doğmuş simaları 

şöyle kabaca hatırlamak bile 

yeterlidir. Hatta öyle ki bugün 

‘batının değerleri’ adı altında 

aşırı övgülerle kültür hayatına 

sunulan kadim birikimi, batı-

ya hatırlatan, Endülüs Arapları 

idi. Peki, zamanımızda durum 

ne merkezdedir, diye soruldu-

ğunda, görülen odur ki, Arap 

Baharı’nı yaratan toplumlar 

dünya kültür, sanat ve ilim düze-

yinin altındadırlar. Onlar maa-

lesef dünya çapında ilim, kültür 

ve sanat adamı yetiştirmede bir 

nice zamandan beridir çok geri 

plana düşmüştür. Son yüzyıllarda 

dünyanın kültürel hayatına ege-

men olan gayrı Müslim zihniyetin, 

Müslüman dünyadaki geleneksel 

varlığı görmezden gelmesi gerçe-

ğini göz ardı etmeden düşünsek 

de, durum değişmiyor. Bugün 

münferit olarak ortaya çıkan 

simalar bütün toplumu temsil 

etmekten uzaktır. Nitekim Arap 

âleminin siyasal anlamda en aktif 

unsuru Filistin’dir. Filistin dağınık 

ve sayıca az nüfusuna rağmen 

kültür ve sanat adamları çıkar-

mak bakımından diğer Arap ülke-

lerinin önündedir. Elbette hangi 

bakımdan olursa olsun, fikir ve 

sanat imali ancak hareketli, cev-

val hatta çatışmacı toplumlarda 

mümkündür. Öyleyse söz konusu 

durağan toplumlar, hangi sebeple 

ayaklandılar? 

Ezher gibi kadim ve dünya 

çapında bir büyük ilim merke-

zine sahip bulunan Mısır, elbet 

ihmale gelmeyecek bir zenginli-

ğe sahiptir. Üzerindeki yabancı 

batı hegemonyasını atamamış bu 

ülkenin de Arap orijinli yeni ve 

dünya çapında kimi ve neyi vardır 

diye sorulduğunda, hemen hazır 

bir cevap bulmak kolay değildir. 

Oysa bugün dünyayı imrendiren, 

siyaset, ilim, sanat, felsefe adamla-

rı yetişmeliydi, geçmişi ve bağlan-

tısı yüksek olan bu toplumların.

Arabistan’da Gündelik Hayat

Gelelim son insanlık 

Peygamberinin yetiştiği toprakla-

ra. Bünyesinde Hicaz gibi muaz-

zam cazibe merkezini taşıyan 

Arabistan’da durum nasıldır? 

Var mıdır dünya çapında 

ilim, kültür, sanat insanla-

rı? Bırakınız dünyayı, İslâm 

dünyasını sarsacak, etkile-

yecek, yönlendirecek şahsi-

yetler yetişmekte midir bu 

topraklarda? Her biri döne-

minde bir yıldız gibi parla-

mış olan Ebubekir, Ömer, 

Osman, Ali, Ammar, Muaz, 

Ayşe, Abdurrahman, Halit, 

Hassan bin Sabit niye yoktur? 

Dünyanın öteki Müslüman 

coğrafyalarından her yıl 

Hicaz’a gelen milyonlarca 

Müslüman, Hac ve Umre ziya-

retleri esnasında, bu bölgede 

nasıl bir insan malzemesiyle 

muhatap olmaktadır? Bir kere 

Suudi Arabistan’ın yerlileriyle 

karşılaşmak hacı ve umreci-

ler bakımından imkânsız gibidir. 

Zira Mekke ve Medine şehirlerini 

dolduran hacı ve umrecilerin hari-

cindeki büyük nüfus, Arabistan 

dışından buraya üç kuruş uğru-

na çalışmaya gelmiş başka 

ülke yurttaşı Müslümanlardır. 

Bengaldeş, Pakistan, Yemen, 

Mısır, Endonezya, Burma, Filipin 

ve Türkiye Arapları başta olmak 

üzere, Arabistan’da neredeyse 

yerli nüfusa yakın yabancı ülke 

Ezher gibi kadim ve dünya 
çapında bir büyük ilim mer-
kezine sahip bulunan Mısır, 
elbet ihmale gelmeyecek bir 
zenginliğe sahiptir. Üzerindeki 
yabancı batı hegemonyasını 
atamamış bu ülkenin de Arap 
orijinli yeni ve dünya çapında 
kimi ve neyi vardır diye sorul-
duğunda, hemen hazır bir 
cevap bulmak kolay değildir. 
Oysa bugün dünyayı imrendi-
ren, siyaset, ilim, sanat, felsefe 
adamları yetişmeliydi, geçmişi 
ve bağlantısı yüksek olan bu 
toplumların.
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yurttaşı çalışmak üzere bulun-

maktadır. Devlet daireleri, polis 

yahut asker ile muhatap olduğu-

nuzda bile yine karşınıza Suudi 

kökenli olmayanların çıkma ihti-

mali hayli yüksektir. Bu ülkenin 

yerli nüfusu nerede diye merak 

edersiniz. Mahalli mescitlere koş-

tuğunuzda önünüzde size namaz 

kıldıranın başka bir Arap ülkesi 

yurttaşı olması çok muhtemeldir. 

Bu ülkenin yerli halkı nerede 

dediğinizde, işte belki o zaman 

harcadığınız dikkate değer üç beş 

unsura rast gelmeniz mümkün-

dür. Cidde’de lüks bir restorantın 

locasında Araplarda bugüne kadar 

pek rastlanmamış şişmanlıkta 

çocuklarıyla aileler, yavaş yavaş 

karşınıza çıkar. Tıpkı Amerikalı 

obezleri andırırlar. Lüks alışve-

riş merkezlerine vardığınızda da 

onları alışveriş çılgınlığında yaka-

layabilirsiniz. Ezan okunduğunda 

mescitlere, namaz bitince de alış-

veriş merkezlerine hücum eden 

bu insanların hiç mi işi gücü 

yoktur? Nasıl bu kadar rahat ve 

sabırlı gözükmektedirler? Bir kuy-

ruğa girdiklerinde, hafif bir kaza 

geçirdiklerinde, trafiğe çıktıkla-

rında, bir yolu yürümek duru-

munda kaldıklarında en telaşsız, 

en kaygısız, en rahat insanlar hep 

onlardır. Asla aceleleri yoktur. 

Hiçbir yere kavuşamama kaygısı 

taşımazlar. Hiçbir zaman hiçbir 

işe gecikmişlik hissi onları huzur-

suz etmez. Yarın ödenecek çekle-

ri, senetleri yoktur bu insanların. 

Trafik kazasına uğramış çocukla-

rına ulaşma telaşı da yaşamazlar. 

Torunlarının doğumuna tanıklık 

etme merakında da değildirler. Bu 

bizim açımızdan son derece tuhaf 

görünen durumun mutlaka bir 

açıklaması bulunmalıdır. 

Arabistan’da gündelik işleri 

görmek üzere yurt dışından nere-

deyse yerli nüfusa denk miktar-

da yabancı ülke insanı çalışmak 

üzere bulunmaktadır, demiştik. 

Hanımlar otomobil kullana-

madığından onlara tahsis edil-

miş şoförler vardır. Çocuklara 

bakan lala ve dadılar, Mekke ve 

Medine haricindeki şehirlerde 

gayrı Müslimlerden bile seçilebil-

mektedir. Alışveriş merkezlerinin 

çalışanlarından tutun, bütün irili 

ufaklı esnafın çalışanları yabancı-

dır. Belediye işçileri, inşaat işçileri, 

dedik ya kimi namaz kıldıranlar 

bile yabancıdır burada. Bu ülkede 

çalışabilmek için de ille bir yerli-

nin kefaleti şarttır. Yani her çalı-

şan en az bir yerlinin kefaletiyle 

ve onun adına iş görmektedir. 

Gördüğü işin büyük kazancı ise 

yerli Arabistanlıya akmakta, işçi-

lerse küçük bir ücretle yetinmek 

zorunda kalmaktadır. Bu işçiler 

çalışmayı aksatacak olsalar bura-

dan derhal kovulurlar. Onların 

yerine hem de aldıkları ücretin 

yarısına çalışmaya razı, milyon-

larca Müslüman dünya yurttaşı 

hudutta beklemektedir.

Sözün özeti şudur ki bu ülke-

nin yerli nüfusunun büyük ekse-

riyeti elini sıcak sudan soğuk suya 

sokmadan müreffeh bir dünya 

hayatı sürdürmektedir. Birbirine 

bakarak bütün nüfus aynı hayat 

standardını kendileri için neredey-

se İlahi bir imtiyaz olarak görmek-

tedir. Münferit olarak baktığınız-

da temiz, iyi niyetli, yardım sever 

görünen bu insanlar, bu tutum 

ve davranışlarıyla Müslümanlara 

model oluşturabilirler mi? Hac 

ve Umre mevsimlerinde hacılara 

sakalık yapmak, kocaman tırlarla 

onların bulunduğu çadırlara yana-

şıp bedava hurma, su, kuru gıda 

dağıtmak, Müslümanların hangi 

siyasi, sosyal, iktisadi problemine 

merhem olabilecektir? Ebubekir, 

Ömer, Osman, Ali, Ammar, 

Abdurrahman, Ayşe, Muaz, Enes, 

Zeyd b. Sabit ve İbni Abbas’ın 

yerini, salt böylesi gösterişli bir 

yardım severlikle doldurabilirler 

mi? Onlarla aralarında ne gibi bir 

fark vardır? Alınlarını terleten en 

ufak bir işin bile ucundan tut-

maz mı bu insanlar? Evet, görülen 

odur ki tutmazlar. Varsa yoksa 

mescitlerde namaz kılar, alışve-

riş merkezlerinde sepetleri yarısı 

İlahi Vahyin son metninde müşriklere, kâfirlere, müna-
fıklara ve günahkâr Müslümanlara tehditkâr ifadeler-
le hitap eden Tevbe Suresi, bilindiği gibi besmelesiz 
başlar. İlk ayetinden itibaren bahsi geçen insan tip-
lerine ültimatomlar taşır. Yeryüzünde bozgunculuk 
yapanları, sözlerinde durmayanları, Allah yolunda 
cihattan kaçınanları sert bir dille uyarır. Bunlar ara-
sından kuru kuruya hacılara su dağıtan, Kâbe’ye örtü 
diken, ziyaretini gösterişe dönüştüren, türbe onaran, 
cami yaptıran ama cihattan kaçınanları tanıtır.
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çöpe gidecek biçimde doldurmak-

la vakit harcarlar. Hülasa bütün 

vakitleri boştur onların. Öğlen 

uykuları sonuna kadar hak edil-

miş bir mevhibedir onlara. Diğer 

ülke yurttaşları namazların ardın-

dan oturarak salâvat getirip de “ve 

ala âli Muhammed” dediklerinde, 

buradakilerin kanaati odur ki, bu 

dua, bizzat kendilerine yapılmak-

tadır. Onlar hani Peygamberin 

âl’inden geldiklerini düşünüyor-

lar ya! Değil mi ki kendilerini 

nesep itibariyle bizzat peygambe-

re dayamaktadırlar. Yüzyıllardan 

beri süre gelen hacı karşılamayı, 

onlara bir nevi sakalık yapmayı 

doğrusu başarılı biçimde sürdü-

ren bu insanların belki de tek 

marifeti işte bu hacı sakalığıdır. 

Lakin bu konuda da bir türlü 

kendilerini öteki Müslümanlara 

sevdiremezler. Çünkü hac ve 

umre zamanlarında ortalığı çöp 

götürürken ve bu çöpler büyük 

ölçüde diğer ülke yurttaşlarının 

döküntüsü iken, suçlanan yine de 

Suudilerdir. Çünkü ortalığı kirle-

tenden çok, temizlemeyene yük-

lenmek en kolay iştir. 

Görünen odur ki bütün mari-

feti hacı sakalığından ibaret olan 

bu toplumun tek derdi tasası, 

cemaatle namaz kılıp kadınları 

peçe arkasında yaşamaya mec-

bur tutmaktan ibarettir. Bu içti-

hadi zannı ise din’in rüknü gibi 

görerek, kendilerini öteki dünya 

Müslümanlarından birkaç basa-

mak yukarıda saymaktadırlar. 

Bunun dışında bütün ömürleri 

yan gelip yatmakla geçmektedir. 

Bu yüzden de herhangi bir işi 

yapmak üzere dışarı çıktıklarında 

akşamdan sabaha vakitleri vardır 

ve boldur. Beklemek, beklerken 

uyuklamak, uykudan ayılınca da 

vakti giren yeni namaza durmak-

tan gayrı bir meşguliyetleri yoktur. 

Böyle bir toplum siyasi bahar yaşa-

yabilir mi? Mezhebini dininden 

ziyade önemseyen bütün muta-

assıp toplumların akıbeti aynı-

dır. Hele ki Arabistan’da yönetim, 

mezhep mutaassıbı bu toplumun 

bütün itikadını devlet kademe-

lerinde harfiyen uyguluyor ve de 

iktisadi bakımdan insanını ziya-

desiyle doyuruyorsa, kim, kime 

karşı, niçin harekete geçecektir 

ki? İlginçtir, Arabistan’da hacı ve 

umrecilere, devlet desteğiyle her 

dile çevrilerek dağıtılan broşür-

ler de, mezhep propagandasından 

öteye geçmeyen ve suya sabu-

na dokunmaz sözlerle doludur. 

Hacılara namaz kılmaları, abdest 

almaları, bir de hanımlarının 

yüzünü peçe ile örtmelerini öğüt-

leyen bu fetva metinleri, maalesef 

gülünç olmaktan öteye geçmeyen 

çocuksu, ilkel nasihatler içermek-

tedir. 

İlahi Vahyin son metninde 

müşriklere, kâfirlere, münafık-

lara ve günahkâr Müslümanlara 

tehditkâr ifadelerle hitap eden 

Tevbe Suresi, bilindiği gibi besme-

lesiz başlar. İlk ayetinden itibaren 

bahsi geçen insan tiplerine ültima-

tomlar taşır. Yeryüzünde bozgun-

culuk yapanları, sözlerinde dur-

mayanları, Allah yolunda cihattan 

kaçınanları sert bir dille uyarır. 

Bunlar arasından kuru kuru-

ya hacılara su dağıtan, Kâbe’ye 

örtü diken, ziyaretini gösterişe 

dönüştüren, türbe onaran, cami 

yaptıran ama cihattan kaçınanla-

rı tanıtır. Kimlerdir onlar; elbet 

sadece Araplar da değildir kaste-

dilenler; surenin şu iki ayeti çok 

manidardır: “Allah’ın mescitlerini, 

ancak Allah’a ve ahiret gününe 

inanan, namaz kılan, zekât veren 

ve Allah’tan başkasından kork-

mayanlar imar eder (ve sahiple-

nirler). Ebedi kurtuluşu işte böy-

leleri umabilirler. Yoksa siz hacı 

sakalığını (hacılara su dağıtmayı) 

Mescid-i Haram’ın bakımını üst-

lenmeyi, Allah’a ve ahret günü-

ne imanla beraber Allah yolun-

da cihat edenin yaptığı işle aynı 

kefeye mi koyuyorsunuz? Bunlar 

Allah katında eşit olmazlar. Allah 

zalimler güruhunun kurtarıcılığı-

nı üstlenmez.” (Kur’an, 9/18-19) 

Arap Baharı ayaklanmalarının 

gerçek sebeplerini henüz keşfe-

dememişken Arabistan’da benzer 

bir kalkışmanın imkânı, görünen 

odur ki bir başka baharı bek-

leyecektir. Aynı şekilde diğer 

Müslüman memleketlerdeki aha-

linin de, cami yaptırma derneği 

dışında hiçbir sosyal siyasal çaba-

nın ucundan tutmadıkça, kuru 

kuruya ve gösterişçi dindarlıkla-

rıyla sahici baharı yaşaması zor 

görünmektedir.
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DOSYA

Abdurrahman ARSLAN

i nsan hakları Batının 

19. Asırdaki soru-

nuydu. 20. Asırdaki 

ise erkek karşıtlığı üze-

rine kurulu, ifadesini 

feminizmde bulan kadın 

sorunu oldu. Modern 

batı düşüncesi köken 

itibariyle karşıtlıklar 

üzerine kuruludur; kar-

şıtlıklar hâsıl ederek sorunları kategorize eder, 

sonra da bunlar arasındaki çatışmadan bir senteze 

ulaşılacağını varsayar. Emek-sermaye, burjuva-işçi 

sınıfı ya da insan-tabiat karşıtlığında olduğu gibi, 

kadın-erkek karşıtlığı da sahici olmadığı halde 

bu paradigmanın temel aldığı karşıtlıklardan biri 

oldu. 20. Asrın muhayyilesi sorunu kadın ile 

erkek arasındaki eşitsizlik meselesi olarak gördü. 

Bu yüzden eşitliği temel alan özgürleşme süreçle-

riyle kadın sorununun çözüme kavuşturulacağını 

varsaydı. Ne var ki erkek karşıtlığı üzerinden 

kendi sorununu tanımlayan kadının, erkek karşı-

sındaki eşitlik talebi aynı zamanda onu bedenini 

reddeden, cinsiyetinden bağımsız bir kimlik ara-

yışına sevk etti.

Ne var ki, 21. asra geldiğimizde meydana gelen 

paradigmatik değişimler sebebiyle doğru kabul 

edilmiş birçok şeyin doğruluğu tartışılır. Bununla 

beraber sorunları açıklamada imkân olarak kabul 

edilen birçok kavram ve kategorinin işgal ettiği 

imtiyazlı mevki çöktü. Günümüzün felsefi/kültü-

rel kabulleri bu nedenle geçen asrın kurucu temel 

saydığı karşıtlıkların meşruiyetini sorgulayarak 

sorun olmaktan çıkarmaya başladı. Bu değişimin 

hâsılası olarak, kadının 

erkek karşısındaki eşit-

lik meselesinin yerini bu 

defa bireyin “özgünlük” 

arayışı almaya başladı. 

Modern zihniyetin 

karşıtlığa dayalı açıkla-

ma ve bu yolla sorunları 

çözme modeli yanında, 

karşıtlığı temel aldığın-

dan  hareketle doğru olduğu varsayılan birçok 

kabul, meydana gelen bu değişimle beraber artık 

doğru ve anlamlı olma vasfını kaybetme sürecine 

girdi. Müslümanların kadın meselesini tartışma 

konusu yaparken temel aldıkları kabullerini de 

bundan sayabiliriz. İslâm’ın hükümlerinin esas 

alınarak geliştirildiği varsayılan, fakat özünde 

modernist varsayım ve hedeflere dayalı kadın 

hakkındaki sorunlar üzerinde bugün yeniden 

düşünmek, söz konusu ettiğimiz sebeplerden 

dolayı zaruret haline gelmiştir. Zira değişim bir 

yandan mecburen modern eğitim süreçlerinden 

geçen Müslüman genç kızların eşitlikçi ideolojiye 

dayandığı halde İslâmi olduğuna inandıkları erkek 

karşısındaki “hak arama” taleplerinin meşruluğu-

nu ortadan kaldırmakta, diğer yandan da ortak 

paydanın belli olmadığı yeni bir hümanist anlayışa 

Müslüman’ın muhayyilesini fazlasıyla istekli hale 

getirmektedir. Kadının erkek karşısındaki eşitlik 

arayışının yerini bugün unutmamak gerekir ki 

bireyin toplum ve aile haricinde sadece kendine 

ait “özgünlük/tekillik”e dayalı bir hak arayışı alı-

yor. Kadın ve erkek olarak günümüz insanı özgür-

lüğü, sadece bu tekilliği gerçekleştirme imkânında 

bulabileceğine artık inanmaktadır.

Yeni Bir Sosyal Dünya İçin
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Üyeleri arasındaki ilişkiler farklı da olsa, geniş 

veya dar bir model de olsa, kendini meydana geti-

ren insanların sayısı değişiklik gösterse de nihayet-

te aile yeryüzünün bütün farklı coğrafyalarındaki 

toplumların ortak hususiyetlerini teşkil etmekte. 

Aile beşerin bölünmesi mümkün olmayan en 

küçük sosyal dünyası ve var oluşu-

nun gerçek alanıdır. Köken 

itibariyle Arapçadan gelen aile 

kavramının iki anlama geldiği 

söylenir. Bunlardan biri “farklı 

insanların meydana getirdiği 

topluluk” diğeri de “ihtiyaçla-

rın giderildiği yer” anlamına 

geliyor. Aile hem beşeriyetin 

ortak formu hem de kadın 

ile erkek arasındaki ilişkinin 

kurallar temelinde ilk tanzim 

edildiği yerdir. Sosyal hayatta 

geçerli olan ilişkileri, mahi-

yet itibariyle bu ilişkinin geniş 

bir açılımı olarak nitelendir-

mek mümkündür.  Aileyi esas 

önemli kılan modern sosyo-

lojinin “sosyal” dediği “beşe-

ri olanın” ilk nüvesini teşkil 

etmesidir. Öyle görünse de  bu 

yüzden onu sadece bir kadın 

ve erkek ilişkisine indirgemek 

imkânsızdır; zira aile taşıdı-

ğı kendine has hususiyetiyle 

bütün bunları aşan bir boyu-

ta sahiptir. Vahiy kaynak-

lı din(ler) ailenin kökenine 

-ki bu aynı zamanda insanın 

kökenidir- açıklık getirerek 

onun “verili” olduğunu söyler. 

Çünkü Hz. Âdem ve Havva’nın dünyaya gönderil-

meleri bir aile formu içinde gerçekleşmiştir.

Aile başlangıçta bir kadın ve erkek olarak, daha 

sonra da çocuk ve yaşlı arasındaki belli kural ve 

ilkelere göre tanzim edilmiş bir cihetten verili iliş-

kilerin dünyasıdır. Aile dediğimiz formun sağlıklı 

bir şekilde hayatiyetini sürdürebilmesiyle bu kural 

ve ilkeler arasında uyum sağlayacak şekilde birbir-

lerini destekleyen bir münasebet bulunur. Zira söz 

konusu form nihayetinde bu münasebetlerin çiz-

diği hudutların ifadesi sayılır.  İnsanlar arasındaki 

tabii , sıradan gibi görünen beşeri ilişkiler aslında 

her zaman bir inanma biçiminin, dünyayı anlam-

landırma  tarzının taşıyıcısı olmak gibi bir içerikle 

yüklüdürler. Bunu en açık biçimde 

ifade eden kadın ve erkek 

arasındaki ilişkidir. Kadın ve 

erkek arasındaki kurulu iliş-

kilerin  kendi paradigması-

nın dışına taşarak değişme-

si demek aslında o topluma 

hâkim dünya görüşünün, 

beşeri ilişkilerin, yaşama tar-

zının değişmesi demektir. 

Modern sosyal bilim-

ler toplumu meydana geti-

ren en küçük unsurun birey 

olduğunu kabul eder. Oysa 

İslâm insanın içinde var 

olup sosyalleştiği bir cema-

at olarak bunun aile oldu-

ğunu söylemektedir. Semavi 

dinlere göre insan yeryüzü-

ne tek başına değil bir aile 

formu içinde gönderilmiş-

tir. Kültürden, ideolojiden, 

siyasetten, sosyo-ekonomik 

şartlardan elbette ki etkile-

nir, bazen değişimlere uğrar 

ama bütün bunlara rağmen 

aile bu nedenle aynı zaman-

da “mitolojik” bir karakter 

taşır. Çünkü o verilidir. Bir 

kadın ve bir erkek olarak Hz. 

Adem ve Havva’nın sonra-

dan deneme yoluyla dünyada 

buldukları ve/veya icat ettikleri bir beraberlik 

biçimi değildir. Bundan dolayı aile aynı zamanda 

kadın-erkek ilişkilerinin ilk tanzim edildiği ve 

birbirlerine helal kılındıkları yerdir. İnsanın ken-

disine takdir edilmiş meşru ilişkilerin  küresinde 

dünyaya gelmesine vesile olan, insanları yaşayabi-

lir bir topluluk haline getiren ve bir cemaat olma 

■ Aile Toplum ve Dayanışma Ağları

İnsan biri biyolojik biri de sos-
yal olmak üzere iki “rahim” 
içinde şekillenir; anneninki 
insanın biyolojik gelişmesi-
nin rahmi olurken, aile de 
insanın sosyal gelişmesinin 
rahmini teşkil eder. İnsan 
kendini aile içinde “tamam-
lar”; Cennetteki Adem’in, 
Havva’nın yaratılmasıyla ken-
dini bulduğu ve tamamladığı 
gibi, insan hayatın içindeki 
değişen rolünü burada öğre-
nir. Yani anne, baba, çocuk, 
dede ve nine olmayı bura-
da yaşayarak tecrübe eder. 
Her aile modeli içinde kendi-
ni düzenlediği dine ve/veya 
dünya görüşüne dayalı bir 
hayat tarzını, bir sosyalleş-
me süreci olarak yine için-
de barındırdığı yeni nesillere 
aktarmaya aracılık eder.
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hususiyeti taşıyan sadece ailedir. Daha sonra inen 

bütün kitaplar, gönderilen bütün peygamberler 

aileyi esas almış, bunu temel yaparak kurmak iste-

dikleri siyasal/sosyal bir Dünya/düzen hakkında 

önerilerde bulunmuşlardır.

İnsan biri biyolojik biri de sosyal olmak üzere 

iki “rahim” içinde şekillenir; anneninki insanın 

biyolojik gelişmesinin rahmi olurken, aile de 

insanın sosyal gelişmesinin rahmini teşkil eder. 

İnsan kendini aile içinde “tamamlar”; Cennetteki 

Adem’in, Havva’nın yaratılmasıyla kendini bul-

duğu ve tamamladığı gibi, insan hayatın içindeki 

değişen rolünü burada öğrenir. Yani anne, baba, 

çocuk, dede ve nine olmayı burada yaşayarak tec-

rübe eder. Her aile modeli içinde kendini düzenle-

diği dine ve/veya dünya görüşüne dayalı bir hayat 

tarzını, bir sosyalleşme süreci olarak yine içinde 

barındırdığı yeni nesillere aktarmaya aracılık eder.  

Hayat tarzı ile aile modeli arasında bu nedenle her 

zaman ayrıştırılması mümkün olmayan bir ilişki 

bulunur. Aile hem inanmanın, hem bu inancın 

yaşam biçimine dönüştürüldüğü, hem de yeni 

nesillere aktarıldığı yerdir. Aile de bilgi bir hayat 

tarzı şeklinde yaşanarak aktarılır. Dini hükümle-

rin, ahlaki değerlerin, mahremiyetin, hiyerarşinin, 

modern bireyciliğin hâkim kültürüne ve onu yeni 

yeni içselleştirmekte olan modern Müslümanların 

zihniyet dünyalarına ters düşse de itaatin, güve-

nin, başka insanlarla kurulan ilişkilerin, dünyayı 

anlama biçiminin, siyasal olanın  ve ona hâkim 

hayat tarzının belirlediği bir üretim/tüketim, yani 

iktisat telakkisinin birbirine içkin dünyasını temsil 

eder. 

Aile kendisi hakkında çok şey söylenecek 

hususiyete sahip bir sosyal dünyadır. Ama ailenin 

ilk defa mahiyet itibariyle tartışma ve eleştirinin 

konusu olmaya başlaması Rönesans sonrası tarihe 

dayanır. Zira  bu dönemden  itibaren aile ilk defa 

dinin konusu ve ilgi alanı olmaktan çıkartılarak 

modern devletle beraber siyasetin konusu yapıl-

mış, siyasetin kendi “nesnesi” olarak üzerinde 

konuştuğu bir “yapı/kurum” haline getirilmiştir. 

Modern devlet birçok şeyde olduğu gibi onu da 

sözüm ona kendi koruyucu kanatları, açıkçası 

hegemonyası altına alarak kontrol etmeye başlıyor. 

Sosyolojinin ajanlık yaptığı büyük yardımla muh-

temelen tarihte ilk defa aile siyasetin nesnesi olmak 

üzere bilim ve modern devlet tarafından “toplum” 

denen yeni icat içindeki sosyal bir kuruma indir-

generek tanımlanıyor. Yine tarihte ilk defa aile bu 

dönemde planlanabilecek bir “şey” olarak görül-

meye başlıyor; çekirdek aile modeli bu tasavvurun 

bir  ürünü olarak ortaya çıkıyor. Çekirdek aile  bu 

nedenle sadece aile fertlerinin sayısı bağlamında 

tanımlanamaz bir model hususiyeti taşır. Sosyal 

ilişkileri cihetinden ele aldığımızda çekirdek aile 

özel bir dünya olarak kendini topluma karşı kapalı 

tutar; bu onun yapısal hususiyetini teşkil eder. 

Kendini kamusal alanda sürekli görünür kılar, bu 

haliyle aşırı şeffaf sayılır. Fakat sosyal ilişkileri, 

duygusal bağları cihetinden aynı zamanda kendi 

içine kapalı bir dünyayı temsil eder. 

Her ideoloji gibi sosyoloji de; başlangıcından 

itibaren İslâm’a göre bir meşruiyeti olmayan, 

bugün ise açıklama hususiyetini varsa bile yitirmiş 

bir kategori olarak aileyi “ataerkil” şeklinde tanım-

lamıştır. Hatta artık açıklayıcı işlevini kaybetmiş 

olsa bile günümüzün liberal demokratik zihniye-

ti bireyin özgürlüğü bağlamında bu ataerkilliğe  

karşı çıkarak sorun çözücü bir siyasal araç ola-

rak  kullansa da Müslümanların buna şaşmaması 

gerekiyor.  Zira Müslümanlar  yaşananlardan ders 

çıkartacak kadar yeterli bir tecrübeye artık sahip 

durumdadırlar. Bugün “Tanrının ölümü” ya da 

“ataerkil ailenin” dağılmasının insanı daha özgür 

ve bağımsız hale getirmediğini yaşanan uzun ve 

yoğun bir tecrübenin neticesinde öğrenmiş bulu-

nuyoruz. Yine biliyoruz ki, dinin hayattan çekilişi 

insanı  bilim uzmanlarının parçalanmış dünya-

sında yaşamaya mahkum ederken aynı zamanda  

aileyi de iki asırdan beri “şifa” bulmak üzere 

yeni tüketim nesnelerinin tecrübe alanı haline 

getirdi. Bu dünyanın içindeki Müslümanlar şimdi 

hakkında fazla tefekkür etmedikleri ve bilgiye 

sahip olmadıkları bir “kişilik geliştirme ibadetinin” 

mahpusu haline geldiklerini bu nedenle görmekte  

ne yazık ki zorlanıyorlar. Bizim için Dr. Spock’un 

çocuk ve aileyle alakalı verdiği uzmanlık bilgisinin 

ışığında şekillenen aile ve yetişen çocuklar hak-

kında artık  konuşmak ve bu hususta yine yeteri 

kadar tecrübe kazanılmış haldedir.
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Bunun yanında Freud’cu aile paradigmasını 

aynı bağlam içinde söz konusu etmemiz lazım. 

19. Asrın ikinci yarısından itibaren bilim adına 

genel kabul gören bu paradigma fertlerin birbirine 

karşı sorumlu olduğu aile anlayışını berhava eden 

varsayımlarıyla yeni bir zihniyet dünyası inşa etti. 

“Oedipus Kompleksi”ni temel alan bu anlayış en 

başta baba otoritesine karşı açılmış bir mücadeleyi 

ifade ediyor. Buna göre erkek çocuğun babayı 

kendine rakip gördüğü bu hastalıklı paradigma, 

ebeveynin sorumluluğunu esas alan bir aile telak-

kisinin gelişim ve meşruiyetini ortadan kaldırdı. 

Modern toplumun bireyci kültürüyle birleşen bu 

anlayış, ailede her biri kendisi için ayrı bir gelecek, 

bir başına buyrukluk talep eden ve bu yüzden 

de en başta itaati reddeden fertlerin yetişmesine 

sebep olmakta. Bu zihniyet aynı zamanda kuşak 

çatışması gibi bugün  Müslümanlara gayet tabii 

gelen yeni bir icat ortaya çıkardı. İslâm’a göre 

asla sahici temelleri olmayan bu kabul, bizi her 

defasında yeni sorunlarla karşı karşıya bırakan bir 

felaketi temsil etmektedir.

Ne var ki, artık bugün 20. asırdan kalma açık-

lama modellerinden olan, ailenin iktisadi ilişkile-

rin bir hâsılası ya da tarihsel bir kategori sayıldığı 

bir dönemin çoktan sonuna geldiğimizi ama bunu 

anlamakta zorlananların bu modelleri daha açık-

layıcı bulmalarını hoş karşılayabiliriz. Hatta aileyi 

ataerkillikle özdeşleştiren “aydınlanmış” tesettürlü 

“baş”ların geç kalmış bir modernliğin emansipas-

yoncu  naralarıyla kendilerini erkekle karşıtlık 

içinde konumlandırarak, Fransız devriminin meş-

ruiyetini çoktan yitirmiş  “eşitlikçi” ideolojisiyle 

aileyi yargılamalarını da hoş görmek mümkün. 

Bütün bunlar hoş görülebilir; ama felsefi kabulleri, 

işleyişine temel sadığı mantık farklı olan yeni bir 

asırda yaşadığımızı, bu asrın getirdiği yeni tehdit-

lerle yeni imkânları görmek ve anlamak istemeyen 

Müslümanları hoş görmek  kabul etmek lazım ki 

fazla sabır gerektiriyor.

III

Bugün sadece modernleşme ve kentleşme 

süreçlerinden geçmiyoruz, bunların yanında bir 

de iletişim devrimi yaşıyoruz. Her şeyi yerinden 

eden, bütün ilişki biçimlerini ve ağlarını çözerek 

kendine göre düzenleyen bu değişim süreçleri bizi 

yeni sorunlarla ve önceliği değişen yeni tercihler-

le karşı karşıya getiriyor. Bunlar içindeki temel 

sorunlardan biri belki de en önemlisi cinsler ara-

sında, dolayısıyla da insanlar arasındaki ilişkilerin 

nasıl yeniden kurulacağı, bunu yaparken hangi 

değerlerin/ölçülerin temel alınacağıdır. Aslında bu 

arayış kadın için olduğu kadar erkek için de bir 

aidiyet meselesini gündeme getirmektedir. Zira 

cinsler arasındaki ayrıcı hudutların belirsiz hale 

geldiği, bu yüzden de kadınlık mı, yoksa annelik 

mi sorusunu sorduran bir politik kültür ortamın-

da bulunuyoruz.

Bilhassa 1980’lerden itibaren yeni iletişim araç-

larının oluşturduğu şartlar, toplumlarda hızlı siya-

sal kültürel değişim süreçleri yaratan yeni dina-

mikleri temsil ediyor. Eğer modern zamanların 

kutsayıp insanlara sunduğu “değişim” dediğimiz 

hadise tarafsız, yani herhangi bir amaç ve değer-

den bağımsız hususiyet taşımış olsaydı endişelen-

meye mahal olmadığını, açıkça bunu tabii karşı-

lamamız gerektiğini söyleyerek rahatlayabilirdik. 

Ne var ki hiçbir sosyal değişim insan iradesinden 

ve onun zihniyet dünyasından bağımsız ve taraf-

sız cereyan etmiyor. Değişim bu nedenle kendine 

göre her türlü değer ve amaç yüklü süreçler ola-

rak doğup gelişmekte. Zira aksi  varit olsaydı bu 

durumda insan için herhangi bir sorumluluktan 

bahsetmek mümkün olmazdı. Dolayısıyla değişim 

kaçınılmaz şekilde kendinde içkin bir amaçla orta-

ya çıkar; bu yüzden değişimi tahlil etmek hatta 

bazen onun değiştirmek istediklerini ona rağmen 

muhafaza etmek gibi bir zaruretle de karşı karşıya 

kalmak mümkündür. Bugün yaşamakta olduk-

larımızı muhtemelen bu tür bir değişim katego-

risinden sayabiliriz. Birey ve toplumu kendine 

göre yeniden şekillendirmekte olan, bu yüzden 

de yeni bağlamlar içinde yeniden kendi nesnesi 

haline getiren bir değişim içinde bulunuyoruz. 

Küresel ölçekte hüküm süren bu değişim ister 

istemez Müslümanları da etkilemekte; kendisinin 

meydana getirdiği en başta mantıksal karmaşıklık 

Müslümanlarda da zihinsel bir karmaşıklığa sebep 

olmaktadır.

Aile her zaman toplumların maruz kaldığı 

değişim karşısında en fazla direniş gösteren unsur-
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dur. Fakat aynı zamanda her türlü siyasi otorite 

karşısında insani varoluşun ortak temelini teşkil 

etmiş olmasından gelen nispeten dokunulmazlık 

zırhıyla korunan imtiyazlı bir hususiyetin de sahi-

bidir. Fakat buna rağmen aile günümüzde cereyan 

eden değişimlerden fazlasıyla etkilenmekte ve 

ciddi rahatsızlıklarla karşı karşıya bulunmaktadır. 

Bu bize hüküm sürmekte olan değişimin en başta 

mahiyet itibariyle farklı bir kuvveti olduğunu 

işaret ediyor. İçinden geçmekte olduğu değişimle 

beraber bugün Müslüman aile giderek devletin 

müdahalesine açık hale getirilmektedir. Değişimin 

getirdiği yıkımın yanında Müslümanların tarih-

lerinde asla yaşamadıkları yeni bir tecrübe ola-

rak, bu müdahale doğrudan doğruya aileyi ve 

mahremiyeti tehdit etmektedir. Bu nedenle insa-

nın gerçek sosyal dünyasını temsil eden ailenin 

cereyan eden değişim ve buna eşlik eden devlet 

müdahalesi karşısında nasıl korunacağı meselesi 

ister istemez önemli bir hal alıyor. Kabul etmemiz 

gerekir ki artık aile dediğimiz sosyal dünyanın 

içyapısında, onu oluşturan aktörlerin ilişkilerinde 

ve bu ilişkilerin işleyişinde bugün mahiyet olarak 

dünden farklı önemli rahatsızlıklar söz konusu-

dur. Erkek ve kadındaki tezahürlerine baktığı-

mızda değişimin meydana getirdiği kırılmaları 

görmek mümkün. En azından kentleşme ve yeni 

iletişim kültürünün oluşturduğu süreçlerle bera-

ber aile bir değişimden geçerken yapısal olarak 

çözülmektedir. Bununla ilgili olarak başta kadın 

ve erkeğin rolünde cereyan eden bir değişimi söz 

konusu edebiliriz. Ailenin temelini teşkil eden  bu 

iki aktör artık ailenin dışına çıkarak birbirinden 

bağımsız şekilde kendilerini yeniden tanımlama 

gayreti içinde bulunmaktalar. Bu tanımlama aynı 

zamanda cinsiyetten bağımsız yeni rollere talip 

olmayı beraberinde getirirken cinsiyet eksenli 

“geleneksel” ailede ciddi kırılmalara kapı açıyor. 

Kadının anneliğe, erkeğin de babalığa talip olmak 

istemedikleri bir kırılmaya bu işaret etmektedir.

Bu durum en başta kadın ve erkek arasındaki 

ilişkilerin ve bu ilişkileri düzenleyen değer ve 

hükümlerin değişmekte olduğuna işaret ediyor. 

Kadın-erkek arasındaki ilişki aslında bir toplu-

mun dünya görüşünü doğrudan doğruya yansı-

tan bir mahiyete sahiptir. Bu ilişkiyi değiştirmek 

aynı zamanda o toplumun dünya görüşünü, 

yani inanma ve yaşama biçimini değiştirmek 

demektir. Ayrıca buna bağlı olarak ev dediğimiz 

mahremiyetin yaşanarak yeni nesillere aktarıldığı 

“yer”inde anlamı değişiyor. Evler giderek akşam-

ları toplanma ve uykunun uyunduğu “otel” odala-

rına dönüşmekte. Buna karşılık gündelik hayatın 

büyük bir kısmının artık orada geçirildiği, taşıdığı 

aldatıcı cazibeden dolayı geçirilmek için özel 

zaman ayrıldığı, hüküm süren değişimin rahmi 

olan “kamusal alan” sınırları olmayan bir mabede 

dönüşerek daha çok önem kazanıyor. İnsanlar 

giyimlerini olduğu kadar tüketimlerini de dinleri-

ne göre değil kamusal alanda geçerlilik kazanan ve 

tercih edilen değer ve ölçülere göre düzenlemekte. 

Bu değişim süreçlerinde Müslüman erkek kapita-

lizme Müslüman kadın da feminizme yavaş yavaş 

teslim oluyor. Kapitalizm İslâm’ın helal/haram 

anlayışına, feminizm de kadının evdeki rolüne ve 

İslâm’ın adalet ilkesinin aksine kadın-erkek ilişki-

sine eşitlikçi ideolojisiyle meydan okumaktadır.

IV

Gönderilen her peygamber Hz. Adem ve 

Havva’nın bıraktığı miras olan “aile geleneği”nin 

Bugün sadece modernleşme ve kent-
leşme süreçlerinden geçmiyoruz, bun-
ların yanında bir de iletişim devri-
mi yaşıyoruz. Her şeyi yerinden eden, 
bütün ilişki biçimlerini ve ağlarını 
çözerek kendine göre düzenleyen bu 
değişim süreçleri bizi yeni sorunlarla 
ve önceliği değişen yeni tercihlerle 
karşı karşıya getiriyor. Bunlar içindeki 
temel sorunlardan biri belki de en 
önemlisi cinsler arasında, dolayısıyla 
da insanlar arasındaki ilişkilerin nasıl 
yeniden kurulacağı, bunu yaparken 
hangi değerlerin/ölçülerin temel alı-
nacağıdır.
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devamı olarak kendi ailele-

riyle insanlara örneklik yap-

tılar. Bununla, içinde yaşa-

dıkları toplumun “yürür-

lükte” olan aile telakkisini 

ve ilişkilerini zımnen de 

olsa ya onaylamış ya da res-

tore etme yoluna gitmişler-

dir. Günümüzün artık genel 

kabul görmüş modern aile 

modelinden, benzerlikleri 

yanında nicelik ve nitelik 

olarak taşıdığı farklılığa işa-

ret etmek üzere, peygamber 

mirası kabul ettiğimiz bu 

aile modeline “geleneksel 

aile” diyoruz. Belirtmemiz 

gerekir ki aslında aile alter-

natifi olan ya da alternati-

fi bulunabilecek bir sosyal 

birliktelik modeli değildir. 

Bu nedenle onu tanımlarken “geleneksel” tabi-

rini  kullanmak ne doğru ne de açıklayıcıdır. 

Burada söz konusu kavramı meramımızı anlat-

mak üzere kullandığımızı belirtmemiz gerekiyor. 

Modernleşmeyle beraber giderek geçmişte bıra-

kılmaya çalışılan geleneksel dediğimiz  bu aile 

modeli bir zamanların müşrik Mekke’sinde taşıdığı 

sıcak ilişki ve dayanışma ağları sayesinde öksüz ve 

yetim “birini” her şeye rağmen seve seve yaşatıp 

büyütmüştü. Merhameti unutmuş, özel mülkiyet-

çi, bu yüzden de her türlü akrabalık bağlarını ve 

bağlılık biçimlerini terk etmiş bugünün modern 

toplumu böyle birine sorumsuzca “kimsesiz” diye-

bilmektedir. 

Çağdaş toplumda kabul edelim ki akrabalık 

bağlarını artık insanlar bir yük olarak görmek-

tedirler. İnsanın insana yabancılaşmasının, içine 

düştüğü kahredici yalnızlığın sebebini burada 

aramamız gerekirken bunun yerine kurumsal 

dayanışma türleri oluşturularak çokta farkında 

olmadan rasyonel ilişkilerin dünyasına kendimizi 

hapsetmekteyiz. Bunun bir hâsılası olarak artık 

geleneksel dediğimiz aile kadim görevini yerine 

getirmekte zorlanıyor. Tabii bir değişim şeklinde 

vasıflandırılsa da, aslında ailenin dolayısıyla insa-

ni ilişkilerin çözülmekte 

olduğuna işaret eden bu 

süreçler bize; aile ile aile-

nin içinde yer aldığı sosyal 

gerçeklik arasında olması 

lazım gelen uyumdan çok, 

çatışma yaratan dışlayıcı 

ilişki üzerinde durmamızı 

zaruret haline getiriyor.

Müslümanları ilgilen-

dirdiğinden söz konusu 

ettiğimiz Müslüman aile 

modeli yaşadığımız zaman-

larda birbirini besleyen 

iki taraflı bir tehdit altın-

da bulunuyor. Bunlardan 

biri aşırı bireyciliktir; ve 

bu bireyciliğin hâsıl ettiği 

kültürün ailenin akrabalık 

bağlarını esas alan dayanış-

macı/cemaatçi ilişkilerinin 

dokusunu hızla çözmesidir. Kendine has bir zih-

niyet dünyası inşa eden bu bireycilik, geleneksel 

aileye hâkim değerlerin ahlak ve amel olarak insa-

nı sınırlandırdığına, bu yüzden de baskıcı bir role 

sahip olduklarını eleştiri konusu yaparak kendini 

gösteriyor. İkincisi de ilkiyle alakalı olarak insanı 

hem kendi beni’ne hem de bu ben’in haricinde-

ki birçok şeye karşı sorumlu tutan, bu yüzden 

de insana vazife yükleyen İslâm’ın dayanışmacı/

cemaatçi değerlerinin Müslüman’ın eliyle içlerinin 

boşaltılması, anlamsız ve işlevsizliğe terk edilme-

sidir. Açıkçası bundan sünnetin artık hayatımızda 

ve zihniyet dünyamızda fazla yer tutmadığını 

dolayısıyla amellerimize rehberlik yapmadığı gibi 

bir netice çıkarabiliriz. Bu sebeple bugün aileye 

ait geleneksel miras; her şeyden evvel baskı-

cı, bunun yanında insan kişiliğini sınırlayıcı ve 

körletici olarak görülebilmektedir. Fakat şu da 

var ki modern bireyin kişilik telakkisiyle birbi-

rine karıştırıldığı için bu Müslüman kişiliğin ne 

olduğu ve nasıl tanımlanacağı hususunda ciddi 

şüpheler  bulunduğunu belirtmekte fayda var. 

Bunun doğru olmadığı ifade edildiğinde ise, İslâm 

adına ya modern kültür temel alınarak kavramsal-

laştırılan bir “kişilik” tanımı üzerinden savunma 
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yapılmakta veya psikolojik olarak her insanın özel 

hayatı kendine aittir gibi bireyciliğe dayandırılan 

bir savunmayla karşı çıkılmaktadır. Aslında söz 

konusu etmeye çalıştığımız ve yaşamakta olduğu-

muz bu durum ne Müslüman’ca bir kişiliğin ne 

de Müslüman’ca ilişkilerin bir savunması değil, 

bu daha çok modern kültürün ve hayatın, çekile-

mez bir yük şeklinde algılamamıza sebep olduğu 

Müslümanların emansipasyoncu isteklerini ifade 

etmektedir.

Şehirleşme değil, ama modern dönemin kent-

leşme ve sanayileşme süreçleri bu isteği kışkırtan 

bir kültürü  hasıl eden rahmi temsil eder. Ayrıca 

yeni bir iletişim toplumu olma yolundaki evril-

meyle beraber Müslümanlara ait temel değerle-

rin zaafa uğraması başta olmak üzere, kadın ve 

erkeğin rollerindeki hızlı değişimle beraber ortaya 

çıkan yeni belirsizlikler de buna eşlik etmekte-

dir. Bu süreçlerde “aile-içi” ilişkiler çatışmacı bir 

karakter kazanmakta, eşitlikçi ideoloji ve buna 

bağlı bireyciliğin içselleştirilmesi ailede giderek 

maddi değerler üzerine kurulu bir hayat tarzının 

hakim duruma geçmesine sebep olmaktadır.

Tüketim kültürü içinde cereyan eden ve şekil 

bulan bir aile-içi ilişki türü artık söz konusudur. 

Bu İslâm’ın önem verdiği akrabalık bağını şiddetle 

aşındıran bir ilişki tarzı olma hususiyeti taşıyor. 

Kadın ve erkek arasındaki ilişki bütün bu etkenler 

sebebiyle yaşadığımız toplumda yeniden belirlen-

mekte, bunun hâsılası olarak ebeveynin rolü ve 

otoritesi, ebeveynliğin yeniden tanımlanmasıy-

la beraber değişimden geçmektedir. Erkek baba 

olmaktan çok aile için “iktisadi” faaliyette bulunan 

bir aktöre, kadın da artık evlat büyüten, “evin 

sahibi” olan bir anne olmaktan çok evde sarf etti-

ği emeğin değersizleştirildiği bir “hizmet ehli”ne 

indirgenmektedir. Boşanmaların artışı, evlenme 

yaşının giderek yukarılara çıkması, çocuk sayısının 

azalmasını da sayabiliriz bunların yanında. Sabrın, 

itaatin, sevgi ve merhametin, en önemlisi insanları 

birbirlerine bağlayan aile ve akraba ilişkilerinin 

yerini, belirli bir kültürün tanzim ettiği yeni ilişki 

biçimleri almakta. Dolayısıyla bu durum dayanış-

macı akrabalık ilişkilerini esas alan sosyal bir dün-

yanın çözüldüğü ve insanın artık sığınabileceği bir 

yerinin kalmadığı anlamına geliyor.

V

Modern zamanlardan itibaren aile anti-sosyal 

bir yapı şeklinde resmedilmeye başlıyor. Dinin 

öngördüğü insan modeli olan mümin/müminenin 

aksine yeni bir insan modeli olarak ortaya çıkan 

“birey”in özgürlüğünü yapısal olarak kısıtladığı 

varsayımından hareketle, aile yoğun eleştirinin 

konusu yapılmıştır. Bu çizginin devamı olarak 

daha sonraları feminist fikirlerin bilhassa 20. 

asırda kuvvet kazanması ve eşitlikçi ideoloji-

nin zihinler üzerinde egemenlik kurması aileye 

yönelik eleştirilere süreklilik kazandırdı. Dünya 

genelinde hüküm süren bu kültürel/ideolojik etki-

leşimden tabii olarak Müslümanlar da paylarını 

almaktadır. Bugün modern eğitim süreçlerinden 

geçen Müslüman kesimin aileyi hedef alan bu 

temele dayalı eleştirilerinde giderek artan bir yay-

gınlık gözlenmektedir. Bilhassa kadının evdeki 

“geleneksel rolü” iyileştirme adına eleştiri konusu 

yapılırken, çok farkında olmadan modern aile/

kadın telakkisi de aynı zamanda İslâmileştirilmeye 

çalışılıyor. Ancak ister aile isterse kadın ve erke-

ğin rolleriyle alakalı öne sürülen fikirler berrak 

olmadığı gibi, feminizmle olan benzerlikleri de 

dikkat çekicidir. Kadın adına yapılan eleştiriler 

Çağdaş toplumda kabul edelim ki akrabalık bağlarını artık insanlar bir yük olarak 
görmektedirler. İnsanın insana yabancılaşmasının, içine düştüğü kahredici yalnızlı-
ğın sebebini burada aramamız gerekirken bunun yerine kurumsal dayanışma türleri 
oluşturularak çokta farkında olmadan rasyonel ilişkilerin dünyasına kendimizi hap-
setmekteyiz. Bunun bir hâsılası olarak artık geleneksel dediğimiz aile kadim görevi-
ni yerine getirmekte zorlanıyor.
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daha çok kadının baskı altında tutulduğu yer ola-

rak görülmeye başlanan ailenin kendisine yönelik 

olmaktadır. Batıda gördüğümüz gibi bu, “aileden 

kaçışı” beraberinde getirmekte, neticede “birlikte 

yaşamayı” teşvik etmektedir. Modern kültürün ve 

modern kamusallığın aileyi aşındıran ve mahre-

miyeti çürüten mantığına rağmen aile, her zaman 

insanın fakat bilhassa Müslümanların hususen 

günümüzde sığınacakları bir yer olarak görülme-

si  gerekiyor. Çünkü aile yapısal olarak her türlü 

anlamda insan için güvenlik üreten ve güvenlik 

sağlayan bir “dünya” olma hususiyetine sahiptir. 

Müslüman ailenin cereyan eden değişimlerden 

dolayı gelecekte nasıl bir şekil alacağı bugün bizi 

her zamankinden daha fazla ilgilendiriyor. Zira 

kaygılandırıcı sebepler günümüzde giderek art-

maktadır. Hatta denebilir ki biz bugün bir cihet-

ten ailenin “ölümü”ne şahitlik yapmaktayız. Karşı 

karşıya olduğumuz, küresel boyutlu hususiyet 

taşıyan bu meseleyi kabul edelim ki sosyolojinin/

psikolojinin kavram ve kalıpları içinde anlamaya 

ve açıklamaya çalışmamız mümkün değil. Şurası 

bir gerçek ki modern bilim/bilgi olduğu kadar 

bunların kavram ve kalıpları da Müslümanların ve 

onların sorunlarına yeteri kadar nüfuz etme kapa-

sitesine sahip değillerdir. Farklı bir paradigmaya 

aidiyetin getirdiği yetersizlikten dolayı bu bilginin 

aracılığıyla kendi sorunlarını anlamaya çalışan 

Müslüman zihnini de bu bilgi biçimi yanlışa yön-

lendirmektedir. Ne şekilde ve nasıl bir model olur-

sa olsun, aileyle alakalı tahlil ve değerlendirmeler 

dinden/İslâm’dan bağımsız şekilde ele alınamaz ve 

değerlendirilemez. Ailenin köken itibariyle “dine 

ait” olması bunun en büyük sebebidir; bu yüzden 

o siyasetin değil dinin dünyasına aittir ve bu husu-

siyetiyle yeryüzüne gönderilmiştir. 

Ancak Müslümanların bugün büyük bir dönü-

şüm yaşamakta oldukları elbetteki görmezlikten 

gelinemez. Bu süreçler her şeyi kendi hâkim man-

tığına göre değiştiriyor; kendine göre şekillendirip 

her şeye bir yön, bir amaç ve bir anlam yüklemek-

tedir. Alt-üst edici bu değişimden geçenlerden biri 

günümüzde Müslüman’ın zihniyet dünyasıysa, 

diğeri de hiç şüphe yok ki ailenin kendisidir. Eğer 

cereyan eden ve yaşanan her sosyal değişim taraf-

sız, yani değerden bağımsız nötr bir süreç olsaydı 

endişe etmeye gerek olmadığını, bu akışı kabul-

lenmemiz gerektiğini söyler, Müslümanların da 

böylece çok rahatlayacağından emin olabilirdik. 

Oysa karşı karşıya bulunduğumuz meselenin bu 

kadar basit olduğunu söyleyemeyiz. 

Kabul edelim ki hiçbir sosyal değişim evve-

la tarafsız olmak gibi bir imkân ve hususiyete 

sahip değildir. İnsanın içinde yer aldığı her sosyal 

değişim kendinde içkin bir amaç ve anlam taşır. 

Meseleyi bu şekilde ele aldığımızda bizim de 

içinde yaşayarak tecrübe ettiğimiz değişimi tahlil 

etmek  zorunluluğuyla yüz yüze geliriz. Hatta 

bazen bu süreçlerin değiştirmeye çalıştıklarının 

değişmemesi için muhalefet etmek ve kendi değiş-

mez sabitelerimizi muhafaza etmek ve savunmak 

gibi bir mecburiyetle de karşı karşıya kalmak söz 

konusudur. Muhtemelen bugün bu tür bir deği-

şim ve buna karşı yapılacak bir muhalefet süreci 

içinde bulunduğumuzu söyleyebilirsiniz. Elbette 

ki bunun bir kader olduğu söylenemez; fakat 

Müslüman’ın “akletme” kabiliyeti zayıfladığında 

bunun kader olması da kaçınılmazdır. İnsanın ger-

çek sosyal dünyası olan aile, muhalefet etmemiz 

gereken bu değişim türünün getirdiği tehditlerle 

karşı karşıya bulunuyor. Onu nasıl muhafaza ede-

ceğimiz bugün bizi her şeyden çok ilgilendiren bir 

meseledir. Böyle durumların yaşandığı zamanlarda 

artık aileyi kadın ve erkek üzerinden konuşamayız 

ve konuşulmaması gerekir. Tersine kadın ve erkeği 

aile üzerinden, aile içinde üstlenmiş oldukları rol-

leriyle beraber konuşmamız daha ufuk açıcı ola-

caktır. Bu kadın ve erkeğe ilişkin her türlü mese-

lede ailenin eksen alınması ve bu şekilde çözüme 

çalışılması demektir. Unutmamak lazım ki, aile 

bir cihetten kadın ve erkeği aşan bir anlamın ve 

rahmetin dünyasıdır.

Aileyle alakalı yeni sıkıntıların kökeninde, 

harici sebepler yanında Müslüman kadın ve erke-

ğin artık dönüşen zihniyet yapısı önemli bir role 

sahiptir. Bugün Müslüman erkek evin geçimini 

bahane ederek kapitalizme, Müslüman kadın da 

haksızlığa uğradığını bahane ederek feminizme ve 

bunların yürürlüğe soktuğu değerlere zihniyet ve 

amel olarak tedricen teslim olmaktadır. Kapitalizm 

İslâm’ın ısrarla vurgu yaptığı helal rızık anlayışı-

na, feminizm de kadının cinsiyet bağımlı evdeki 
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rolüne meydan okuyor. Unutmamak gerekir ki 

evde sarf edilen emek endüstriyel toplumun 

değer verdiği bir meta üretimini içermez. Bu 

haliyle kapitalizm feminist söylemi destekler; bu 

ev kadınlığının ve çocuk büyütmenin hor görül-

düğü bir iktisadi ilişkiler dünyası demektir.  Bu 

mekânda harcanan ve kadın  emeğine dayanan 

her türlü faaliyet; ev işlerinden çocuk eğitimine 

ve mahremiyet ilişkilerine kadar her şeyin hor 

görülmesi demektir. Ailenin mahremiyet üzeri-

ne kurulu dünyası ve ilişkileri böyle bir tutum 

karşısında evde bulunan kadının bu mekândaki 

varlığını anlamsız ve değersiz hale getirmeye 

çalışır. Günümüzün Müslüman kadınları için 

endüstriyel ilişkilerin meta üreten dünyasında 

tesettürüyle yer almak arzusunu kışkırtan daha 

çok modern eğitim olmaktadır. Bu eğitim süreç-

lerinden geçen genç kızların kamusallık talebi, 

önlerine konan her türlü engeli aşma kararlılıkları 

düşünüldüğünde daha iyi anlaşılabilmektedir. Ne 

var ki bu kuvvetli ve oldukça sabırsız talep genç 

kuşağın katılmak istediği modern kamusallığın 

nasıl bir dünya olduğunu aynı zamanda tahlil 

etmelerine de engel olmaktadır. Kamusal alana 

tesettürlü Müslüman kadının duyduğu kışkırtıcı 

talep göz önüne alındığında bunun iki eğilime 

işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bunlardan biri ve 

muhtemelen en önemlisi Müslümanların özel 

yaşamlarına nasıl bir anlam verecekleri hakkında 

daha bir karara varamamış olmalarıdır. Diğeri de 

daha iyi ve rahat bir hayat sürme adına sınıf değiş-

tirme isteğiyle yüklü olduklarına işaret etmesidir. 

Unutmamak lazım ki sınıf değiştirmenin ailede 

sebep olduğu dönüşümler kadın ve erkek olarak 

Müslümanları da yeni sorunlarla karşı karşıya 

getirmektedir. Hatta ailenin yaşadığı sorunların 

kısmen de olsa sınıf değiştirmenin getirdiği çözül-

meyle alakalı olduğunu belirtmemiz lazım. 

Kamusal alanın düzenleniş biçimi neredeyse 

her zaman ve her kültürde modern zamanla-

ra kadar özel alandan bağımsız düşünülmemiş-

tir. Kemalist modernleşmeye tesettürüyle renk 

katmak isteyen Müslüman kadının unutmaması 

gerekir ki modern aile ve kamusal alan endüstri 

devrimiyle beraber birbirlerinden iki ayrı dünya 

olarak kesin sınırlarla ayrıştırılmıştır. Ancak aileyi 

koruma adına yapılan bu ayırıma rağmen mah-

remiyet ya da özel alan tabiatı gereği kendi “dil”i 

içinde kamusal ve siyasal olan ile özel bir ilişki 

taşır. Kendinin onlardan soyutlanarak düşünüle-

meyeceğini ve onlarsız var olamayacağını bilir. Bu 

şu demektir; Her ne sebeple olursa olsun mah-

remiyet, kamusallık ve siyasallık birbirlerinden 

ayrıştırılarak kavramsallaştırılamazlar. Müslüman 

kadının bu ayrıştırılmış dünyada yer almaya çalış-

ması, tesettürünün “zaferi” değil sekülerleştirilme-

sidir.  Çünkü tarihsel tecrübe içinde gördüğümüz 

gibi aile emek düzeyinde önce üretici sonra da 

tüketici olarak kamusal alan tarafından içi boşal-

tılmaktadır. Kamusal alanın insan emeğini sadece 

kendi üretim dünyasında harcamayı meşrulaştır-

ması, kadın ve erkeğin katılımıyla beraber ailede 

“anne ve baba boşluğu” gibi yeni ve ciddi bir 

sorun ortaya çıkarmaktadır.

VI

İnsanların beraberliği nasıl ki bir ilişki biçi-

mini zaruret haline getiriyorsa, aileden bahset-

tiğimizde “ev”i de onunla birlikte düşünmek 

mecburiyeti var. Aile nasıl ki sadece bir insan 

topluluğu değilse, ev de duvarlardan oluşmuş, bu 

insan topluluğunun içinde bulunduğu bir mekân 

sayılamaz. Her şeyden evvel aileyi güvenlik sağ-

layan bir “cemaat”; evi de bu cemaatin özel alanı 

olmaktan çok, mahremiyetin dünyası olarak gör-

memiz gerekiyor. Bugün ailenin yukarıda da söz 

konusu ettiğimiz gibi çeşitli sebeplerden dolayı 

Aileyle alakalı yeni sıkıntıların kökenin-
de, harici sebepler yanında Müslüman 
kadın ve erkeğin artık dönüşen zih-
niyet yapısı önemli bir role sahiptir. 
Bugün Müslüman erkek evin geçimini 
bahane ederek kapitalizme, Müslüman 
kadın da haksızlığa uğradığını bahane 
ederek feminizme ve bunların yürürlü-
ğe soktuğu değerlere zihniyet ve amel 
olarak tedricen teslim olmaktadır.
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artık güvenlik ve mahremiyet sağlama ve bunlara 

ilişkin kültürünü yaşayarak üretme hususunda iç 

dünyası giderek fakirleşmekte ve İslâm’ın değer-

lerini ve sözünü ettiğimiz kültürü yeni kuşaklara 

aktarmada başarısız kalmaktadır. Evler yeni hayat 

tarzının öngördüğü eşyalarla dolarken itaat, mah-

remiyet, edep, muttakilik, görgü ve sünnet kapı 

dışarı olmaktadır.  Müslümanların hayat tarzında 

ciddi bir kırılma söz konusudur. Bu durumda biz 

güvenliğimizi nerede arayacağız; banka cüzdan-

larında mı, kreşlerde mi, yoksa huzur evlerinde 

mi? Sormamız gereken soru kanımca şu olmalıdır: 

Güvenlik üreten bir aile ve güvenli bir toplum 

nasıl mümkündür? 

Şahsi muhayyilemdeki güvenlikli Müslüman 

aile; çocuklarını kreşlere, yaşlılarını huzurevlerine, 

eli iş tutan kadın ve erkeklerini de endüstrinin 

üretim dünyasına, bürokratik işlere gönderen 

bir aile değildir. Ne böyle bir aile ne de böyle 

bir toplum sağlıklı bir Müslüman toplum ola-

bilir; zaten bugün de sağlıksız olduğunun açık 

semptomlarını artık görmekteyiz. Bu, modern 

toplum ve onun aile modelidir. Bu aile modeli,  

tecrübesini edindiğimiz gibi güvenlik değil haz ve 

kendi başına buyruk insanlar üretmektedir. Eğer 

huzurevlerinde ölmek istemiyorsak; eğer güven-

liğimizi kredi kartlarından, banka cüzdanlarından 

evvel bir cemaat olarak ailede arayacaksak, bunun 

nasıl bir aile modeli olduğu hususunda düşünme-

miz gerekiyor. Tabii ki bunu önce de söz konusu 

ettiğimiz gibi kendi yetimine kimsesiz demeyen 

müşrik Mekke’yi hatırlayarak düşünmemiz gereki-

yor. Kendi verili yapısının tabii neticesi olarak bu 

kadın ve erkeğin en başta “eve dönüşü”nü gerekli 

hale getiriyor. Kadının ev kadını, erkeğin de ev 

erkeği olması bu nedenle zaruret halini almıştır. 

Çocukları da sadece çocuk olarak değil bir anne 

ve bir baba adayı olarak görmek ve eğitmek 

gerekiyor. Bunları söylerken şahsen Hz. Adem 

ve Havva’dan miras “geleneksel” dediğimiz, yani 

her şeye rağmen bizi sağlıklı bir şekilde yaşatıp 

büyüten ve ruhsal sağlımızla bugünlere getiren 

aile modelimizin restore edilebileceğine, yeniden 

neşvü nema  bulacak hale getirebileceğimize 

inanıyorum. Zira ailenin şartlara göre değişen 

herhangi bir alternatifi  olmadığı için, bugünün 

şartlarına uygun bir aile modeli de aramaktan vaz-

geçmeliyiz. Değişmesi gereken aileyi kuran kadın 

ve erkeğin kendisidir.

Biz Müslümanlar bugün modernliğin sağladığı 

“avantajlarla” kültürel ve geleneksel geçmişimizin 

korunması arasında bocalamaktayız. Aile yapımız 

hızlı bir değişimden geçmekte ve yeni bir form 

kazanmaktadır. Ne var ki bu, bizim kendi değer 

ve şartlarımızın yaşanmışlığının doğurduğu bir 

değişim ve onun meydana getirdiği bir şekillen-

me değil. Biz düzenleme ve kullanma anlamında 

kendilerine ait zamanın ve mekanın ellerinden 

alındığı insanlarız. Bu nedenle aile yapımız ve bu 

yapı içindeki ilişkilerimiz kendimiz tarafından 

seçilmiş olmaktan ziyade, hariçten elde edinilmiş 

bir modeldir. Biz bu modele göre aile anlayışımızı 

anne-baba-çocuk-yaşlı ilişkilerimizi düzenliyoruz 

ve ailemiz de tabii olarak buna göre şekilleniyor.

Yaşadığımız şehrin içinde, kendi mahremiye-

tini sürdürdüğü evin konumunu ve mimarisini 

sorgulamayan; her bulduğu mekânın içine girmeyi 

bir marifet sayarak kendi ilişkilerini, mahremiyeti-

ni ve ailesini ona göre şekillendiren bir Müslüman 

tipiyle bugün karşı karşıyayız. Bu Müslüman 

eline geçirdiği, özellikle yerel bazdaki iktidarın 

imkânlarıyla İslâm’ı yaşama ve yaşatmaya savaş 

açmış bir belediyecilik, bir yapılandırma ve “kent-

sel dönüşüm” denilen gayri insani ve  gayri İslâmi 

bir anlayışla  kentleri yeniden şekillendirmekte, 

bunu yaparken bütün sosyal dayanışma ağlarını 

ve ilişkileri ortadan kaldırmaktadır. İnsanların 

sosyal dünyalarını, mahremiyetlerini, aidiyetlerini 

yıkarak evsizleri ev sahibi yaptığını iddia etmekte-

dir. Dolayısıyla kadın ve erkek ilişkilerini bu yeni 

mekâna, zamana ve kültüre göre düzenlemeye 

çalışan, bu düzenlemeyi yaparken de hayata dair 

iddialarından tek tek vazgeçen bu tipi sorgulamak-

tan kaçınan Müslümanların gösterdiği suskunluğa 

katlanmak hoşgörüyü fazlasıyla aşmakta; açıkçası 

hadiste buyrulduğu gibi insanı haksızlık karşısın-

da susan dilsiz şeytan konumuna düşürmektedir. 
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Dayanışma Nasıl 
Nitelikli Kılınır?

i slam Müslümanları kardeş kıl-

mıştır ve kardeşlerin birbirleriy-

le dayanışma içerisinde olma-

sı gerekir. Fakat dayanışma nedir 

ve hangi şartlarda ve hangi tarzda 

olması gerekir? Acaba dayanışma 

basit manada ‘yardımlaşma’ mıdır, 

yoksa belirli ilkeler ve kuralları mı 

vardır? 

Bu ve benzeri sorulara benim 

naçizane cevabım şudur: Her faa-

liyetin olduğu gibi Müslümanlar 

arasındaki dayanışmanın da sağ-

lam esaslara dayanması gereklidir. 

Eğer ‘esaslar’ yani ‘temel’ sağlam 

olmazsa, bina da sağlam olmaz. 

Geçmişte dayanışma çağrılarının 

sağlıklı neticeler vermemesinin baş-

lıca nedeni budur. Müslümanlar 

çeşitli dönemlerde ‘vahdet’ çağrıla-

rını samimi olarak tekrarlamalarına 

rağmen, özlenen düzeyde bu hedefe 

ulaşamamışlardır. Kısmi bazı konu-

larda kimi ortak faaliyetler yapa-

bilmelerine rağmen, vahdet çatısı 

bir türlü kurulamamıştır. Bunun 

nedeni, ‘esaslar’ (yahut müşterek-

ler) noktasında karşılaştığımız bir 

kusurdur.

Dayanışma ‹lkeleri

Kanımca, bütün insan eylemle-

rinde canlılık ve dirilik unsurlarını 

belirleyen ‘iman’dır. Kişi, gerçek-

ten ‘inanıyorsa’, amel (istisnai haller 

hariç) kaçınılmaz bir sonuç olarak 

ortaya çıkar. Bu şu demektir: ‘amel’ 

noktasında yaşanan sorunların 

temelinde yine ‘iman’la ilgili sorun-

lar vardır. Bu temel kuralı ‘daya-

nışma’ kavramına uyguladığımızda 

karşımıza şu gerçek çıkar: insanlar, 

istenen düzeyde dayanışmıyorlar-

sa, dayanışmaya olan ‘inanç’ nok-

tasında bir sıkıntı var demektir. 

Ya dayanışacak kesimler sahiden 

dayanışmaya inanmıyorlardır ya da 

dayanışmanın yararına inandıkları 

halde, “her biri bir başka ağız-

dan konuştuğu” için, dayanışmanın 

asgari şartları yoktur.  Dolayısıyla 

da, dayanışma yönünde bir giri-

şimde bulunsalar bile, sürecin bir 

evresinde ‘ayrılık’ ilkeleri dayanış-

ma ilkelerine galebe çalar ve çabalar 

kaçınılmaz olarak sonuçsuz kalır. 

Bu durum, geçmişte küçük 

grupların dayanışma çabalarında 

da, ‘Mezheplerin Birleştirilmesi’ gibi 

hedefi büyük çabalarda da ben-

zer sonuçlar vermiştir. Anlayışları 

farklı, ilkeleri farklı yapılar, belirli 

platformlar altında bir araya gelme-

ye çalışmışlar; fakat bu amaçlarına 

ulaşamamışlardır. Şii ve Sünni mez-

heplerin birleştirilmesi yönünde bir 

dönem gündeme getirilen düşün-

ce, bu noktada iyi bir örnek ola-

rak alınabilir. Bu çabanın amacına 

ulaşamamasının nedeni, niyetlerin 

halis olmaması değil, esaslar (temel) 

noktasındaki büyük farklılıktır. Bu 

yüzden, yüzyıllardır ‘ayrılık’ ilkele-

rinin belirlediği bu mezhepleri bu 

halleriyle ‘birleştirme’nin de imkanı 

yoktur. 

Peki, bu mezhepleri birleş-

tirmenin imkanı yoktur da, bu 

mezheplere bağlılıklarını deklare 

etmiş Müslümanları birleştirmenin 

imkanı yok mudur? Elbette vardır. 

Fakat bu, ‘platform’un değişmesiyle 

mümkündür. Son yüzyılda yaşa-

nan tecrübeler, artık bunu kanıt-

lamıştır diyebiliriz. Platform deği-

şikliği ise, ‘anlayış’ın değişmesiyle 

mümkündür. Yani artık ‘mezhebi 

bağlılıklar’ değil, ‘başka’ bağlılıkla-

rın öne çıkarılması gerekir. Zaten 

verili şartlar da bunu gerektirmek-

tedir. Müslüman dünyanın son iki 

yüzyılda yaşadığı deneyimler, eski 

bağlılıkların anlamını büyük ölçü-

de yitirmesine neden olmuştur. Bu 

nedenledir ki, ‘cahiliye’ kavramı 

yeniden tanımlanmış ve Edille-i 

Erbaa ilkesi, ‘Kur’ân ve Sünnet’e 

tekallüb etmiştir.  Bu durum bize 

şu basit gerçeği göstermektedir ki, 

Müslümanlar arasında bir daya-

nışma olacaksa, bu, ‘yeni şartlar’ı 

dikkate alan bir anlayışla olacaktır. 

Eski ayrılık gerekçelerini bugüne 

taşımanın hiçbir yararı olmadığı 

gibi, bunun Müslümanlar arası iliş-

kileri zedeleyici bir etkisi olduğu da 

bugün artık bilfiil bilinmektedir.

Mehmed Kürşad ATALAR
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Bir örnek verecek olursak, 

bugün hala Ümeyye oğullarından 

Ali’nin hakkını arama çabasında 

bulunmak veya Osman’ın kanı-

nın davasını gütmek beyhudedir. 

Bunlar, geçmişte kalan ‘davalar’dır 

ve Müslümanların özellikle de 

‘siyasi’ tavırlarını belirlememelidir. 

Konu elbette bazı açılardan bugü-

nün Müslümanlarını da ilgilendir-

mektedir ama bazılarının yaptığı 

gibi bu olayları bugün yaşanıyor-

muş gibi görmenin dayanışma 

çabalarına hiçbir olumlu katkısı 

yoktur. Bu (ve benzeri) konular, 

özellikle de siyasi boyutları itibarıy-

la, bugün hâlâ Müslümanlar arasın-

da bir nevi ‘kan davası’ güdülmesi-

nin gerekçesi olmaktadır ki, bu da 

herhangi bir ‘dayanışma’ çabasının 

yüzyılların birikmiş hassasiyetleri 

üzerine oturtulamayacağını net bir 

şekilde göstermektedir. 

Müşterekleri Arttırmak 

Peki mezhebi hassasiyetle-

rin dayanışma çabalarını olumsuz 

yönde etkilemesi neyi gösterir? 

Bence vahdet çabalarında ‘anlayış’ 

farklılığının etkisini analiz etmemiz 

gerektiğini ve artık “asgari müşte-

reklerde birleşelim” sloganının da 

terk edilmesi gerektiğini gösterir. 

Çünkü bu sloganın bizatihi kendisi, 

‘farklılıklar’ın belirleyiciliğini ima 

etmektedir. Yani Müslümanların 

müşterekleri ‘asgari’ olduğu sürece, 

dayanışma çabaları genellikle olum-

suz netice verecektir. Yapılması 

gereken, ‘müşterekler’i artırmaktır.

Bu nasıl yapılabilir? Naçizane 

kanaatim, ilim düzeyinin yükseltil-

mesi ile. Bence sadece dayanışma 

konusunda değil, bugün yaşamış 

olduğumuz birçok sorunun köke-

ninde ilim düzeyimizin düşük 

olması yatmaktadır. Bu düzeyi artır-

madıkça, ‘esaslar’ı sağlam kılmamız 

ve bunun üzerine sağlam binalar 

inşa etmemiz mümkün olmayacak-

tır. Samimiyet, fedakarlıklar vs. bu 

noktada belirleyici olamaz. Bunlar 

elbette gereklidir, ancak ‘yeter şart’ 

değildir. Yeter şart, müşterekle-

ri artıracak ilim düzeyini yükselt-

mektir. Belki ‘ilimde otorite olmuş 

alim’i ortaya çıkarmak kısa vadede 

mümkün olamayabilir, ancak genel 

kitlenin düzeyini yükseltecek faa-

liyetler yapılabilir. Bu da ilk etap-

ta gayretlerin ‘malumat’ın artması 

yönünde teksif edilmesini gerek-

tirir.  Bilgi düzeyimiz yükseldikçe 

müştereklerimiz artacak, sonunda 

hangi esaslar üzerine birlik ola-

cağımız konusunda kafalarımız 

netleşecektir. Bu ise zaten, ‘itaat 

sorunu’nun çözüldüğü anlamına 

gelir. Evet, itaat sorununu ‘ilimde 

otorite olmuş alim’ (veya ‘alimler’) 

çözer. Çünkü kalp, mutmain olmak 

ister. Bugünün ‘alimler’i örneğin 

yüz sorudan 50’sine bile cevap vere-

mediği için, kitleler, gönül rahatlığı 

ile bu ‘alimler’in peşinden gitmiyor. 

Ama ‘ilimde otorite olmuş alim’ 

yüz sorudan en az 90’ına cevap 

vereceği için, kitleler, isteseler de 

başka yollara sapamazlar. İlimde 

otorite olmak, kitleyi, ister istemez 

‘yola sokar.’ Çünkü bu noktada alim 

artık “peygamberlerin varisi”dir. 

Kişi, kendini bu alime itaat etmek-

le yükümlü hisseder. İşte bu da 

‘itaat sorunu’nun çözümüdür, yani 

‘vahdet’tir.

Bir dönemdir Müslümanların 

‘asli’ sorunlarının çözümünün ‘ilim 

düzeylerinin yükseltilmesi’nde 

olduğunu söylüyor ve yazıyorum. 

Farklı konularda yazmama rağ-

men, konu hep geliyor bu nok-

taya dayanıyor. Bu da, kanımca, 

asli ‘sorun’umuzun bu olduğunu 

gösteriyor. Bu vesile ile bir kez daha 

ifade etmem gerekiyor ki, zorlama 

dayanışma çabalarında bulunmak 

yerine, sahici fakat yavaş ilerleyen 

süreçleri takip etmemiz daha yarar-

lıdır. Hatta şunu da rahatlıkla ifade 

edebilirim ki, hakikat, genellikle, 

“yavaş işleyen süreçler” içerisinde 

içkindir. Bir suyun kaynama süre-

cini, bir gece ve gündüzün akış 

sürecini izleyiniz, bunu görecek-

siniz. Dayanışma, bizim için çok 

önemli bir kavramdır ve o neden-

le de bu hususta ‘aceleci’ olun-

mamalıdır. Sürecin kurallarını iyi 

analiz etmek ve onlara uymak 

gerekmektedir. Doğru yolda atmış 

olduğumuz küçük bir adımın bile 

faydalı olduğunu, yanlış yolda atı-

lan ‘büyük’ adımların ise hedeften 

fersah fersah uzaklaşmaya neden 

olacağını artık görmemiz lazım. 

‘Doğru yol’un ne olduğu ise, en 

başta, bir ‘ilim’ meselesidir. Bu ilme 

sahip olmayanların yürüdüğü yolda 

sahici bir dayanışmanın ortaya çıka-

mayacağı, çıkanların ise  ‘tesadüfi’ 

ve ‘geçici’ olacağına kuşku yoktur. 

Müslümanlar olarak yolumuzu iyi 

bilmemiz gerekiyor. Yolumuzu iyi 

bilirsek, amellerimiz de onlardan 

beklenen neticeleri (Allah’ın izniy-

le) doğuracaktır.

İnsanlar, istenen düzeyde dayanışmıyorlarsa, dayanışmaya 
olan ‘inanç’ noktasında bir sıkıntı var demektir. Ya dayanı-
şacak kesimler sahiden dayanışmaya inanmıyorlardır ya da 
dayanışmanın yararına inandıkları halde, “her biri bir başka 
ağızdan konuştuğu” için, dayanışmanın asgari şartları yoktur.  
Dolayısıyla da, dayanışma yönünde bir girişimde bulunsalar 
bile, sürecin bir evresinde ‘ayrılık’ ilkeleri dayanışma ilkelerine 
galebe çalar ve çabalar kaçınılmaz olarak sonuçsuz kalır.
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S elman-ı Fârisî, 

nihayet yola çıkar 

ve Arap toprakla-

rından gelen ticaret ker-

vanına, sahibi olduğu 

koyun ve inekleri verme 

karşılığında kendisini 

Arabistan’a götürmelerini 

teklif eder. Onlarla birlikte 

Hicâz topraklarına gelen 

Selmân-ı Farisî, Medine’ye 

yakın bir yerde kervan-

dakilerin ihanetine uğrar 

ve bir yahudiye köle ola-

rak satılır. Bu dönemde, 

Araplar, baskınlar yapa-

rak ele geçirdikleri insan-

ları köle diye başkalarına 

satarlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.), 

peygamberliğinin ilk günlerinde, 

“Bir zaman gelecek, San’a’dan tek 

başına yolculuğa çıkan bir kadın, 

Hadramut’a kadar hiçbir saldırıya 

uğramadan seyahat edebilecektir.” 

diyerek, bu emniyetsizliğin top-

lumdan kalkacağını müjdelemiş-

ti. (Buharî, “Menakıb”, 25; Ebu 

Davud, “Cihad”, 107)

Bir kez daha Ali Şeriati’nin 

Şam’daki mezarı başındaydım. Hz. 

Ali’nin kızının yattığı Zeynebiyye 

türbesinin hemen arkasına düşen 

bir sokakta. 27 Haziran 1997’den 

beri yattığı mekanda. Bu sakin ve 

ıssız yerde bile en uç noktalarda 

yaşadığı fikir çarpışmalarını, Ali 

Şeriati’nin kasırga ve saba rüzgarı 

arasında gidip gelen beyin fırtına-

larının ürpertisini hissetmek müm-

kündü. Parmaklıkların önünde iki 

genç kadının bir yandan dua edip 

bir yandan da gözlerini silmeleri 

dikkate şayan.  Eserleri dünyada 

otuzdan fazla dile çevrilen, belki 

İran’dan çok, başka İslâm ülke-

lerinde  takipçileri bulunan bu 

genç adamın, İslâm dünyasında 

kadınları da derinden etkileyen 

nadir düşünürlerden 

biri olduğunu söylemek 

yanlış olmaz. 

Bu yazıda yapmak 

istediğim Şeriati’nin 

nasıl olup da kadınlar-

dan bu kadar çok takip-

çi ve okur edinebildiği-

ni ve kadın meselesine 

dair -Fatıma Fatımadır’ı 

saymazsak-    bir tek 

müstakil kitap yazma-

mış olmasına rağmen 

aslında çok şey söylemiş 

olduğunu açığa çıkar-

mak. Şeriati okumaya 

başlayan kadın okurlar, 

kaleme aldığı eserlerde, 

konuşmalarda, önlerinde cinsi-

yetli olmayan bir insanlık yolu-

nun açılmış olduğunu hemen fark 

eder. Kadınları sadece cinsiyetle-

rinin getirdiği fizyolojik işlevlere 

mahkum kılan yaklaşımlardan çok 

uzak, kadına ve erkeğe ortak ve 

yüksek hedefler gösteren cümleler 

kurduğunu görürler. İnsan yerine 

konulduklarını derinden hisseder-

ler. Kadınları müdafaa ve haklarını 

teslim için özel risaleler yazmış biri 

değildir evet, ama insanın inkişa-

fından söz ederken bir cins ayırı-

mının söz konusu olamayacağını 

Ali Şeriati’de
Kadının Kurtuluşu 
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göstererek bunu fazlasıyla yapmış-

tır aslında. İslâm dünyasında her 

yazardan ve alimden bu hissi ala-

mazsınız ne yazık ki. Eserlerinin 

ortaya çıktığı tarihler modernleş-

me sürecinde kadının toplumsal 

karşılığı üzerinden amansız bir 

tartışmanın olduğu döneme denk 

düşüyor. Dengenin modernlik lehi-

ne bozulmaması için kadınların 

toplumsal meselelere eğilmesinin 

gereksiz olduğunun, evde muha-

faza altında olmalarının daha 

iyi olacağının din adına ileri 

sürüldüğü zamanlar.  

Kadın müdavimler Hüsey-

niye-i İrşad’da* gerçekleşen 

dersleri hiç kaçırmıyorlardı. 

Meşhed’de edebiyat okumuş, 

Sorbonne’da toplumbilim 

ve dinler tarihi konularında 

doktorasını yapmış, akademik 

disiplinden gelmesine rağmen 

yazıları tutkulu ve şairane 

olan, kelimeleri kalbinin aklın-

dan süzülen bu adama büyük 

hayranlık besliyorlardı. Ayrıca 

inandığı şeyler uğruna kendini 

fedaya hazır oluşu, Cezayir’in 

kurtuluş hareketine bizzat des-

tek verişi, bunun için örgütle-

nenlere evini açması da kahra-

manca bir duruştu.  

Kızına yazdığı bir mektup-

taki gibi nice kefenleri yırtıp 

çıkarak hayatına devam etmiş, sui-

kastlerden, cezaevlerinden, korku-

lardan, tehditlerden, sadakatsizlik-

lerden, yalnız bırakılmalardan ilahi 

bir lezzet almış, ilahi bir cezbeyle 

okuyup yazmış, konuşmuş bir ser-

dengeçti.  

Avrupa’nın düşünsel birikimi-

ne de hakim olması, ne Doğu’yu 

ve Uzak Doğu’yu, ne de Batı’yı 

dışarıda bırakmayan üslubu, çağı 

kavrayıp kendilerine dini meşrui-

yet alanı içinde  yeni bir yol açmak 

isteyen, okuyan, düşünen kadın-

lara çekici geliyordu. Hangi konu-

ya el atsa düşünceleri coşkuyla 

dallanıp budaklanan, geniş daire-

ler çizerek evrenin her noktasına 

değmeyi başaran Şeriati bu yönle-

riyle kısa zamanda cazibe merkezi 

olmuştu.  

Kimi müfessirlerin yazdığı tef-

sirlerde zımnen esas insanın erkek-

ler olduğunun açık ya da üstü 

örtülü olarak hissettirildiği, mümin 

kadınların bile çoğu zaman, ayet-

lerdeki ‘ey iman edenler!’ hitabın-

dan sadece iman eden erkeklere 

seslenildiğini düşünüp, dünyadaki 

geniş vizyonlu sorumluluklarına 

dair bir çıkarımda bulunmamayı 

yeğledikleri bilinen bir durum.   

Kadının dünya sahnesindeki 

ikincil durumunu, erkeğin yanın-

daki yardımcı konumunu alt üst 

eden biridir Ali Şeriati. En başta 

konferanslarına kadınların da gel-

mesini sağlayarak. Konuşma ve 

yazılarında kadın ve erkeği eşit 

bir düzlemde algıladığını, sorum-

luluğun ortak olduğunu, kadının 

eğitim ve öğreniminin erkeğinki 

kadar önemli ve değerli olduğu-

nu hissettirir. Okuduğumuz her 

metninde kadınlara da hayalini 

kurduğu ruh inkılabının kurucu 

öznelerinden biri rolünü verdiğini 

algılamak mümkün. Çünkü deği-

şime uğramasını  hedeflediği 

toplumsal yapıda insanın inki-

şafının önünde cinsel ayrımcı-

lık duvarı olmamalıdır.   

O yüzden İslâm dünyasın-

dan kadınlarla yaptığım görüş-

melerde, sohbetlerde edindi-

ğim izlenim şu ki, kadınlar Batı 

kültürüne de nüfuz etmiş ve 

Batılı değerlerle de olgunlukla 

yüzleşmiş müfessirlere düşün-

ce adamlarına daha çok rağbet 

etmekteler. Dünyada insanlık 

adına üretilmiş hiçbir şeyi yok 

saymayan, atlamayan, herkesin 

hakikatine ve birikimine içten-

likle eğilmeyi bilen Muhammed 

Esed, Ebu’l Ala el-Mevdudi, 

Seyyid Kutup, Muhammed 

Hamidullah gibi alimler cazibe 

merkezi olmuştur. Tefsir sadece 

tefsir adı verilen kitaplar da 

değildir. Bu anlamda Şeriati’nin 

yazdıkları tamamen Kur’ân’ın 

doğru anlaşılması ve yeniden yaşa-

mın esin kaynağı olabilmesi içindir.

Şeriati Yalnızlığıyla Özdeşim 
Kurmak

Uzmanlığın herkesi kendi dar 

çerçevesine sıkıştırıp bütünlüklü 

bakıştan kopardığı bir zamanda Ali 

Şeriati son hikmet adamlarından 

biri olarak görülmekte İslâm dün-

yasında. Sosyoloji, felsefe, dinler 

İslâm dünyasından kadınlarla 
yaptığım görüşmelerde, soh-
betlerde edindiğim izlenim şu 
ki, kadınlar Batı kültürüne de 
nüfuz etmiş ve Batılı değer-
lerle de olgunlukla yüzleşmiş 
müfessirlere, düşünce adam-
larına daha çok rağbet etmek-
teler. Dünyada insanlık adına 
üretilmiş hiçbir şeyi yok sayma-
yan, atlamayan, herkesin haki-
katine ve birikimine içtenlik-
le eğilmeyi bilen Muhammed 
Esed, Ebu’l Ala el-Mevdudi, 
Seyyid Kutup, Muhammed 
Hamidullah gibi alimler cazibe 
merkezi olmuştur.
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tarihi, tefsir, kelam, fıkıh, edebiyat, 

müzik, sinema gibi birçok konuy-

la ilgilenen düşünür, hikmetin 

liyakatli bir taşıyıcısı oldu. Bazen 

savrukluk bazen serbest çağrışım 

vardır yazılarında ama en çok anıl-

ması gereken kalpleri İnşirah sure-

sindeki gibi genişletmesidir.  

Küçük bir çocukken babasının 

masasındaki bir kitapta rastladığı 

cümle, “bir mumu söndürdüğü-

müzde ışığı nereye gitmektedir?” 

sorusu bir anda hepimizin çocuk-

luğunun sorusuymuş gibi bizi ona 

yaklaştırıp ortaklaştırır. 

Şeriati bilimsel bir yazının için-

de, genelde kadınlara atfedilen aşırı 

bir duyarlılıkla, genç bir kelebek-

ten, onun hassas antenlerinden söz 

etmekte, “bir gülün en yüce yerinin 

neresi olabileceğini” sorabilmek-

tedir. İşte böyle ince ve derin bir 

ruh, bu hassasiyetle bilginin için-

de  yol alabiliyorsa ve geleneksel 

düşüncenin hayatiyetten yoksun 

kalmış yanlarını tartışmaya açıyor-

sa, bu durumun heyecan yaratma-

sı, düşünce dünyasında karşılık 

bulması kaçınılmazdı.  

Ondaki sorgulama cesareti bir-

çok sorgulamalara kapı araladı. 

Kadınlara da cesaret verdi. Demek 

ki tartışılamaz olarak konulan insa-

ni hükümler pekala tartışmaya açı-

labilir ve verili olanın dışına çıkıla-

bilirdi, hatta tahkiki imanın gereği 

olarak bu zorunluydu. Onun yal-

nızlaşmasıyla bu yüzden kolayca 

özdeşim kurabildi dindar kadınlar. 

Modern zamanları Müslüman bir 

kadın olmayı sürdürerek kavra-

mak ve öte yandan birçok şeye 

kökten itiraz edecek gücü bulmak 

hiç de kolay değildi. Çevremde Ali 

Şeriati okuru olarak bildiğim bir-

çok kadınla yaptığım görüşmeler-

de kitaplarının hakikate ulaşmada, 

statükoyu sarsmada, bedel öde-

meyi göze almada yüreklendirici 

etkilerinden söz etmişlerdir.   

Tahran’da yaptığı konuşma-

lar, yazdığı yazılar her kesimden 

büyük saldırılarla karşılaşıyordu. 

Şeyhlerden biri onun gizli bir 

sünni olduğunu iddia ediyor, bir 

başkası memleket için tehlikeli bir 

solcu olarak göstermeye çalışıyor-

du. Bir başkası dinsiz bir komü-

nist olduğunu ve halkın inanç 

ve imanını yok etmeye çalıştığını 

iddia ederken, kimileri de yazdığı 

şiirlerle İran’ın dünya çapında tek 

övgü kaynağı olan eski şiir tarzını 

yok etmek istediğini ileri sürü-

yordu(1). 

Bu durum, kadın meselesinde 

Kur’ân’ın gösterdiği ufkun çok 

gerisinde kalan dar ve bunaltıcı 

açıklamalara karşı koymaya ve 

insanlık durumunu olabildiğin-

ce geniş bir alan açarak yeniden 

tanımlamaya çalışan kadınları 

feminist diye yaftalamaya benzi-

yordu. 

“İslâm bir milleti götürüp yeri-

ne yeni bir millet getiren tek olay” 

diyen Şeriati, bu cümlenin işaret 

ettiği gerçekliği anlatabilmek için 

birçok konuşmalar yaptı ve deşifre 

edilerek yayınlanan bu konferans-

lar büyük sarsıntılar yarattı. İnsanın 

Dört Zindanı, Dine Karşı Din, Ali 

Şiası Safevi Şiası, İslâm ve Sınıfsal 

Yapı, Muhammedi Tanıyalım, Hacc, 

Fatıma Fatımadır tamamiyle ezber 

bozan kitaplardır. Kadınlar hak-

kındaki düşünceleri, alışılagelenin 

sorgulanmadan sürdürülmesinden 

yana olan mollalarla arasında derin 

çatlak oluşturmuştur mesela.  

Fatıma Fatımadır Kitabı

Kitabın başındaki açıklama 

bölümünde “kadının çağdaş sorun-

larına” eğilmenin zaruretini gör-

düğü için Hüseyniye-i İrşad’daki 

bu konuşmayı hazırladığını söy-

ler. İçinde yaşadığımız toplumda 

ne kendilerine miras olarak intikal 

eden geleneksel biçimi kabul eden 

ne de zorla kabul ettirilmek istenen 

Eşinden söz ederken Allah’a yaptığı duada,  beni 
Musa onu Harun kıl. Beni İsa onu St. Paul kıl. Beni 
Muhammed onu Hatice kıl, demesi ilginçtir.  Ona 
okuyup yazabilmesi için fırsat yaratan, bütün hiz-
metlerini hakkıyla yapan, dört çocukla uğraşırken 
yeterince kendini geliştirmeye vakit ayıramayan 
eşini biraz suçlayan ifadeleri ise düşündürücü.”
“Şeriati hayatının her anını düşünmeye, yazmaya 
ve yeni bir yol aramaya adamış biri olarak ailesini 
ihmal etmişti. Bunun için çok acılar çekmişti açıkça-
sı. Birçok kitapta satır aralarında birden çıkar gelir 
Puran hanıma olan minnettarlığı ve uzak kalmanın 
üzgünlüğü. Özeleştiri yapar, kendini yerden yere de 
vurur. Yeterince iyi baba ve eş olamadığını, ilgisini 
ailesine veremediğini, onlara bir ev bile alamadığını 
söyler. Bu onun en büyük azaplarından biridir.
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yeni ithal kişilik modeline teslim 

olmak isteyen büyük bir kadın kit-

lesinin mevcudiyetini görmüştür. 

Bu kadınların kendilerini gelişti-

rip duruşlarını netleştirmeleri için 

ideal bir örneğe, rol modele ihti-

yaçları olduğunu düşünerek onlara 

Fatıma’yı anlatmak ister. Fatıma 

için gözyaşları döken, merasimler 

yapan, matem tutan insanların onu 

günümüz şartlarına göre yeniden 

okuması ve anlaması kaçınılmaz-

dır. O saflığını temizliğini top-

lumdan soyutlanmadan muhafaza 

etmiş ve öncülük etmiştir. 

“Kapalı kutular içinde yaşa-

yan insanın kişiliğinin güçlendi-

ğini iddia etmek oldukça zordur. 

Ömrünü dört duvar arasında geçir-

miş, topluma ve bireylere müdahale 

hakkını ve gücünü yitirmiş, konuş-

ma hakkı yok edilmiş bir kadın, 

toplum denizinde sadece boğulur. 

Müdahalelerin, isyanların, basit-

liklerin ve tartışmaların yoğun 

ortamında yok olup gider. Toplum 

denizine dalan genç kız gayretle, 

şevkle, inatla yüzmeye çalışır ve 

mücadelesini yoğun bir şekilde sür-

dürür. Sorunlardan ve sorumluluk-

lardan ürkenler ise kontrolünü yiti-

rir, boğulup gider” (2)

Fatıma’nın kısa ömrüne sığan 

büyük devrimin bütün süreçlerin-

de gösterdiği metanet, basiret ve 

verdiği olağanüstü katkılar incelik-

le analiz edildikten sonra kitabın 

son cümleleri Fatımanın şahsında 

kadınlara nasıl bakılması gerek-

tiğinin tam bir özeti gibidir. Bir 

kadının müstakil biricik varlığını 

teslim eder.

“Fatıma, Hz. Hatice’nin kızıdır 

demek isterdim, fakat anladım ki, 

Fatıma o değil. Fatıma Muhammed 

(s.a.v.)’in kızıdır demek isterdim, 

ama anladım ki Fatıma o değil. 

Fatıma Hz. Ali’nin eşidir demek 

isterdim, fakat anladım ki Fatıma 

o değil. Fatıma Hz. Hasan ve 

Hüseyin’in annesidir demek ister-

dim, fakat anladım ki Fatıma o 

değil. Fatıma Zeynep’in annesidir 

demek isterdim, ancak yine fark 

ettim ki Fatıma o değil. Hayır 

bütün bunlar doğrudur ve bunla-

rın hiçbiri Fatıma değildir. Fatıma 

Fatıma’dır”(3) 

Kitapta Avrupa’da tanıştığı ya 

da çalışmalarından haberdar oldu-

ğu birçok kadına da övgüler vardır. 

On altı yaşında Afrika’nın Nubi 

Çölüne giden Avrupa’lı bir kızdan 

söz eder. Hastalık ve ölüm tehlike-

lerine aldırmadan, ilkel koşullarda 

yıllarca çalışarak karıncaların dille-

rini keşfetmiş, haberleşme işaret-

lerini öğrenmiştir. Batılı kadınlar 

örnek alınacaksa, çok önemli felse-

fi araştırmalar yapan, eserler ortaya 

koyan madam Guashan, radyo-

aktiviteyi keşfeden madam Curie, 

başka bir dine mensup olmasına 

rağmen Hz. Ali’yi dünyada en iyi 

anlayan ve yazan İsveçli genç bir 

kız olan Resase Du la Chahpele 

gibi kadınlar vardı. Don Juan’lar 

için birer oyuncak olan, erkeklerin 

arzularının dişi köleleri olan kadın-

lar değil(4).       

Görüşleri kadının müstakil 

ve bireysel varoluşunu net bir 

şekilde kabul eden Kazanlı alim 

Musa Carullah ile örtüşmektedir. 

Şeriati’nin yeni doğduğu zaman-

larda Hatun adlı önemli kitabını 

yayınlayan Carullah’ın(1875-1949) 

eserinde kadını cinsel kimliğine, 

ailevi aidiyetine  kapatmak isteyen 

zihniyetler kıyasıya eleştirilir ve 

İslâm’ın adil doğası gereği erkek ve 

kadının insani boyutuyla eşitlen-

diği ortak varoluş ve gelişme düz-

lemi yeniden kurulur. Hatta kadı-

na benzersiz, eşitliğin de ötesine 

geçen bir kıymet atfedilir. Kadın ve 

erkek arasındaki biyolojik farklılı-

ğın toplumsal ve kültürel bir fark-

lılığa dönüştürülmesine buradan 

ayrımcı bir yaklaşımın üretilmesine 

ve bunun bütün dünyanın ortak 

problemi olmasına dikkat çeker. 

Örtünmenin baskı aracı haline gel-

mesine, gerekçelendirilirken fitne 

fesat söylemine başvurulmasına 

şiddetle karşı çıkar ve “varsa fitne, 

erkeklerin gözlerinde, kalplerin-

de ve dillerinde bulunur. İlle de 

tedbir almak gerekiyorsa, erkek-

lerin gözlerine nikap, kalplerine 

adab, dillerine ikap lazım gelir”der. 

Hatta birçok insanın erkek feminist 

olarak suçlamaya çalıştığı Kasım 

Emin’in(1863-1908) Kadının 

Özgürleştirilmesi adlı eserindeki 

görüşleri destekler(5). 

Kasım Emin de bu görüşlerini 

Mısır’da eğitim halkasına katıldı-

ğı Muhammed Abduh’tan  (1845-

1905) etkilenerek geliştirmiştir. 

Abduh’un kadın meselesi üzerine 

yazdığı risaledeki(6) hakkaniyet-

li ve geniş yaklaşımları özellikle 

Mısır’da Melek Nazif gibi kadın 

hareketinden  ünlü kadınların 

İslâm’dan kopmadan tersine refe-

rans alarak yol almalarını, eleşti-

rilerini sadece kötü ve yanlış pra-

tiklere yöneltmelerini sağlamıştı. 

Böyle alimler olmasaydı birçok 

kadın 1923’de bir gösteriyle başör-

tüsünü Akdeniz’e atan, İslâm’la 

daha radikal bir kopuş yaşayan 

Hüda Şarawi gibi bir çizgiye sav-

rulabilirlerdi. Bu noktada Abduh, 

Carullah ve Şeriati’yi aynı çizginin 

devamı olarak görmek mümkün. 

Şeriati’nin Rüyasındaki Kadın

“Erkek çok iyi, kadın çok feda-

kar, birlikte çay içiyorlar, yazıyor-

lar, kitap okuyorlar ve konuşmalar 

dinliyorlar. Çocuklarıyla birlikte 

tek tek ilgileniyor, başka işlerle 
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uğraşırken bile  birbirlerinden bir 

an bile gafil olmuyorlar”(7). Hayat 

arkadaşını böyle tasavvur eder.   

Böyle birlikte okuyup yazabile-

ceği bir kadının özlemini çekmek 

şimdi genç Müslüman erkekler 

arasında bile çok yaygın bir hal 

değildir. Cinsellik etrafında dönüp 

dolaşan paylaşımlarla yetinmeyip 

entelektüel düzeyde arkadaşlığı da 

talep etmek hâlâ nadide bir durum. 

Kaldı ki Şeriati’nin döneminde 

böyle talepler batılılaşmış, İslâm’la 

arasına mesafe koymuş erkekler-

den gelirdi daha çok. Kadınların 

entelektüel aklına fazla ihtiyaç 

duyulmazdı İslâm dünyasında. 

Kültürlü kendini geliştirmeye 

yönelmiş kadınlara kuşkuyla bakı-

lır evlilik için elverişli görülmez-

lerdi ki bu önyargılar günümüzde 

de kırılmış değil. Erkeklerin hayata 

konformist yaklaşımları bu konu-

lardaki zihniyet değişimine geçit 

vermemekte.     

Ali Şeriati eşine birikimini artır-

ması, Fransızcasını geliştirmesi için 

emek veriyordu.  Puran hanım 

bir söyleşide bunu şöyle açıklar 

: “Eşim aydın fikirli, okuma ve 

araştırmayı çok seven bir kişiydi. 

Eşimle üniversitede aynı sınıftay-

dık. Ali Şeriati düşünce ve fikir ola-

rak benden ve sınıftaki bütün arka-

daşlarından çok daha ileri seviye-

deydi. Eğitimime çok önem veri-

yordu. Paris’e gittiğimizde oğlumuz 

İhsan daha yeni doğmuştu. Eşim, 

Fransızca öğrenmem için beni dil 

kursuna gönderir, evde oğlumuz 

İhsan’a bakardı. Derslerimde de 

bana sürekli olarak yardımcı olu-

yordu. Eşim kültürlü olmama çok 

önem verirdi. Bazı günler yemek 

yemeden önce masayı güzelce 

süslerdim. Eşim yemek masasını 

süslenmiş olarak görünce; Lütfen 

zamanını bu tür şeylerle harcama, 

masayı süslemeye ayıracağın vakti, 

kitaplara ve bilgiye vermeni tavsiye 

ederim” diyordu”. (8)

Paris’e geldiklerinde şehir 

büyük düşünürlerle doluydu, 

düşünce ve edebiyat dünyasında 

Camus, Beauvoir, Aron, Sartre, 

Merleau-Ponty gibi devlerin ateşli 

tartışmaları sahne alıyordu. Şeriati 

de bunun müstesna bir durum 

olduğunun farkındaydı. Çağı 

derinlemesine anlamaya ve anlat-

maya kendini o kadar adamıştı 

ki, bu misyonuna uygun bir aile 

hayatını paralel olarak götüreme-

diği için zorlanıyordu. Yalnızlık 

Sözleri’ndeki kimi cümlelerden 

Şeriati’nin kendini ne kadar mer-

keze koyduğu, misyonuna ne 

kadar inandığı açıkça görülebilir.  

Eşinden söz ederken Allah’a 

yaptığı duada,  beni Musa onu 

Harun kıl. Beni İsa onu St. Paul 

kıl. Beni Muhammed onu Hatice 

kıl demesi ilginçtir.  Ona oku-

yup yazabilmesi için fırsat yaratan, 

bütün hizmetlerini hakkıyla yapan, 

dört çocukla uğraşırken yeterince 

kendini geliştirmeye vakit ayıra-

mayan eşini biraz suçlayan ifadeleri 

ise düşündürücü. Hatta şöyle diyor 

günlüğünde : “O benim aile saade-

tine, huzura, mutluluğa, dostluğa 

ve aşka ihtiyacım olmadığını bilmi-

yor”. Peki böyle konuşan eşi Puran 

hanım olsaydı Şeriati tolere edebilir 

miydi bütün bunları.  

Şeriati’nin ablası da onun ev 

işleri, kadın ve çocuk gibi laf-

lar etmesine hayıflanıyordu zaten. 

Cünkü o seçilmiş biriydi ve bu 

süfli işlerle uğraşmamalıydı. Bu 

noktada o evini çalışmaları yüzün-

den ihmal eden bir erkek olarak 

çok acımasızca özeleştiri yapıyor, 

dünyada evden daha ümit vade-

den yer olmadığını söylemesine 

rağmen eşine gereken ilgiyi gös-

terememekten üzgünlüğünü dile 

getiriyordu. Bütün bunlar göste-

riyor ki karmaşık duygular içinde 

kalbi ve zihni parçalanıyordu(9). 

Cins ayrımı yapmadan söylemek 

gerekirse bu durum dünyayı üst 

bir bilinçle anlamaya ve anlatma-

ya çalışan bütün insanların ezeli 

dilemmasıdır.  

Kadının Yerine Dair Eleştiriler

İçinde yaşadığı toplum tipik bir 

“batılılaşma” toplumudur. Bir yan-

dan modern paradigmaların etkisi 

altındaki entelektüeller için bütün 

değerler alt üst olmuştur ve oku-

muş insanlar, sanatçılar, öğrenciler, 

akademiden insanlar arasında dine 

inanmamak bir medeniyet göster-

gesi haline gelmiştir, öte yandan 

da kendilerini İslâm içinde tanım-

layanlar, geleneği muhafaza adına 

derin bir taassup içinde kadını 

muhafazaya yönelmiştir. 

“Erkek olmanın dışında hiçbir 

fikri, ilmi ve ahlaki özelliği olma-

yan bir adam, ilmi bir toplantıya 

katılmakla yetinmez, emir yağdır-

ma, rehberlik yapma, ahkam kesme 

hakkını da kendinde görür. Aynı 

kişi bütün kadınları, görmediği, 

tanımadığı ve anlayamadığı halde 

sadece kadın oldukları için her-

hangi bir ilmi veya dini toplantı-

ya katılmalarını uygun görmez ve 

onlara ders dinleme hakkını bile 

vermez. İcabında bu erkek esnaf; 

kadın ise öğrenci, sekreter ya da 

doktor olabilir. Ancak bu yaklaşım, 

dine dayalı olarak ortaya konunca, 

mümin bir erkek, kendisini bütün 

kadınlardan daha çok hak sahibi 

ve akıllı görür. Sanki din ve İslâm, 

sadece erkekleri ilgilendiren husus-

lardır ve erkeklerin izni olmadan, 

daha akıllı, daha eğitimli olsalar 

bile kadınlar herhangi bir hakka 
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sahip değillerdir. Sadece dinleme-

leri, düşünmeleri, anlamaları ve 

kendilerine sunulan seçenekler ara-

sında tercihte bulunmaları gerek-

mektedir... Mademki kadındır, o 

halde eve kapanmalı”(10) 

Konferanslarını kadınlara da 

açan Şeriati’ye göre, bu gibi top-

lantılarda kadınların erkeklerle 

oturmasına, bazı kadınların saç 

tellerinin görünmesine ağır eleşti-

riler gönderenler, neredeyse kon-

feransların bütün muhtevasını sırf 

bu yüzden mahkum edenler, ne 

Kur’ân’ı ne de çağı anlayamamış 

insanlardır. “Dini bir meclise gitti-

ğin zaman meclisin en kötü yerinde 

kadınlara tahsis edilmiş bölümde 

erkeklerden uzak bir şekilde otur-

man gerekir. Zira senin konuşma-

cıyı görerek izleme hakkın yoktur” 

denmektedir genç kadınlara. 

“Oysa ben sadece kadın olmak 

gibi affedilmez suçumdan dolayı, 

yüksek tahsil görmüş, ilmi ve dini 

incelemeler yapmış, hayatı ve key-

fimi din, insani erdemler ve toplum 

hizmeti uğruna harcamış ve örtün-

müş olsam bile yine de dini bir salo-

nun ardiyesine atılır, din adamları 

tarafından susturulurum. Yine de 

önümüze boydan boya siyah perde 

çekilir, böylece örtü içinde oldu-

ğumuz halde başka bir örtü altına 

daha alınmış oluruz.” diye yakınır 

genç kadınlar adına. (11)

Kadın-Erkek Düzleminin Eşitlenmesi

Ali Şeriati’nin yurt dışında eği-

tim gören genç kadınlara yazdığı 

mektuplar önemli. Şehit eşlerine 

yazdığı mektuplar da. Şeriati’nin 

kitaplarına tam olarak aşina olanlar 

görürler ki Fatıma ve Zeynep aynı 

zamanda erkekler için de önemli 

bir örnekliktir. Ali ve Hüseyin’de 

ise kadınların da özdeşim kurma-

sı gereken yönler vardır. Zeynep 

ve Fatıma’nın kişiliklerinde açığa 

çıkan kırılgan ama güçlü hal onla-

rın ince ve zarif kadınlık özel-

likleriyle hayatın yüce hedeflerine 

yönelmelerine, bunun için zor-

luklara katlanıp mücadele etme-

lerine engel olmamıştır. Bu rolle-

ri kuşanabilmek için evin dışına 

taşan dünyayı anlama zorunluluğu 

var. Bu yüzden kadınların önüne 

sürülen kadın-erkek çatışması gibi 

paket konuları aşamayıp gelişmele-

rin peşinden sürüklenmeleri yerine  

temel insani yolu izleyen kadınlar-

dan olmaları gerekir.  

Şeriati mektuplarında şimdiki 

zamanın Hüsrev ve Şirin’i, Romeo 

Jülyet’i, Leyla vü Mecnun’u olmak-

tan bahsediyor, kadınlara yeni bir 

rol vermeye çalışıyordu. “Kağıt 

bebekler, süslü beden ve yüzlerden 

ibaret nesneler olmayın” derken, 

“ama tutucu mollalara da sakın 

uymayın” demeyi ihmal etmiyor-

du. Kadınların eğitimine toplumsal 

sorumluluklarını kuşanmalarına 

engel olan, ayrımcı ve eşitsiz yak-

laşımlara da set çekiyordu böyle-

ce(12).

Ütopyacı, hayalci, reformist 

suçlamalarına hiç aldırmadan 

geliştiriyordu düşüncelerini. Bir 

mektubunda anlattığı Mahbube, 

tam da savunusunu yaptığı, İslâm 

dünyasında görmeyi arzuladığı 

kadındı. O Şeriati’nin dersleri-

ne katılan genç bir öğretmendi 

ve Mücahidin örgütüne katılarak 

ülkesinin özgürleşme mücadelesi-

ne katılmıştı. Sonra örgüt içinde-

ki ayrışmada Marksistlerin safında 

yer almış ve polisle girilen bir 

çatışmada öldürülmüştü. Fatıma 

ve Zeynep’e olağanüstü bir konum 

vererek tekrarlanamaz kılınmaları-

nı sağlayan kutsayıcı yaklaşımlara 

karşı onların güncellenebileceği-

ni, ruhlarına bugün ve şimdi de 

bürünmenin mümkün ve gerekli 

olduğunu anlattığı bir mektupta 

anlatıyordu olayı(13). 

Artık modern Avrupa’da nasıl ki 

genç kızlar Jan Darc yerine Brigitte 

Bardot olmak istiyorlarsa, Batıda 

gördüklerini taklit etmeye çalışan 

İran’ın genç kadınları da, Zeynep 

Fatıma ya da Hatice olmak yerine 

popüler şarkıcı Guguş gibi olmak 

istiyorlardı. Erkekler, bedenleriyle 

var olmaya çalışan, bedenleri için 

istenen kadınlar yerine, Mahbube 

gibi idealist kadınlara talip ola-

rak birlikte insanlığın inkişafı için 

çalışmalıydılar. Süfli birliktelikler 

yerine böyle güçlü ve ulvi aşklara 

yönelmeleri gerekirdi. Aksi halde 

basit ve tüketen bir hayata teslim 

olmuş, ölü bir hayata yuvarlanmış 

insanlar, diri ve yaşayan bir toplu-

ma öncülük edemezlerdi. 

Günümüzde de küçük hesap-

larla yürütülen gündelik yaşamın, 

bir merkezden dikte edilen   verili 

paket mutlulukların insanlık düz-

lemini çok aşağılara çektiği bir 

gerçek. Bu konuda kendi zamanın-

dan ilginç bir örnek verir Şeriati. 

Zen-i Ruz dergisinin yazdığına göre 

1956’dan 1966’ya kadar on yıl 

boyunca Tahran’da makyaj malze-

meleri tüketimi ve bununla ilgili 

kuruluşlar beş yüz kat artmış. Bu 

konudaki rakamların, ülkesinin, 

dünyada bu malzemelerin en fazla 

tüketildiği yer olduğunu gösterdi-

ğini söyler. 

 Mahbube ise bütün bu dün-

yevi kazanımlar ve haz peşinde-

ki kadınlara karşılık, kendisi gibi 

soylu hedeflere yönelen sıra dışı bir 

erkekle yan yana insanlık müca-

delesi verebilen biri. Batılı bir süs 

bebeğine dönüşmeyi reddetmiş, 

kendini aşk, ihlas ve iman için feda 

etmeyi kabul etmiştir. O tarihi ile 
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yeniden bağ kurabilir, kendi kül-

türüne dönebilir. Batı kültürüne de  

yeterince hakim bir kadın oldu-

ğundan, dayatılan olguların üze-

rine çıkıp özgürce fikir üretebilir. 

“Çok hakir, çok normal, çok isim-

siz bir insan olarak, yaşamak için 

mutlu olmak için sandviç yemek 

için televizyon seyretmek ve günün 

kadını olmak için yaratılmış gibi 

görünen bir kız, aniden beşer tari-

hinin en güzel, en üstün, en yiğit 

devrimci şahsiyetlerinin yanında 

yerini alabilir. Din böyle bir imka-

na, böyle bir yeteneğe sahiptir”. 

Örnek Mahbube. 

Başka bir mektupta ise yine 

Mahbube’yi kastederek, sen ey 

kadın ! erkeklik senin üzengin-

de delikanlılık öğrendi demekte. 

Balçıktan yapılmış hayatın batak-

lığından filizlenen nilüfer olarak 

görür onu. Yaşam kalitesini, insan 

olmanın çıtasını yükselttiğinden 

söz eder. Şeriati çok sevdiği kızları 

Susen ve Sara’ya da yine aynı çetin 

yolu gösterir. Onlara verdiği rol 

de kardeşleri Hasan’a verdiği rolle 

aynıdır. İnsanlığın aşkın ve doğru 

bir yolda ilerlemesine katkı verecek 

fedakar çabalar. Yaşamın hazzını, 

konforunu, süfli hedefleri, dünya 

çıkarlarını hedeflememek. Hatta 

Hasan babasının bıraktığı asayı alıp 

onun kaldığı yerden devam etmeli-

dir, yol fırtınalar uçurumlar içinde 

olsa bile.

Puran Şeriati

Ali Şeriati 15 Temmuz 1958’de 

Puran’la evlendiğinde, ailesi bu 

yüzden neredeyse tekfir ediliyor-

du. Horasan’dan Tahran’a göçmüş, 

sonra Meşhed’e yerleşmiş bir aile-

nin kızı olan gelin, Puran Şeriat 

Rezavi, nispeten modern bir ailede 

yetişmiş, üniversite eğitimi görmüş 

ve fikirlerini serbestçe ifade eden 

biri olduğu için. Edebiyat fakül-

tesini bitirmiş, Fransızca öğren-

mişti. Fakat örtünmeyi istememesi 

yüzünden Şeriati’nin babası olan 

din alimi Muhammed Taki için 

uygun bir gelin olarak görülme-

mişti.  Çevresinde evlenebileceği 

geleneksel terbiye almış sayısız kız 

varken, Şeriati,  birçok erkek kar-

deş arasında büyümüş, okuması, 

serbest fikirli bir kız olması için 

fazlasıyla yüreklendirilmiş, nere-

deyse asi denilebilecek bir kıza 

talip olmuştu. Puran hanım Eşim 

Ali Şeriati adlı kitabında, ağabey-

lerinin kendisinin erken evlendi-

rilmemesi ve tahsiline muhakkak 

devam etmesi için babalarına her 

zaman telkinde bulundukları-

nı belirtir. Şeriati onu, geleneksel 

anlayışın kadının aleyhine oldu-

ğuna inandığını, evliliğin onun 

ilerlemesine mani olmasına asla 

izin vermeyeceğini söyleyerek ikna 

etmiş. Puran hanım bu konuda-

ki bütün sözlerini yerine getirdi-

ğini söylüyor. Okulunu bitirmesi 

için onu ikibuçuk sene beklemiş. 

Hatta modern görünümlü ve ser-

best fikirli bir geline hazır olma-

yan babasını da bu süreçte ikna 

etmiş(14). Hayatın her alanında 

zorluklarla savaştığı gibi, aşkı için 

de mücadele etmiş biridir Şeriati.   

İş büyüyüp çeşitli itham ve 

karalamalara kadar varınca, hatta 

tekfir edenler olunca durumu 

anlamakta zorlanan Puran’a, “sen 

olayın vahametini anlamamış gibi-

sin. Bu yaşadıklarımız diş göste-

ren gericiliğin korkunç sesidir. Bu, 

cehaletle örülmüş bir gericilik dai-

residir. Bu daireyi parçalamaksa 

esaslara yönelik yeni bir yapılan-

ma istemektedir.” *der(15). Puran 

zaman içinde  kendi kararıyla başı-

nı örttüğünü söylüyor. Şeriati’nin 

kız kardeşi Betül’e göre de hakikate 

ulaşmayı, özgürlüğü elde etmeyi 

ve insanların kurtuluşu için çalış-

mayı hayatın gayesi olarak telakki 

etmeyerek, kendi deliğine çekilmiş 

bir böcek gibi, sadece aile mutlu-

luğunu ve kendi rahatını düşün-

meyi zillet bilen, asıl saadetin bu 

ulvi değerler için mücadele etmek 

olduğunu bir hayat felsefesi ola-

rak kabul etmiş biriyle evlenmişti 

Puran. Bu yüzden şanslıydı. Zaten 

Şeriati, kız kardeşiyle de yakından 

ilgilenmiş, onun Ayetullah Murtaza 

Mutahhari’nin bir yakını olan eşine 

de, evlilik öncesi, üniversitede 

öğrenci olan kız kardeşinin tahsi-

lini tamamlamasına izin vermesini 

şart koşmuştu.

Hiçbir yerde huzur bulamayan 

Şeriati, takipler, ölümcül tehditler 

ve zorlu kaçışlar yüzünden evini 

her zaman ihmal etmek duru-

munda kaldı. Eşinin bu konudaki 

şikayetlerine karşılık onu zaman 

zaman huysuz bir kadın olmakla 

suçlamıştı. Onun tahammülsüzlü-

ğüne karşı kendini suçlayan bir 

özeleştiri yaparken, Puran’ın meta-

netini överken bile “benim yoklu-

ğum sende bir boşluk bırakmaz” 

gibi acı cümleler kurarak sitemini 

dile getirmekten de geri durma-

mış. Yaşattığı bütün eksikliklere 

rağmen dünyada bu kadar sevilen 

bir kadın olamayacağını yazarak 

çekilen sıkıntıları hafifletmek iste-

mişti bir bakıma. 

Oğlu Hasan’a hitab ettiği bir 

mektupta, Puran benim omuzuma 

ağırlık yükleyen yazgının yorucu 

sorumluluğunu kendi omuzuna 

aldı diye yazmıştı içtenlikle. Böyle 

çetin ilişkilerin ağır yük altına 

girenlerin çalkantılı hayatları olma-

sı kaçınılmazdır bir bakıma. 
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 Sonuç
Şeriati, hayatının her anını 

düşünmeye, yazmaya ve yeni bir 

yol aramaya adamış biri olarak 

ailesini ihmal etmişti. Bunun için 

çok acılar çekmişti açıkçası. Birçok 

kitapta satır aralarında birden çıkar 

gelir Puran hanıma olan minnettar-

lığı ve uzak kalmanın üzgünlüğü. 

Özeleştiri yapar, kendini yerden 

yere de vurur. Yeterince iyi baba 

ve eş olamadığını, ilgisini ailesine 

veremediğini, onlara bir ev bile 

alamadığını söyler. Bu onun en 

büyük azaplarından biridir. Ama 

başka türlü davranmak da gelmez 

elinden. Zindanlar, fikir hummala-

rı ve irşat göreviyle doludur bedeni 

ve ruhu. Bunun dışına çıkmaz, 

çıkamaz. Bu bir yazgıdır. Dünyevi 

geri çekilmeler için mazeret değil 

hakiki bir sebeptir ve yakıcıdır. 

Hasret onun da içini yakar, ne ki 

birileri bu işleri görmek zorun-

dadır ve bunu yapmamak kadere 

karşı koymayı istemek şöyle dur-

sun, düşüncelerini ifade etmenin 

yol açtığı acılarla başı her şeye 

rağmen hoştur ve bunun dışında 

bir hayat onun gerçek ölümü olur. 

Adanmıştır ve bunun kabul gör-

mesini ister. Hayranlık beslediği 

kadın profili de okuyan, düşünen, 

bedel ödemeyi bilen, baskılarla, 

yasaklarla inandığı gibi yaşamak-

tan vazgeçmeyen, pes etmeyen 

kadındır.     

Şeriati konuşmalarını 

Hüseyniye-i İrşad’da yapıyor ve 

bunlar kitap olarak basılıyor-

du. Puran hanım bu kurumun 

kapatılışına, Şeriati’nin Meşhed 

Üniversitesi’ndeki işine son veri-

lişine, ajanlar tarafından tehdit 

edilmesine, göç, hasret, parasız-

lık, sürgün, ayrılık günlerine, ilk 

çocuğu doğduğu gün bile eşinden 

ayrı olmaya, ev hapsi, hicret ve 

zindana, sonunda biricik kocasının 

şehit edilmesine tanık oldu, yolu 

sevgiyle saygıyla beraber yürüdü.  

Şeriati bir yazısında hayatının 

birkaç beş yıllık plandan ibaret 

olduğunu, hepsinin akim kaldığını 

söyler. Ne Yapmalı adlı kitabında 

yapılması gerekenleri listeler halin-

de yayınlar. İnandığı gibi yaşamış, 

dünyanın değişmesi için tek kişilik 

bir ordu gibi savaşmıştır. Moralinin 

en bozuk olduğu akşamlarda bile 

sabaha Anka Kuşu gibi dirilerek 

uyanmış biri. Puran Şeriati onun 

politik ve siyasal bir devrimden 

çok, insan ruhunda ve zihinlerde 

gerçekleşecek bir devrimin peşinde 

olduğunu, böyle kökten bir inkılap 

için çabaladığını söyler. 

Şam’da dikkat çekmeyen arka 

sokaklardan birinde sükunet için-

de yatmakta olan Şeriati, kadın-

ların ve erkeklerin birlikte kurtu-

luşu için mücadele etmiş biriydi. 

Fatıma Fatımadır diyerek de kadın 

hakkındaki bütün tartışmalara son 

noktayı koymuştu aslında.   
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 ‘Şeriati’nin Hasan Aladpuş ve eşi 

Mahbube Muttehidin’in yası gecesinde 

okuduğu bir metinde anlattığı kadın. 

Mahbube, Şeriati’nin konferans ve 

derslerini hiç kaçırmayan bir kızdı. Eşi 

Aladpuş da irşadın müdavimlerinden-

di. Nikahlarını Şeriati kıymıştı. Birlikte 

mücahidin örgütüne girmiş ve örgütün 

ideolojik ayrılığında Marksistlerin safına 

katılmışlardı. Emniyet güçleriyle girdik-

leri çatışmada öldürüldüler’.

 *Hüseyniye-i İrşad : Ayetullah Murtaza 

Mutahhari tarafından kurulmuş bir orga-

nizasyon ve bir mekanın adı. Sohbet 

ve konferansların gerçekleştiği bina-

nın inşasına 1963’de başlanmış. Açılışı 

1967’de olmuş. Birçok alimin hatibin 

dinlendiği İslâmi meselelerin tartışıldığı 

kuzey Tahran’daki bu bina, en çok kon-

feranslarını burada veren Ali Şeriati ile 

özdeşleşmiş durumda.

Kadının dünya sahnesindeki ikincil durumunu, erkeğin 
yanındaki yardımcı konumunu alt üst eden biridir Ali 
Şeriati. En başta konferanslarına kadınların da gelmesini 
sağlayarak. Konuşma ve yazılarında kadın ve erkeği eşit 
bir düzlemde algıladığını, sorumluluğun ortak olduğunu, 
kadının eğitim ve öğreniminin erkeğinki kadar önemli ve 
değerli olduğunu hissettirir. Okuduğumuz her metninde 
kadınlara da hayalini kurduğu ruh inkılabının kurucu özne-
lerinden biri rolünü verdiğini algılamak mümkün. Çünkü 
değişime uğramasını  hedeflediği toplumsal yapıda insanın 
inkişafının önünde cinsel ayrımcılık duvarı olmamalıdır.
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Bireyden Topluluğa:
Dayanışma Ağları

Dilaver DEM‹RA⁄

F izikle sosyal bilimler ara-

sında daima bir bağlan-

tı olmuştur. Modernliğin 

başlangıç aşaması olarak kabul 

edilecek Newton ve onun fizi-

ği kartezyen modelin bir yansı-

masıydı. Newton fiziği tâ kadim 

Yunan medeniyetine kadar uza-

nan atomculuğun ve dualite yani 

ikilikçilik anlayışının bir yansıma-

sıydı. Newtonyen evren modelin-

de evren bilardo toplarını andıran 

atomlardan meydana geliyordu. 

Atomus ise bölünemeyen en ufak 

parçanın adıydı. Birey kavramı da 

bu modelin sosyal yansımasıydı. 

Kendine özgü nitelikleri yitir-

meden bölünemeyen tek varlık. 

Bireyin tanımı böyle yapılıyor, 

kimi zaman tek bir kişiyi ifade 

eden  bu kavram insan denen var-

lığın sosyal yanını göz ardı ediyor. 

Newtonyen modelde atomlar bir-

birinden yalıtık şekilde yer alırlar. 

Aynı şekilde modern bireycilik 

anlayışında da birey toplumdan 

yalıtık bir biçimde kurgulanır.  

Liberal birey mantığı da bu atom-

cu mantıktan feyz alır. Liberal 

öğretide de birey toplumun 

indirgenemez bütün-

lüğü olarak tek ve 

egemen bir özne 

olarak varo-

lur, varoluşu 

d i ğ e r l e r i 

ile birlik-

te değil 

d i ğ e r -

l e r i n e 

r a ğ -

mendir. 

Bireyin 

özgürlü-

ğü özerk 

özne olarak topluma rağmen ve 

topluma karşıdır. Bu anlamda 

birey ve toplum birbirini tamam-

layan  ilişkisel varlıklar değil, 

birbirlerinden ayrışık iki özerk 

bütünlüktür ve birinin çıkarı diğe-

rine rağmen olabilir. Birey toplu-

ma öncel olduğu için de toplum 

onun özgürlüğünü sınırlandıran 

bir despot gibidir, özerk özne ola-

rak birey özgürlüğünü toplumdan 

adeta söke söke alır, toplumla 

birey arasındaki ilişki tamamlayıcı 

değil çatışmacıdır. Liberal düşün-

ce bu bölünmez en küçük birim 

olan bireyin haklarını topluma 

karşı korumayı esas alır, devletin 

görevi bireyin çıkarlarını ve hak-

larını güvence almaktır.

Modern çağa ve onun oluştu-

rucu gücü olan kapitalizme ruhu-

nu veren bu atomcu birey anlayı-

şı, atom altı fiziğindeki değişimler 

ile krize girmiş durumdaysa da  

neoliberalizm ideolojisi içinde 

klasik liberalizmden çok daha 

saldırgan ve zorba bir anlayış-

la muhafaza edilmekte. Oysa bu 

felsefenin somut hiçbir geçerliliği 

kalmadı. Atomun parçalanması 

sonrası bölünmez en küçük birim 
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olarak birey kavramı da berhava 

oldu. Günümüzün paradigması 

tamamlayıcılık etiği ve ağsallıktır. 

Sistem yaklaşımı denilen bu yak-

laşım birey ve toplum diyalektiği 

ile anarşist birey düşüncesini tas-

dik etmiş oldu. Anarşist düşünce-

de de birey ile toplum birbirine 

rakip iki ayrı bütünlük değil tırtıl 

ve kozası gibidir. Birey olarak kişi 

toplum olmaksızın var olamaz, 

toplumda bireyin yaratıcı ener-

jisi olmadan soluk bir varlıktır. 

Bu anlamda toplum ve birey 

birbirlerine rakip iki ayrı var-

lık değil biri olmadan diğeri 

olamayan ve birbirlerini hem 

kapsayan, hem de kendi başla-

rına varlık olabilme halini aynı 

anda oluşturabilen bütünlük-

lerdir.

Sistem teorisi de benzer bir 

anlayış güder. Varlıklar hem 

kendi başlarına bir bütündür, 

hem de daha büyük bir bütü-

nün parçasıdır. Parça kendi 

başına bütünün tüm özellik-

lerini içinde barındırır, ama 

diğer yandan büyük bütüne de 

bağlıdır. Yani parça hem özerk-

tir, hem bağımlı. Bu yaklaşıma 

göre toplumun çekirdeği birey-

dir. Toplumun alt sistemleri 

bireylerin bir aradalığı ile olu-

şur. Tek tek bireylerin bütün-

lüğü alt sistemleri, alt sistemle-

rin işlevsel bütünlüğü ise sistemi 

meydana getirir.  Birey, toplumsal 

bir rol içerisinde ele alınır ve sis-

tem yaklaşımı  bu role sahip bire-

ye “aktör” demektedir. Birey aynı 

zamanda sahip olduğu role uygun 

bir statü içerisinde yer alır ve rol 

kavramı statü ile birlikte anlam 

kazanır. Sistemler açık ve kapa-

lı sistemler olarak tanımlanabilir, 

buna göre toplumlar ve onun par-

çası olarak birey açık sistemlerdir. 

Açık sistemler, çevresinden yalıtık 

kapalı bütünler değil, çevresi ile 

sürekli ilişki içinde olan bir yapı-

lanmadır. Birey bu anlayışta top-

lum ile anlam kazanır, çünkü o, 

toplum içinde yaşayan bir varlık 

olarak toplumla sürekli iletişim 

halindedir. Bu nedenle de birey ve 

toplum birbirlerini tamamlarlar. 

Ağ yaklaşımı da sistem modelinin 

bir parçasıdır. Ağ modeli ağaç gibi 

yapılanmış bir modele dayanır, 

toplum çok yönlü ilişkilerden olu-

şur, a b ile b a ile, a ve b c ile, c 

hem a hem b hem de  diğer c ile 

ilişki içindedir. Toplum çok sayıda 

ilişkilerin oluşturduğu bir ağdır. 

Nasıl ağ ilmeklerden, örgüyü 

oluşturan düğümlerden oluşursa 

toplumda bu çok sayıda ilişkiden 

oluşur. Birey bu yapıda yalıtık bir 

bütünlük değil çoklu ilişkiler için-

de varolan birisidir.

Günümüzdeki şebeke toplu-

mu örneği olarak ulus ötesi ağlar, 

sosyal ağlar ve sivil toplum biçi-

mindeki ağımsı örgütlenmeler 

buna dayanır. Ağ modeli daya-

nışma modelidir de. Kişilerin bir-

birine kayıtsız olmayıp duyarlı 

olduğu ve sorumluluk etiği 

temelinde davrandığı örgüt-

lenmelerdir bunlar. Şirket, 

ekonomik yapılar, devlet vb 

büyük bütünler karşısında bir 

ağ gererek onu savunan yapı-

lardır. Dayanışmacı yaklaşım 

Aziz Nesin’in bir hikâyesinde 

yer alan sardalya ve köpekba-

lığı örneği gibidir. Tek başları-

na küçük balıklar olarak sar-

dalyalar köpekbalığına karşı 

savunmasızdır. Ama birlikte 

bir sürü oluşturduklarında 

daha güçlüdürler ve köpek-

balığına karşı kendilerini 

savunabilirler. İster ulus ötesi 

ve sosyal dayanışma eksenli 

ağ örgütlenmelerinin dayanış-

macı etik temelli örgütlen-

meleri bu felsefeye ve sosyal 

modele göredir.

Ağ Örgütlenmeleri, ‹nsan 
Hakları, Doğa ve Hayvan Hakları, 

Emek, Yoksulluk

Atomistik sosyal ve siyasal yapı 

ayrışık, yalıtık yapılanma anla-

mına geliyordu. Bunun en güzel 

biçimi ulus devlet örgütlenmesi-

dir. Ulus devlet örgütlenmesi her 

biri kendi başına bağımsız, otarşik 

yani kendine yeterliliği esas alan, 

çoklukla sabit sınırlara dayanan 

ve kendi içinde egemen bir siyasal 

Modern çağa ve onun oluş-
turucu gücü olan kapitalizme 
ruhunu veren  atomcu birey 
anlayışı, atom altı fiziğinde-
ki değişimler ile krize girmiş 
durumdaysa da  neo-liberalizm 
ideolojisi içinde klasik libera-
lizmden çok daha saldırgan ve 
zorba bir anlayışla muhafaza 
edilmekte. Oysa bu felsefenin 
somut hiçbir geçerliliği kalma-
dı. Atomun parçalanması son-
rası bölünmez en küçük birim 
olarak birey kavramı da ber-
hava oldu. Günümüzün para-
digması tamamlayıcılık etiği ve 
ağsallıktır.
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modeldi. Ulus devletler birbiri-

nin içişlerine karışmama prensi-

bine dayalı anlaşmalar ile kendi 

topraklarında, kendi yurttaşlarına 

dönük yapıp etmelerinde özgür-

dü. Bunun bir sonucu olarak siya-

sal ve sosyal örgütlenmeler kendi 

ulusal sınırları içinde örgütlü, dış 

dünya ile teması sınırlı örgüt-

lenmelerdi.  Ancak küreselleşme 

dediğimiz sosyal süreç ile birlik-

te bu değişti.  İletişim ağları ile 

dünyanın küçülmesi ya da David 

Harvey’in zaman mekan sıkışma-

sı, Bauman’ın akışkan modernlik 

anlayışı içinde mekanın sıvılaş-

ması, Virilio’nun hız nedeni ile 

mekanın yok oluşu olarak adlan-

dırdığı bu süreç ile insanlar birbir-

lerinden haberdar olmaya, kendi 

yaşam şekilleri ile diğerlerinde 

olanları kıyaslamaya başladı. Ulus 

ötesi dayanışma ve siyasal yapıda 

da post-fordist eksende katılımı 

öne çıkaran, diyalogu -şeklen bile 

olsa- önemseyen değişimin bir 

sonucu olarak, ama daha önem-

lisi refah devletlerinin ortadan 

kalkması ile sosyal sorumluluğun 

gayrı resmi örgütlenmeleri öne 

çıkarması ile ulus ve ulus üstü ağ 

tipi örgütlenmeler doğdu. 

Atomistik modernleşme olarak 

sanayi toplumunun yalıtık birey 

ve ayrışık toplum şeklinde yapıla-

nan sosyal mekanı, post-fordizm 

denilen yeni üretim modeli ile 

birlikte dönüşüme uğradı. Deyim 

yerindeyse katılıklara dayalı sos-

yal mekan sıvılaşma sürecine 

girdi akış benzetmesi ile sosyal 

mekanın dinamizmi, değişken-

liği ve hızlanması anlatılmakta. 

Bauman’ın kavramları ile bu hare-

ketlenme, çözülme ve hızlanma 

durumları ilişkilerin de devir hızı 

dediğimiz olguya yol açtı. 

Ağ tipi toplumsal örgütlen-

me atomistik dikey, hiyerarşik ve 

tek merkezli örgütlenmenin yerini 

alan sosyal mekanı yatay düzleme 

taşıyan ve çok sayıda ilişki ağları 

ile sosyal dokuyu saran, bireyleri 

öne çıkaran, esnek hiyerarşi ve 

her bireyin kendiliğinden sorum-

luluk üstlenerek kendi başına iş 

görebilme kapasitesini çoğaltan 

bu yapılar klasik örgüt biçimini 

dönüştürdü. Sivil Toplum ya da 

hükümet dışı kuruluşlar ve ulus 

ötesi ağlarla oluşan dayanışma da 

bu sosyal sürecin bir ürünü olarak 

ortaya çıktı.

Hiç kuşkusuz bu alan tamamı 

ile masum, tamamı ile çeşitli ulus 

ötesi örgütlenmelerin müdahale-

sinden uzak değil. İnsan hakları 

kavramı, çevre kavramı, kadın, 

yoksulluk vb. pek çok ulusal ve 

ulus üstü dayanışma gerektiren 

konular ABD vb. devletler, şirket-

ler, istihbarat örgütleri ve devlet 

kurumları tarafından pek ala da 

suistimal edilebildi. STK devrim-

leri olarak bilinen renkli devrim-

lerin bile aslında küresel impa-

ratorluk peşinde koşan ABD’nin, 

düşmanlarını içten çökertme 

stratejisinin bir parçası olduğu-

nu yapılan çeşitli çalışmalardan 

öğrendik1

Ancak bu alanın suistimal edil-

mesi ve giderek profesyonelleşerek 

amatörlüğün getirdiği masumiyeti 

kaybetme risklerine rağmen ulus 

ötesi dayanışma örgütlenmeleri ve 

bu eksendeki örüntüler dayanış-

maya gereksinmesi olanların nefes 

almasına olanak sağladı. Bu kap-

samda ulus ötesi dayanışmanın 

en yaygın konuları olan  emek, 

insan hakları, çevre, yoksulluk 

gibi konularda faaliyet gösteren 

çeşitli örgütlenmeleri ve bunların 

çalışma alanları ile ilgili tanımları 

konu alan bu yazıda bu alanların 

bazılarında çok başarılı çalışmalar 

yapan yerel örgütlenmelerden de 

söz edeceğim.

Netameli Bir Alan ‹nsan Hakları 
ve Uluslarası Af Örgütü 

İnsan hakları, tüm insanla-

rın doğuştan devredilemez, ihlal 

edilemez ve insan olmaktan ileri 

gelen haklara sahip olması demek-

tir. İnsan hakları, ırk, din, dil 

ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 

tüm insanların yararlanabileceği 

İletişim ağları ile dünyanın küçülmesi ile insanlar bir-
birlerinden haberdar olmaya, kendi yaşam şekilleri 
ile diğerlerinde olanları kıyaslamaya başladı. Ulus 
ötesi dayanışma ve siyasal yapıda da post-fordist 
eksende katılımı öne çıkaran, diyalogu -şeklen bile 
olsa-önemseyen değişimin bir sonucu olarak, ama 
daha önemlisi refah devletlerinin ortadan kalkması 
ile sosyal sorumluluğun gayrı resmi örgütlenmeleri 
öne çıkarması ile ulus ve ulus üstü ağ tipi örgütlen-
meler doğdu.
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haklardır. Bu hakları kullanmakta 

herkes eşittir. Diğer yandan insan 

hakları terimi bir ideali içerir. 

Bu terimi kullananlar, bu alanda 

olanı değil, olması gerekeni dile 

getirirler..

İnsan hakları, tüm insanların 

hak ve saygınlık açısından eşit ve 

özgür olarak doğduğu anlayışına 

dayanır. İnsan hakları, her bir 

bireye bağımsız seçim yapma ve 

yeteneklerini geliştirme özgürlüğü 

sağlar. Bu özgürlükler başkaları-

nın haklarına saygılı olmak ve bu 

hakları çiğnememe zorunluluğu 

ile dengelenmektedir. Bir başka 

deyişle, birçok hakkın yanında 

bir sorumluluk da bulunmaktadır.

İnsan hakları alanında pek 

çok tarihsel gelişim olsa da batı-

da yaşanan iki önemli olay insan 

hakları sözleşmesinin tarihsel arka 

planını oluşturur. Magna Karta 

anlaşması ve Fransız Devrimi. 

Magna Karta anlaşması keyfiyete 

son veren ve güçlülerin gücünü 

sınırlandıran bir anlaşmadır ve 

yasalardan herkesin fayda sağ-

layabilmesinin önünü açmıştır. 

Bu bakımdan İnsan Haklarının 

arkaplanını oluşturan ve hukuk 

devleti denilen süreci oluşturan 

önemli bir kilometre taşıdır. 

V Magna Carta, kralın sonsuz 

olan yetkilerini din adamları ve 

halk adına sınırlamıştır. Magna 

Carta’nın 39. maddesinde yer 

alan;

“Özgür hiç kimse kendi ben-

zerleri tarafından ülke kanunla-

rına göre yasal bir şekilde muha-

keme edilip hüküm giymeden 

tutuklanmayacak, hapsedilmeye-

cek, mal ve mülkünden yoksun 

bırakılmayacak, kanun dışı ilan 

edilmeyecek, sürgün edilmeyecek 

veya hangi şekilde olursa olsun 

zarara uğratılmayacaktır”2

Bu madde İnsan Haklarının 

esasını teşkil etti. Fransız Devrimi 

ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi 

de İnsan Hakları evrensel beyan-

namesi için hazırlık teşkil eder.

Fransız Devrimi sonrası meclis 

tarafından kabul edilen Yurttaş 

Hakları beyannamesi günümüz 

insan haklarının esasını oluşturur. 

Buna göre  İnsanlar, haklar bakı-

mından özgür ve eşit doğar ve 

yaşarlar. Sosyal farklılıklar ancak 

ortak faydaya dayanabilir.

“Madde 2: Her bir politik bir-

leşmenin amacı; doğal ve dokunu-

lamaz insan haklarını korumaktır. 

Bunlar; özgürlük hakkı, mülkiyet 

hakkı, güvenlik hakkı ve baskıya 

karşı direnme hakkıdır.

Madde 4: Özgürlük başkaları-

na zarar vermeden istediğini yapa-

bilmektir: Her bir insanın doğal 

haklarını kullanması da toplumun 

diğer üyelerinin de aynı hakları 

kullanmasını garanti altına alacak 

sınırlar içindedir. Bu sınırlar da 

sadece yasalarla belirlenebilir.

Madde 5: Yasa sadece topluma 

zarar verebilecek eylemleri yasak-

lar. Yasaların yasaklamadığı hiçbir 

şey engellenemez ve kimse yasa-

nın emretmediği bir şeyi yapmaya 

da zorlanamaz.”3

Amerikan Bağımsızlık 

Bildirgesi ile de bunlar pekiş-

miştir. Bu bildirgede yer alan şu 

ifade günümüzdeki insan hakları 

eksenli müdahalelere de gerekçe 

oluşturmuştur. 

“Biz şu gerçeklerin açık oldu-

ğu görüşündeyiz: bütün insanlar 

eşit yaratılmışlardır, onları yaratan 

Tanrı kendilerine vazgeçilemez 

bazı haklar vermiştir, bu hak-

lar arasında yaşama, özgürlük ve 

refahını arama hakları yer alır, 

bu hakları korumak için insanlar 

arasında meşru, iktidar hak ve 

yetkilerini yönetilenin rızasından 

alan hükümetler kurulmuştur. 

Herhangi bir hükümet şekli, bu 

amaçları tahrip eder bir nitelik 

kazanırsa, onu değiştirmek veya 

kaldırmak ve temelleri kendi 

güvenlik ve refahlarını sağlamaya 

en uygun görünecek ilkeler üze-

rine dayanan, güç ve yetkiyi aynı 

amaçla örgütleyen yeni bir hükü-

met kurmak o halkın hakkıdır.”4

Günümüzde bu kavram çeşit-

li yönlerden tartışmaya açılırken 

ve haklar giderek çeşitlenirken, 

diğer yandan da  Batılı Liberal 

Demokrasi’nin evrenselleşme ide-

ali ile birlikte yeni dünya düze-

ni süreciyle birlikte uluslararası 

planda en çok önem verilen değer 

haline geldi. Bugün dünyanın pek 

çok yerinde mültecilere, siyasi 

tutuklulara, kadınlara vb. pek çok 

zulme uğrayan insan gruplarına 

dönük insan hakları örgütlerin-

ce çok uluslu kampanyalar ile 

dayanışma eylemleri örgütlen-

mekte. Bu insanların uğradıkları 

zulümden kaçması için çaba sarf 

edilmekte. Bu alanda uluslararası 

düzeyde mücadele veren birçok 

örgüt var. Ancak bunlar içinde 

en bilineni Amnesty International 

ya da Türkçe adıyla Uluslarası 

Af Örgütü. UAÖ Dünyanın her 

bölgesinde 150’den fazla ülkede 3 

milyonu aşkın üye ve destekçiyle, 

Uluslararası Af Örgütü, dünya-

nın en büyük insan hakları hare-

keti konumunda. İlk kez 1961 

yılında özgürlüğe kadeh kaldıran 

iki Portekizli öğrencinin tutuk-

landığını öğrenmesinin ardından 
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İngiliz hukukçu Peter Benenson, 

İngiltere’de Observer gazete-

sinde yayınlanan “Unutulmuş 

Mahkumlar” adlı makalesiyle 

beraber ‘1961 Af İçin Çağrı’ adıy-

la dünya çapında bir kampanya 

başlattı. Bu çağrısı dünya gene-

linde yeniden basıldı ve akabinde 

Uluslararası Af Örgütü’nün kuru-

luşu gerçekleşti. İlk uluslarara-

sı toplantısını Belçika, İngiltere, 

Fransa, Almanya, İrlanda, İsviçre 

ve ABD’den katılan delegelerle 

gerçekleştiren aktivistler, insan 

hakları ihlalleri alanında uluslara-

rası düzeyde kampanyaları örgüt-

leyecek, insan haklarının savunul-

masında sürekliliği olan bir ulus-

lararası hareketin oluşturulmasına 

yönelik karar alındı.5 Bu süreçten 

bu yana çok çeşitli eylemler ger-

çekleştiren örgüt örgütlediği kam-

panyalar ile hükümetlere baskı 

yapılmasını, BM düzeyinde, insan 

hakları ihlallerinde bulunan ülke-

lerin teşhir edilerek yaptırımla-

ra tabi tutulması için mücadele 

veren örgütler arasında yer alıyor.

Ülkemizdeki en büyük part-

nerlerinin başında İHD geliyor ki 

İHD hem ulusal hem uluslararası 

düzeyde insan hakları alanında 

mücadele veren bir örgütlen-

me. Özellikle işkence konusun-

da yaptığı çalışmalar, yayınladığı 

raporlar, toplantılar, eylemler ile 

devletin en temel insan hakları 

ihlallerini teşhir ederek bu ihlalle-

rin önüne geçmek için mücadele 

veriyor.

‹TUC ve Emek Mücadelesi

Emek sermaye çelişkisi batı-

daki sınıfsal yapılanmayı boydan 

boya kesen en temel alanlardan 

biridir. Tarih boyunca emekçiler 

kendi aralarında dayanışmak için 

örgütlenmişlerdir, ortaçağdaki 

lonca örgütlenmelerinden baş-

layarak sürdürülen sosyal adalet 

mücadelesinin bir parçası olan 

bu örgütlenmeler üyelerini koru-

mak ve kendi içlerinde dayanışa-

rak birbirlerini güçlü kılmak gibi 

amaçlara sahipti. Sanayi kapita-

lizmi ile hayata geçen sendikalar 

da benzer şekilde üyeleri olan 

işçileri sermaye sahibi karşısın-

da güçlü kılmak ve sömürüyü 

minimize etmek için mücadele 

etme çabasına dayanır. Sendikalar 

Keynesçi ekonomik politikaların 

yürürlükte olduğu dönemlerde 

çok güçlüydüler. Yeni liberalizm 

evresinde sermayenin taşeron-

laştırma ve esnek üretim yapısı-

na dayanan stratejisi ile emeğin 

direncini kırma mücadelesi sendi-

kaları güçsüzleştirmiştir. 

Küreselleşmenin öznesi olan 

çok uluslu şirketler çok sayıda işçi 

çalıştıran kurumlar, bu kurum-

larda ayrı ayrı sözleşme yapmak 

yerine tek merkezli bir sözleşme 

söz konusu olunca sendikalar da 

zorunlu olarak çok yönlü olmak 

durumunda kaldılar. Bu anlam-

da dünya çapında bir sendikal 

örgütlenme için girişimler de baş-

ladı.Bunun gerekçesi sermayenin 

küreselleşmesi karşısında emeğin 

de küreselleşmesi gerektiğiydi.. 

Dünyanın her yerinde sendika-

lar,  konfederasyonlar, işkolu 

federasyonları, ulus ötesi serma-

yenin çıkarları doğrultusundaki 

bir küreselleşmenin yıkıcı sonuç-

larına karşı nasıl bir sendikal poli-

tika izlenmesi gerektiğini, hangi 

mücadele araçlarının kullanılma-

sının uygun olacağını tartışmak-

ta ve bu tartışmalar uluslararası 

sendikacılık hareketine yansımak-

tadır. Sendikalar  küreselleşme-

nin yarattığı sosyal krizin ulusal 

düzeydeki  politikalarla  aşıla-

mayacağı ve küreselleşen dünya-

nın küreselleşen bir sendikacılık 

hareketi gerektirdiği konusunda   

görüş birliği içerisindeler. 

ITUC (International Trade 

Union Confederation/ Uluslararası 

Sendikalar Konfederasyonu) 

2006’da Avusturya’da bir 

araya gelen iki büyük küre-

sel sendikal konfederasyon 

Uluslararası Hür İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu ile  Dünya Emek 

Konfederasyonu (WCL) bir araya 

gelerek Uluslararası Sendikalar 

Konfederasyonu’nu oluşturdular. 

Bu örgütlerin asıl amacı sanayileş-

miş ülkelerdeki işçilerin küresel-

leşmenin tehdidinden korunması 

için yoksul güney ülkelerindeki 

işçilerle dayanışma oldu. Ancak 

küreselleşme ile başlayan örgüt-

süz emek ve şirketlerin sendikal 

hakların pek gelişmediği yerle-

re taşınması gibi olgular bu tür 

örgütlenmelerin önündeki başlı-

ca engelleri oluşturuyor. Dahası 

verilen mücadelelerde dayanışma 

boyutunun çoklukla sözel düzeyin 

ötesine geçememesi bu dayanış-

mada yetersizlik yaratıyor. Oysa 

ki bu sendikalar kendi ülkelerinin 

IMF kararları gibi emek düşmanı 

kararları engellemek için mücade-

le içinde olması gerekiyor ama bu 

çoklukla hayata geçemiyor.

ITUC’un da içinde yer aldığı 

bir başka uluslararası organizas-

yon Küresel Sendikalar Konseyi 

(CGU)  ise Ocak 2007 tarihinde, 

Brüksel’de açılış toplantısı ile faa-

liyete geçti, 
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CGU sendikalaşma ve toplu 

pazarlık için daha elverişli bir 

ortam oluşturmak, uluslararası 

düzeyde daha etkin bir şekilde 

hareket etmek amacıyla, Küresel 

Sendikalar arasında daha yakın bir 

işbirliğini teşvik etmek gibi hedef-

lerle oluşturuldu. Çalışmalarının 

politika etkileri olsa da, politika 

yapmak için kurulmuş değildi. 

Bu CGU oluşturan kuruluşların 

sorumluluğundadır. CGU  örgüt-

lenme ve tanıma. Finansallaşma, 

kamu politikası, kamu sektörü 

ve kamu çalışanları gibi alanları 

öncelik olarak kabul ediyor .6 

Ülkemizde de Türk-İş ve DİSK  

gibi sendikal örgütlenmeler bu 

sendikaların içerdiği ılımlı sol 

yaklaşımı benimseyen örgütler. 

Emeğin bu sınır ötesi örgütlen-

me çabaları sonuçta ulus ötesi 

örgütlenmeler ve dayanışma anla-

yışı gereksinmesinde önemli bir 

boyut.

Greenpeace, Karadeniz ‹syanda-
dır ve Doğanın Korunması

Doğanın sömürülmesi sanayi 

devrimi ile yoğunluk kazanan bir 

konu. Günümüzde küresel ölçek-

te dünyadaki yaşamı tehdit eden 

önemli ekolojik problemler bulu-

nuyor. Küresel Isınma, Su Krizi, 

Orman Yağması, Tür Kaybı bun-

lardan başlıcaları. Özellikle doğal 

yaşamın tehdit altında olması, 

doğanın dengesinin bozulması 

sınır tanımayan sorunlar. Ancak 

dünyanın ulus devletlere bölün-

mesi ve ulusal ekonomilerin, 

ulusal kalkınma meselelerinin 

öncelikli olması, özelleştirme ve 

şirket çıkarları gibi olgular nedeni 

ile doğal yaşama ilişkin sorunla-

ra çözüm üretilmesi zorlaşıyor. 

Örneğin en yakın iki tehdit olan 

Küresel Isınma ve Su Krizi ile ilgili 

uluslararası düzeyde kararlar alı-

namıyor. Dünya Su Konseyi gibi 

ulus ötesi kuruluşlar ise doğrudan 

şirket çıkarları için lobi yapan 

kurumlar konumunda olduğun-

dan bu konuda doğanın ve insan-

ların yararına karar alınamıyor.

İşte Greenpeace, Blue Planet 

Project gibi ulus ötesi örgütlen-

meler kamu yararı ve doğanın 

korunması için mücadele verme 

çabasındaki örgütlenmeler. Bu 

kuruluşlar doğrudan eylem ya 

da uluslararası kampanyalar, lobi 

faaliyetleri gibi etkinlerle doğa-

nın yararına çalışmalar yapıyor-

lar. Ülkemizde de HES karşıtı 

mücadelede öne çıkan Karadeniz 

İsyandadır vb. örgütlenmeler ulu-

sal ve uluslararası düzeyde ilişki 

ağlarına sahip kuruluşlar.

Ancak bu alan da tıpkı insan 

hakları gibi netameli bir alan, 

çünkü bu alanda faaliyet gös-

teren kimi STK’lar şirketler ile 

iç içe geçmiş olabiliyor. Ağ tipi 

örgütlenmeye sahip bu kuruluş-

lar dünya ölçeğinde örgütlenme 

çabasındalar. 

Bu örgütlenmelerden sadece 

Greenpeace Uluslararası düzeyde 

örgütlü. Greenpeace, küçük bir 

grubun kiraladığı eski bir tekne 

ile nükleer denemeleri protesto 

etmek için Alaska’nın kuzeyinde-

ki Amchitka’daki nükleer deneme 

sahasına gitmeleri ile 1971 yılında 

Kanada’nın Vancouver şehrinde 

meydana geldi. Greenpeace’in 

kurucuları olan bir grup pasi-

fist, ekolojist, gazeteci ve hippi-

nin büyük bir hayali vardı. Aynı 

düşüncede olan bu ruhlar, kırık 

dökük bir balıkçı teknesi olan 

Phyllis Cormack’a Greenpeace 

bayrağı çekti ve Kuzey kutbuna 

yakın Amçitka adasına doğru yola 

çıktı. Amaçları Amerika Birleşik 

Devletleri donanmasının yaptığı 

atmosferdeki nükleer denemele-

ri durdurmaktı. Aslında bu ilk 

adım, uluslararası bir oluşumun 

başlangıcıydı.7 O günden beri 

Greenpeace 45 ülkede örgütlenen 

örgüt 2 milyondan fazla üyesi ile 

küresel bir örgüt. Örgüt, gezege-

ni yaşanmaz hâle getiren çevre 

suçlarına karşı bilimsel verilere 

dayanan kampanyalar yürüterek 

ve şiddet içermeyen doğrudan 

eylemlerle tanıklık ederek bu suç-

ları basın aracılığıyla gündeme 

getirme biçiminde bir mücadele 

sergiliyor.

Ülkemizde ise Karadeniz 

İsyandadır grubu Greenpeace gibi 

doğrudan eylem ve geniş çaplı 

kampanyalar örgütleyen HES kar-

şıtı mücadele veren ağ tipi bir 

örgütlenme. Karadeniz’de örgüt-

lü olan yapılanma uluslararası 

düzeyde de benzeri örgütlenmeler 

ile ilişki içinde.

Yoksulluk ve ‹HH

Yoksulluk şehir devletlerinde 

köleler ile başlayan kadim bir 

sorun. İnsan yaşamında yoksulluk 

hep oldu, ancak modern yok-

sulluğun farkı sefalet hali olma-

sıdır. Bundan önce yoksul olan 

bugünün dar gelirli kavramı ile 

karşılayacağımız, modern yoksul-

luk literatüründe göreli yoksul 

olarak tanımlanan bir hal. Yani 

yeterli tüketim kapasitesinden 

yoksun olan kişi. Ancak modern 

yoksulluğun bir felaket olarak 

görülen biçimi sefalet  olması. 

Literatürde mutlak yoksul ola-
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rak tanımlanan kişi açlık sını-

rında yaşayan biri. Bu nedenle 

mevcut yoksulluğun nedeni olan 

yeni-liberal ideolojinin en önemli 

kurumu olan Dünya Bankası bile 

yoksulluğu sorun olmaktan çıka-

racak önlemler alınmasını ister 

konumda. Yoksullukla ilgili iki tür 

yaklaşım söz konusu; birisi Dünya 

Bankası başta olmak üzere yeni-

liberal kurumların yardımlarla 

yoksulluğun büyük bir trajediye 

dönüşmesini önleyerek yoksullu-

ğu sürdürülebilir kılmaya çalışan 

yardım yanlısı yaklaşım, diğeri ise 

yoksulluğu sosyal güvenlik ağları 

ile yaşam boyu asgari gelir ile bir 

yurttaşlık hakkı ekseninde çöz-

meyi savunan yeni refah politika-

ları. Bugün için geçerli olan temel 

yaklaşım sosyal yardım ve STK  

organizasyonları ile yoksulluğun 

sürdürülebilir kalması.

Yoksullukla ilgili çeşitli ağlar 

da söz konusu ki bunların başın-

da Muhammed Yunus tarafından 

uygulamaya sokulan yoksulları iş 

sahibi yaparak geçimlerini sürdür-

meleri. Mikro Kredi uygulamasına 

dayanan bu STK örgütlenmesi 

balık verme değil balık tutma-

yı öğretme şeklinde bir yaklaşım 

benimsiyor. Bangladeşli iktisatçı 

Prof. Dr. Muhammed Yunus’un 

fakirlere kefilsiz, senetsiz, temi-

natsız sadece güvenerek küçük 

krediler verilmesi fikri, onların 

hayatlarını değiştirdi. 

Mikro kredi fikri, 30 yıl önce 

Bangladeş’te başladı. Prof. Yunus, 

bir süre ülkesinin çok yoksul 

kesimlerinde çalıştı. Burada yok-

sullukla mücadele için farklı bir 

kredi sistemi geliştirdi. Her zaman 

parası, güvencesi olana verilen 

kredilerin, yoksullara sadece 

güvenerek verilebileceğini savun-

du. Uygulama onu haklı çıkardı. 

Krediler, yüzde 98 oranında geri 

ödendi. 

Prof. Dr. Yunus, kadınların 

tutumlu olduğunu ve küçük para-

yı kullanmak konusunda daha 

yaratıcı olduklarını gözlemledi. 

Ayrıca kadınların sosyal yaşam-

daki gücünü artırmak için kre-

diler, kadınlara verildi. Mikro 

kredi uygulaması, başarılarının 

ardından fakirlere kredi veren 

bir yoksullar bankasına dönüştü. 

Yoksullar bankası Grameen Bank 

bugün yoksullara 30-35 dolar gibi 

küçük krediler halinde 4 milyar 

dolar destek sağlıyor. Mikro kredi 

projesi yaklaşık 100 ülkede uygu-

lanıyor.8

Yoksulluk konusunda çalışma-

lar yapan çoklukla merkez dışı 

ülkeler yani eski deyimle üçüncü 

dünya yeni deyimle yoksul güney 

ülkeleri bu kapsamda uluslararası 

düzeyde örgütlü bir ağ kurulu-

şu olan Dakar merkezli BRAC’tan 

söz edilebilir. BRAC  (eski adıy-

la Bangladesh Rehabilitation 

Assistance Committee  yeni adıyla 

Bangladesh Rural Advancement 

Committee, 1972 yılında Sör 

Fazle Hasan Abid tarafında 

kurulmuş durumda. Muhammed 

Yunus gibi BRAC’da mikro finans 

sistemi ile çalışıyor ve kuruluşun 

bu amaçla oluşturduğu bir banka 

(BRAC Bank) var. 9

Yine ROA (Realty of Aid/yar-

dım Gerçeği) adıyla faaliyet gös-

teren ve Kuzey ile Güney arasın-

da yoksulluk konusunda işbirliği 

gerçekleştiren ve Paris ile Acra’da 

örgütlü olup dünyanın pek çok 

yerinde ofisleri ile çalışmalar 

yapan kuruluştan söz edilebilir.10 

Bu STK’ların tümü de ağ örgüt-

lenmesi olması bakımından ağ ve 

dayanışma olgusunun örnekliği 

ancak bu örgütlenmelerin çoğu-

nun en büyük zaafiyeti zengin 

kuzey ülkelerinin desteği nedeni 

ile onların kısmen ya da tamamen 

kontrolü altında olmaları.

İHH’yı bu örgütlenmelerden 

ayıran noktada bağımsızlığı. IHH 

pek çok ülkede örgütlü bir yar-

dımlaşma ve sosyal destek, afet 

müdahale vb. konularda çalışma-

ları olan bir kurum. Gerçek bir ağ 

örgütlenmesi olmasının yanında 

aynı zamanda aktivist bir örgüt-

lenme ve dünyanın çeşitli yer-

lerindeki zulüm konusunda bir 

insan hakları kuruluşu olarak 

da faaliyet gösteriyor. Bu yanıyla 

küresel adalet hareketi ile temas 

halinde muhalif bir STK pozisyo-

nunda. Söz konusu örgütlerden 

en büyük farkı da bu çok yönlü 

çalışma politikası. İHH yoksulluk 

olgusuna sol gibi bir insan hakkı 

ihlali olarak baktığı için gerçek 

manada sivil bir örgütlenme.

Kuruluşun internet sayfasın-

da yer alan şu ifade onu BRAC; 

ROA; Muhammed Yunus ve biz-

deki  başka kuruluşlardan ayırıyor 

ve onu bir yanı ile sistem karşıtı 

bir sivil kuruluş konumuna otur-

tuyor.

“İHH dünyanın farklı bölge-

lerindeki insani sorunların gün-

deme getirilmesi, kamuoyunun 
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doğru biçimde bilgilendirilmesi, 

sosyal sorumluluk hedefi ile hare-

kete geçilmesi, insan hakkı ihlal-

lerinde önleyici rol oynanması 

gibi amaçlarla bilinçlendirme 

çalışmaları yürütmektedir.”11

Şu ana kadar ele aldığımız 

STK’ların büyük bir çoğunlu-

ğu mevcut küresel sistemle çok 

da çelişki içinde değil. Ancak 

bunların ortak özelliği kar-

tezyen özne ve yalıtılmış birey 

anlayışı ile uyuşmamaları.  Bu 

hareketlerin Levinas’çı ve Hans 

Jonas eksenli sorumluluk eti-

ğinin hayata geçtiği kuruluşlar 

ve aktör özne olarak öznelliğin 

değişiminin simgesi olmaları. 

Sol birey biçiminin hayata geç-

mesi ama bildik sol örgütlen-

melerden farklı olarak Anarşist 

federalizm modelinin hayat geç-

tiği yeni bir demokrasi modeli-

nin de öncüleri. Bu yapılanma 

biçimi en iyi örnek olarak Dünya 

Sosyal Forumu ve Küresel Adalet 

Hareketi’nde somutlaşıyor. Anti 

Kapitalist ağ ya da Dayanışma 

Ağı olarak Küresel STK olarak 

da tanımlanacak bu hareket John 

Halloway’ın kapitalizmde çatlak-

lar yaratarak süreç olarak dünya 

devrimi gibi büyük bir hedef. 

Antono Negri’nin Çokluk olarak 

tanımladığı bu yapılanma küresel 

barış ve adalet ekseninde örgüt-

lenen, ekolojiden insan hakları-

na, kadınlardan çalışanlara dek 

kapitalist küreselleşmenin yarat-

tığı toplumsal dünyaya  bir baş-

kaldırı olarak karşı imparatorluk 

örgütlenmesi. Elbette burada da 

başka tür sorunlar görülebiliyor. 

Anarşistlerin eleştirilerine baka-

rak diyebiliriz ki totaliter şirket 

egemenliğinin kendi muhalefetini 

örgütleme çabası. Dahası bu hare-

ket henüz post kolonyal ve batı 

merkezci bir anlayıştan sıyrılabil-

miş de değil. Çünkü hareketin 

vitrini büyük oranda beyazlar ve 

beyazlaşmış yerlilerden oluşuyor.

Ancak ne olursa yeni bir dün-

yaya uyanmakta olduğumuz, 

modern toplum algısının, birey 

algısının yapı bozumuna uğrama-

ya başladığı bir süreçte olduğu-

muz kesin. Solun uzun bir dönem 

hayata geçirmeye çabaladığı, 

İslam’ın tek bir ümmet tahayyülü 

ile hayata geçirmeye çalıştığı dil, 

ırk vb. ayrımları aşarak büyük kar-

deşlik hayalinin somuta geçmesi 

yolunda atılan bir adım. Yeni bir 

çağ başladı ve bu çağda sol post-

kolonyal ve post-seküler olarak 

tarih sahnesinde yer alarak zehirli 

sarmaşık adını verdiğim yeni bir 

dünyayı hayata geçirmek duru-

munda. Bu süreç  aynı zamanda 

İslâm’ın “ikinci doğumunu” yaşa-

dığı bir süreç te olacak. İslâm 

yeni müşrikliğin yarattığı putları 

deviren Hz. İbrahim olarak yeni 

dünyanın müjdecisi olma süreci 

ile karşı karşıya. Müslümanların 

artık “mitosa” dönüşen gelene-

ğin ağır uykusundan uyanarak 

eli ve dili ile düzelten mümin 

olma misyonunu gerçekleştirmesi 

gerekiyor. Ben buna inanıyorum 

ve yeni bir dünyayı kucaklamaya 

hazırlanıyorum.
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İHH’yı bu örgütlenmelerden ayıran noktada bağımsız-
lığı. İHH pek çok ülkede örgütlü bir yardımlaşma ve 
sosyal destek, afet müdahale vb. konularda çalışmaları 
olan bir kurum. Gerçek bir ağ örgütlenmesi olması-
nın yanında aynı zamanda aktivist bir örgütlenme 
ve dünyanın çeşitli yerlerindeki zulüm konusunda bir 
insan hakları kuruluşu olarak da faaliyet gösteriyor. 
Bu yanıyla küresel adalet hareketi ile temas halinde 
muhalif bir STK pozisyonunda. Söz konusu örgütler-
den en büyük farkı da bu çok yönlü çalışma politikası. 
İHH yoksulluk olgusuna sol gibi bir insan hakkı ihlali 
olarak baktığı için gerçek manada sivil bir örgütlenme.
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“Beklettiklerimiz!”

Y azıma, yaşlı bir 

Arnavut’un yıllar önce 

Türkiye Diyanet İşleri eski 

Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’a 

söylediği bir sözle girmek istiyo-

rum. Kosova’yı ziyaret eden Di-

yanet Reisine Prizren’de yaşlı zat 

şöyle der:

“Hoş geldiniz! Safalar getirdi-

niz!.. Ama geç geldiniz! Çok bek-

lettiniz!” 

Bu yürek sızlatıcı serzenişi; 

özellikle de “çok beklettiniz” ifa-

desini işittiğimde, kendimi ciddi 

anlamda suçlu hissetmiş, adeta su-

ratına tokat yemiş bir insanın hâl-i 

pürmelâlini yaşamıştım…

Evet, hemen yanı başımızda-

ki Makedonya’da, Arnavutluk’ta, 

Kosova’da yıllar yılı hasretle bizleri 

bekleyen kardeşlerimizle yeniden 

buluşup kucaklaşmakta bir hayli 

geç kalmıştık, hem de çok geç…

“Ejani nê Namaz: Haydi Namaza!”

Neyse ki, birkaç yıl önce İHH 

üzerinden Arnavutluk Müslüman 

Forumu başkanı Olsi Jazechi ile 

tanışmış ve birlikte yapılan çalış-

ma sonucu “Haydi Namaza” adlı 

kitabımızın Arnavutçaya çevrile-

rek (Ejani te falemi) beş bin adet 

basılıp Arnavutluk, Kosova ve 

Makedonya’da dağıtılmasına mu-

vaffak olmuştuk. Bölgeyi ziyaret 

için birçok davet de almıştık doğ-

rusu. Ama nasip, 2011’in Kasım 

ayına imiş... 

2006’dan beri Arnavutluk’ta 

icra-i faaliyet eden ALSAR Vakfı 

başkanı Mehdi Gurra kardeşimiz, 

Haydi Namaza kitabına çok daha 

fazla ihtiyaç bulunduğunu belirte-

rek on bin adet daha basılmasını 

talep edince, kolları sıvadık ve so-

luğu Arnavutluk’ta aldık… Niyeti-

miz Tiran-Priştina-Üsküp hattında 

bir dizi “Namazla Diriliş” progra-

mı düzenleyip sonunda da Haydi 

Namaza kitabının Arnavutça yeni 

baskısını (Ejane ne Namaz) hedi-

ye etmekti. Ama kitabın basımı 

gecikince, önce programları icra 

ettik, kitap dağıtımını ise önümüz-

deki günlere bıraktık. Bu arada 

Arnavutluk’taki yüzlerce çocuğun 

sünnet işlemi de, AKV (Araştırma 

Kültür Vakfı)-ALSAR işbirliği ile 

organize edilen Anadolu usulü bir 

şölenle, Ramazan Tamer Büyük-

küpçü kardeşimizin öncülüğünde 

gerçekleşti, elhamdülillah.

Tiran-Priştina-Üsküp Hattında 
Namazla Diriliş 

Kasım 2011’de Namaz Gö-

nüllüleri Platformu’nu temsilen 

Ramazan Tamer Hoca ile birlikte 

takdim ettiğimiz “Namazla Diri-

liş” programlarında ilk durağımız 

Tiran’dı.18 Kasım Cuma günü, 

ikindi namazı sonrasında Tiran 

meydanındaki Ethem Bey cami-

inin tam karşısında yer alan kül-

tür merkezinde ALSAR Vakfı’nın 

organize ettiği ilk toplantımıza 

Arnavutluk’un farklı şehirlerinden 

gelen ve salonu tamamen dolduran 

kardeşlerimizin namaz paneline il-

gileri görülmeye değerdi doğrusu. 

Panelde Hafız Faruk Yazar’ın nefi s 

Kur’ân tilaveti ile gözleri dolan 

kardeşlerimiz, Kur’ân ve namaza 

susamışlıklarını ortaya koydular. 

Ertesi gün ARDMERİA derneğin-

de üniversite gençleri ile buluştuk, 

konuştuk…

Arnavutluk’ta görüştüğümüz 

tüm kardeşlerimiz, 45 yıllık Ko-

münizm dönemi tahribatının 

ardından Katolik ve Ortodoks 

kiliselerinin yoğun misyoner ça-

lışmalarından şikâyet ettiler. Bir 

zamanlar % 85’i Müslüman olan 

ülkenin her tarafında mantar biter 

gibi kiliseler yükselmiş. İş karşı-

lığında Hıristiyan isimleri almak 

zorunda bırakılan Müslümanlar 

Arnavutluk’ta azınlık durumuna 

düşme tehlikesi ile karşı karşıya. 

Mensupları % 25’e varan Bektaşili-

ği ayrı bir din kabul etme tuzağı da 

işin cabası. Bu durum karşısında 

Türkiye ve İslâm ülkelerinin deste-

ği ise yetersiz kalıyor. Türkiye’den 

gelen sivil kuruluşların yardımları 

ile ülkedeki İslâmi kuruluşların 

faaliyetleri de Arnavutluk Diya-

netinin çıkarcı engeline takılıyor. 

Türkiye’nin, devlet ve Diyanet ola-

rak konuya müdahalesi isteniyor 

ve bekleniyor.

Ölülerini kefenlemeyi, çocuk-

larını sünnet etmeyi, namazı, oru-

cu, tesettürü büyük oranda unu-

tan; köşe başlarında bol ve ucuz 

domuz eti satılan; içki, fuhuş ve 

misyoner faaliyetleri anaforunda 

İslâm kimliğini tamamen yitirme 

tehlikesiyle karşı karşıya olan Ar-

navut Müslümanlara acil ilgi gös-

termeliyiz.

Ayrıca Elbasan ve Berat gibi 

eski Osmanlı kentlerindeki İslâm 
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eserlerine de bir an önce el atma-

lıyız.

20 Kasım’da Makedonya’nın 

başkenti Üsküp’te, Köprü derne-

ğinin konferans salonunda üni-

versite öğrencilerine hitap ettik. 

Makedonyalı ve Türkiyeli gençle-

rimizle, ‘ancak Kur’ân ve namaz’a 

sarılarak diri kalabilecekleri’ haki-

katini paylaştık. Nüfusunun yarı-

sı Müslüman ve onların da çoğu 

Arnavut olan Makedonya’da İslâm 

varlığı, nispeten daha iyi ayakta 

kalmış. Bu çerçevede Struga, Gos-

tivar, Tetova (Kalkandelen) kent-

lerindeki Osmanlı camileri 

içinizi açıyor.  Gerek Ensar 

ve Merhamet gibi yerel kuru-

luşların çalışmaları ve gerekse 

Türkiye’den bölgeye uzanan 

İslâmî katkılar gelecek vaat 

ediyor…

21 Kasım’da ise önce 

Prizren’de, ardından da 

Priştina’da AKEA’nın misafi ri 

olduk. AKEA’nın Kosova ge-

nelindeki güzel çalışmaları ile 

doğrusu umutlandık ve gö-

nendik. Prizren’de gördüğü-

müz ilgi, açıkçası Türkiye’de 

gördüğümüz ilgiden farksız-

dı. Bazı kitabevlerinde Arna-

vutça, Boşnakça ve Türkçe 

kitapları yan yana görmek ve 

bunlar arasında kendi eserle-

rinizle de karşılaşmak gerçek-

ten mutluluk verici idi. Üsküp 

ve Prizren’i Türkiye’nin çoğu 

şehrinden daha “Osmanlı” 

görmek ise ayrı bir bahtiyar-

lık… Yine ifade etmeliyiz ki, 

Priştina’da yaptığımız “Na-

mazla Diriliş” paneli, şu güne 

kadar gerçekleştirdiğimiz pa-

neller içinde ilgi ve duyarlık 

itibariyle en üst düzeyde ola-

nı idi. Ramazan Tamer hocanın 

daha çok İslâm kimliğini vurgu-

ladığı paneli Priştina’daki AKEA 

merkezinde icra ettik. Yeri gelmiş-

ken, AKEA genel merkez binasının 

dizaynı ve sistematik çalışma dü-

zeninden oldukça etkilendiğimizi 

de itiraf edelim. 

Özetle; Kosova’nın, Makedon-

ya’nın ve inşaallah Arnavutluk’un 

İslâmi geleceği açısından hem 

umutlandık hem de üzerimiz-

deki sorumluluğun bir kat 

daha arttığını idrak ettik. Bu 

bağlamda,“Haydi Namaza” adlı 

kitabımızın Arnavutça çevirisinin 

10 bin adet basılıp Arnavutluk-

Kosova-Makedonya bölgesinde 

dağıtılması için gerekli hazırlıklar 

tamamlandı ve inşaallah, bölgeyi 

tekrar ziyaretimiz vacip oldu. Kav-

li ve fi ili duamız; Arnavutlar başta 

olmak üzere, Müslüman ümmetin 

bir an önce dirilmesidir.

Manevi Yardımlaşmayı 
Öncelemek

İmdi, ümmetin külli diri-

lişi denkleminde Balkan Müs-

lümanlarının dirilişine vesile 

olmak için daha neler yapıl-

malıdır ve bu çerçevede üzeri-

mize düşen görevler nelerdir? 

Balkan turumuz esnasında 

yaptığımız bazı gözlemlerden 

hareketle, bu hayati soruya 

cevap arayalım. 

Görebildiğimiz kadarıyla, 

Türkiye Müslümanları olarak 

Balkanlara, ilk etapta; kurban 

kesmek gibi, Ramazan’da iftar 

vermek gibi kısa vadeli ve sı-

nırlı yardımlar ulaştırmışız. 

Evet, son yıllarda sayıları ve 

etkinlikleri artan yardım ku-

ruluşlarımızın bu tür faaliyet-

leri, manevi mesajlar taşısa da 

kısa vadeli maddi yardımlar 

düzeyini geçemiyor. Oysa 

uzun vadeli ve kalıcı çalışma-

lar yapmamız gerekiyor.

Yukarıda vurguladığımız 

gibi, başta Arnavutluk olmak 

üzere Balkan Müslümanları-

nın yaşadıkları kimlik bunalı-

mı, daha açıkçası İslâmi varlık-

larını kaybetme tehlikesi ile karşı 

karşıya bulunmaları; bizim, bölge-

ye yönelik kapsamlı ve derinlikli 

manevi yardım seferberliği için 

■ Beklettiklerimiz

Başta Arnavutluk olmak üzere 
Balkan Müslümanlarının yaşa-
dıkları kimlik bunalımı, daha 
açıkçası İslâmi varlıklarını kay-
betme tehlikesi ile karşı karşı-
ya bulunmaları; bizim, bölgeye 
yönelik kapsamlı ve derinlik-
li manevi yardım seferberliği 
için elimizi çabuk tutmamı-
zı zorunlu kılıyor. Bu arada 
haklarını teslim etmek gere-
kirse, Türkiye’den ve çeşit-
li İslâm ülkelerinden bölgeye 
uzanan manevi destek çalış-
maları varlığını hissettiriyor; 
ancak bu çalışmalar, maalesef 
bölge Müslümanlarının sosyo-
kültürel şartlarını pek dikkate 
almayan ve kendi İslâmi çiz-
gilerini ve renklerini oralara 
taşımayı önceleyen mezhep-
meşrep eksenli faaliyetler düz-
lemini pek aşamıyor.
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elimizi çabuk tutmamızı zorunlu 

kılıyor. Bu arada haklarını teslim 

etmek gerekirse, Türkiye’den ve 

çeşitli İslâm ülkelerinden bölgeye 

uzanan manevi destek çalışma-

ları varlığını hissettiriyor; ancak 

bu çalışmalar, maalesef bölge 

Müslümanlarının sosyo-kültürel 

şartlarını pek dikkate almayan ve 

kendi İslâmi çizgilerini ve renk-

lerini oralara taşımayı önceleyen 

mezhep-meşrep eksenli faaliyetler 

düzlemini pek aşamıyor.

İşte burada, bölge Müslüman-

larının köklü tarihi ve kültürel 

dinamiklerini de harekete geçire-

rek, İslâmi kimliklerini ve ümmet 

bilincini yeniden kuşanmalarını 

sağlayacak, daha kapsamlı, daha 

kucaklayıcı ve uzun soluklu proje-

lerin acilen devreye girmesi gerek-

tiğini hatırlatalım.

Balkanlar, misyoner faaliyet-

lerinin oldukça yoğun olduğu bir 

bölge. 1990’lı yıllarda çok dil-

lendirilen “Medeniyetler Savaşı”, 

burada özellikle dini semboller 

üzerinden yürütülüyor. Bunu çok 

belirgin olarak Makedonya’nın 

başkenti Üsküp’te görüyoruz. Üs-

küp bir ırmakla ikiye ayrılıyor. Ir-

mağın öbür tarafında kiliseler, Bü-

yük İskender’in devasa heykeli ile 

Hıristiyan azizlerin ve Osmanlı’ya 

kafa tutan bir haydudun heykel-

leri vb.; ırmağın beri kesiminde 

ise, Osmanlı çarşısı, 17 adet ta-

rihi cami, medreseler, tekkeler, 

hamamlar vb. yer alıyor. Osman-

lı Üsküp’ünde tüm camilerden 

aynı anda ezanlar okununca bir 

“Müslüman şehirde” olduğunuzu 

hissediyorsunuz.  Irmak üzerinde 

çok güzel bir Osmanlı köprüsü 

var. Ona nazire olarak yanlarına 

köprüler yapılmış. Yerli-yersiz bir-

çok yere büyük haçlar dikilmiş... 

Kısaca; Makedonya, Kosova ve 

Arnavutluk’ta haç ve hilâl üzerin-

den yürütülen mücadele açıkça 

gözlemlenebiliyor. Huntington’un 

ifadesini hatırlarsak, “medeni-

yetler çatışmasının fay hatları”, 

işte tam da buralardan geçiyor. 

Arnavutluk’ta tanık olduğumuz il-

ginç bir uygulama, bu simgeler sa-

vaşının bir başka göstergesi olarak 

okunmalı. Bize mihmandarlık ya-

pan Mehdi kardeşimiz, birkaç eski 

fabrika bacasının alemli-şerefeli 

minareye dönüştürülmüş şekli-

ni özellikle görmemizi sağladı. 

Tiran’daki programımıza sarığı ve 

cübbesi ile gelen Osmanlı aşığı 

yaşlı bir Arnavut’muş bunları yap-

tıran…

Öte yandan, bölgenin farklı 

etnik unsurlardan oluşması, has-

sas bir sosyolojik denklem ortaya 

çıkarıyor. Etnik milliyetçi akımlar, 

19. yüzyılda olduğu gibi bugün 

de kolayca neşvünema bulabili-

yor.  Balkanlarda ilk milliyetçilik 

hareketinin Arnavutlar arasında 

yayıldığı biliniyor. Bu yüzden, şer 

güçler bir taraftan Arnavut milli-

yetçiliğini pompalıyorlar, diğer ta-

raftan da; “Osmanlı sizi zorla Müs-

lüman yaptı. O halde eski dininize 

yani Hıristiyanlığa geri dönün” 

söylemini etkin biçimde dillendi-

riyorlar.

Bu bağlamda, bir yandan 

Osmanlı’ya karşı mücadele ettiği 

23 Ekim 2011 Van depremini, Londra’da Na-
mazla Diriliş panelini icra etmek üzere Aziziye 
camiine geldiğimizde işitmiştik. 7.2’lik depremin 
Erciş merkezli olduğunu ve kayıpların tamamına 
yakınının Erciş’te verildiğini sonra öğrendik. Ar-
dından 9 Kasım’daki 5.6’lık Van-Edremit merkezli 
ikinci büyük deprem ve kayıplar geldi. Bedenleri-
miz onlarla birlikte tezelzül etti, yüreğimiz onlar 
için sızladı…

Araya bayram girdi, önceden planlanmış 
Arnavutluk-Makedonya-Kosova programı girdi 
ve hemen ertesi gün Van’da aldık soluğu. Dört yıl 
önce “Namazla Diriliş” programları çerçevesinde 
Van-Erciş-Ağrı hattında bölgedeki kardeşlerimizle 
kucaklaşmıştık. Şimdi onların acılarını paylaşma 
zamanı idi…

Van ve Erciş’e gitmeden, dört yıl önce Namaz 
Gönüllülerinin bölgedeki programlarını organize 
edenlerden Başak-Der başkanı Gültekin Keleş’i 
arayıp durumlarını sormak istedim. Telefonuma 
bir türlü cevap alamadım. Sonra tanıyanlardan 
öğrendim ki, depremde vefat eden kardeşlerimiz 
arasında o da varmış...  “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi 
râciûn!” 2007’de toplantı yaptığımız dernek bina-
sının tamamen çöktüğü bilgisini alıyoruz… İslâmi 
bir konuda sohbet yapıyorlarken deprem geliver-
miş. Rıza-i ilahiyi tahsil peşinde iken Hakk’a yürü-
müşler. İnşallah şehid hükmündeler... Mekânları 
cennet olsun…

Kar yağışı sebebiyle dört saat geç iniyoruz 
Van’a... -10’a varan soğukta, Vanlıların karlar 
altındaki çadır çilesine şahitlik ettik. İHH İnsani 

VÂN-I VİRÂN; DÎDE GİRYÂN
Abdullah Yııldız
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söylenen İskender Bey’in heykelle-

ri, bir taraftan da Arnavut olduğu 

iddia edilen Rahibe Teresa’nın hey-

kelleri bolca dikiliyor. Balkanlarda 

toplam on milyonu aşan nüfusa 

sahip olan Arnavutlar, Batı destek-

li ırkçılık ve Hıristiyanlaştırma faa-

liyetlerinin kıskacında İslâmi kim-

liklerinden tamamen soyutlanmak 

isteniyorlar vesselam.

Bu manzara karşısında, İslâmi 

kuruluşların, vakıf ve derneklerin 

çalışmaları neredeyse devede ku-

lak seviyesinde kalıyor, ne yazık 

ki… Buna bir de İslâmi çalışma-

ların ufuk ve perspektif sorunları 

eklenince, işimiz hayli zorlaşıyor. 

Ancak, Türkiye Müslümanları ola-

rak önemli imkânlara sahibiz.

Türkiye’nin Makedonya, Ko-

sova ve Arnavutluk’la hayli iyi 

ilişkileri var.Bölgede İslâmi geliş-

melerin önünde resmi bir engel 

bulunmuyor; ayrıca Türkçe yayın-

lar, televizyonlar, internet siteleri 

yaygın olarak izleniyor. Ancak TV 

kanallarımızın hali ve dizilerin içte 

ve dışta yol açtıkları tahribat da 

ortada. Buna rağmen, Türkiye’deki 

dini yayınlar dikkatle takip edili-

yor. Dolayısıyla, kaliteli ve öğretici 

dini yayınların sadece Türkiye’de 

değil, bölgede de İslâmi deği-

şimi önemli ölçüde besleyeceği 

bilinmelidir. Ayrıca, İslâmi deği-

şime öncülük eden Kosova’daki 

AKEA, Arnavutluk’taki ALSAR, 

Makedonya’daki Ensar, Köprü ve 

Merhamet gibi yerli kurumların 

ciddi biçimde desteklenmesi ge-

rekiyor.

Bu arada Üsküp’e, Tiran’a, 

Priştina’ya vizesiz gidebilir; 

Üsküp’teki, Prizren’deki Osmanlı 

çarşısında tarihimizi koklayabi-

lirsiniz. Kosova’nın bol oksijenli 

dağlarında hem tatil yapabilir hem 

de mesela İyilik Başağı derneğinin 

yetimler için düzenlediği yaz kam-

pına katkı sağlayabilirsiniz. (İlgili 

derneklerle İHH üzerinden irtibat 

kurabilirsiniz.) Merak etmeyin, 

Arnavutçada bine yakın Türkçe 

kelime var: “sokak”, “şaka”, “borç”, 

“neyse”…

Arnavutların kitap okuma 

alışkanlığının oldukça yüksek ve 

yaygın olduğunu öğrendik. Dola-

yısıyla 10 milyonu aşan Arnavut 

diasporasının İslâmi kimlikleriyle 

yeniden buluşması noktasında Ar-

navutça İslâmi eserlerin çok önem-

li bir katkı sağlayacağına inanıyor 

ve bunların yayımlanmasına ve 

yaygınlaşmasına katkı sağlamaya 

çalışıyoruz.“Haydi Namaza” kita-

bımızın Arnavutça çevirisini de 

bu bağlamda önemsiyoruz. Ayrıca 

Namaz Platformu olarak da bölge-

de “Namazla Diriliş” seferberliği-

mize hız vermeyi arzuluyoruz. 

 Son söz: Evet, Balkanlara yeni-

den dönmekte geç kaldık; oradaki 

kardeşlerimizi çok beklettik. Tarih 

kitaplarımızda Arnavutların, Boş-

nakların ve bölgedeki diğer Müs-

lüman unsurların kendi istekleri 

ile ve Osmanlı eliyle İslâmlaştıkları 

yazar. Tarih, yaklaşık yüz yıl ara-

dan sonra, Osmanlı torunlarını, 

kardeşlerinin diyarına çağırıyor. 

Daha fazla gecikirsek, tarihe ve 

elbette Allah’a (c.c) karşı mazere-

timiz kalmayabilir.

Yardım Derneği ekibinin refakat ettiği Kuveyt he-
yeti ile birlikte “hayalet kenti” andıran Van sokak-
larında dolaşırken ürperiyoruz. 5 bin küsur artçı 
ile kendini sürekli hatırlatan deprem, ciddi korku 
yaşatıyor. Ölüm korkusu… Gözlerde okunuyor 
bu korku… 

Ertesi sabah ulaştığımız Erciş’te bu korku da, 
kayıp da, acı da daha fazla… 

Bakara suresinin 155-156. ayetini paylaşıyo-
ruz taziye ziyaretlerimizde: 

“Sizi kesinlikle korku, açlık ve mallarınızdan, 
canlarınızdan, ürünlerinizden eksiltme ile imti-
han ederiz. Sabredenleri müjdele. Ki onlara bir 
musibet geldiğinde ‘biz Allah’a aitiz ve yine O’na 
dönücüleriz’ derler.”

Onlar bu imtihanların hepsini birden yaşadı-
lar. Ölenlere rahmet, kalanlara sabr-ı cemil dili-
yoruz…

Sabır dilemek kolay ama sabretmek zor… 
Rabbim sabırlarını ve ecirlerini artırsın inşallah…

Van ve Erciş’teki yardımlaşma ve hayır yarışı, 
özellikle İHH’nın ve İstanbul belediyeleri başta 
olmak üzere yardım kuruluşlarının güzel çalışma-
ları, kardeşlik ve ümmet bilinci adına yüreğimizi 
ısıtıyor.

Ülkenin her yanından gelen yardım sağanağı, 
nispi aksamaları da kapatıyor, elhamdü lillah…

Ancak, felaket zamanlarında sadece maddi 
yardım çalışmalarının yeterli olmadığını; onların 
acılarını paylaşmanın, zor zamanlarında kardeşle-
ri olarak yanlarında olduğumuzu göstermenin de 
bir o kadar önemli ve anlamlı olduğunu unutma-
mak gerekiyor. Müminlerin, “organlarından biri 
rahatsız olduğunda diğer organları da rahatsız 
olan bir beden gibi” olduklarını vurgulayan kutlu 
Peygamber (s.)’e lâyık bir ümmet-i vahide olabil-
menin yolu da buralardan geçiyor... 

Hâsılı: Van’ın-Erciş’in virân halini gören gözler 
giryân oldukça, ümmet ete-kemiğe bürünüyor 
demektir, inşallah… 
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UNUTULAN TEHCİR DİRENİŞLERİ VE
HİCRET  DİRİLİŞLERİ

A raştırma ve Kültür Vakfı 

İzmit şubesinin katkıla-

rıyla düzenlenen Kurban 

çalışmaları için bu yıl Kurban 

Bayramını Kazakistan’da geçirdim. 

Türkiye’den Müslüman kardeşle-

rin destekleriyle gerçekleşen, bölge 

vatandaşlarıyla kaynaşma ve İslâm 

kardeşliği tesisi amaçlı bu çalış-

malara katkıda bulunan herkese 

teşekkür ediyorum, Kazakistan’daki 

Müslüman kardeşlerin de selamla-

rını sizlere ulaştırmayı görev olarak 

yüklendiğim için onların selamlarını 

da iletiyorum.

Kazakistan Orta Asya’nın en 

geniş topraklarına sahip, 15 milyon 

nüfuslu, bölgenin tarım ve ticaret 

merkezi, ayrıca zengin petrol ve 

doğalgaz kaynaklarına sahip bir dev-

let. Ülkede Kazaklar ağırlıklı olmak 

üzere Ruslar, Uygurlar, Almanlar, 

Özbekler ve Ahıska Türkleri yaşa-

maktadırlar.

Konya’dan Muammer Yavuz 

beyle birlikte yaptığım bu seya-

hatte, hem kurban kesim işlerini 

gerçekleştirdik, hem de bölgedeki 

Müslümanlarla görüşme ve sohbet 

imkanları elde ettik.

Bayramın 1. ve 2. günleri 

Ungurtas ve May 3. Günü ise Çin 

sınırında bulunan Nurlu’da kurban 

kestik. Özellikle Nurlu’da bulun-

mak, ben ve Muammer bey için 

daha anlamlı idi. Muammer beyle 

gençlik yıllarımız olan 1965-1975 

arasındaki en idol sloganımız, işgal 

ve esaret altında bulunan Kıbrıs, 

Kudüs, Türkistan idi. Buraların 

mutlaka esaretten kurtarılması için 

çalışılması fikri 13-15 yaşlarımızda 

bize aşılanan fikirlerdi. 

Gençlik ideallerimizden olan 

Türkistan’da bulunmak, Çin zul-

münden kaçıp hemen sınıra yerle-

şen insanlarla bayram yapmak haya-

tımızın önemli anlarından olmuştur.

Tehcirdeki Direniş

1944 Kasımında Stalin’in emriy-

le Ahıska bölgesinin Müslüman 

kimliğini değiştirmek amacıyla 

Kafkasya’nın Gürcistan’ın güney 

bölgesinde yaşayan Ahıska Türkleri 

sürgüne gönderilerek zorla tehcire 

tabi tutulmuşlardır. Sürgün sırasın-

da 17 bin kişi ölmüş, 90 bin kişi 

de yurdundan uzaklaştırılmış, farklı 

ülkelerde yaşamlarını devam ettir-

mek zorunda kalmışlardır.

Ayvaz Dede

Bunlardan bir kısmı da 

Kazakistan’ın May köyüne zorla 

ikamet ettirilmişlerdir. Köye ulaş-

tığımızda Ahıskalıların candan, 

samimi karşılamalarıyla sarsıldık. 

“Osmanlılar gelmiş. Bizimkiler gel-

miş. Bizler de Osmanlıyız” sözleriyle 

öyle içten bir karşılama ki; sanki 

kendi evimizdeyiz. Türkiye’den 

getirdiğimiz, Türkiye’yi hatırlatan 

sembolik hediyeler adeta kapılırca-

sına talep gördü.

Kurban kesimi yapılırken yanı-

mıza gelen yaşlı ve ailenin büyüğü 

Ayvaz dede 1944 tehcirini anlat-

maya başladı. 3-4 yaşlarında idim, 

askerler evlerimize geldi, büyükle-

rimizi darp ettiler. Evlerimizi terk 

etmemizi istediler. Yanımıza hiçbir 

eşyamızı, paramızı almamıza bile 

fırsat vermeden istasyonda bekle-

yen vagonlara seksen, yüz kişiyi 

rastgele doldurdular. Baba başka bir 

vagonda, anne başka bir vagonda, 

çocuklar başka bir vagonda, nere-

ye gittiğimizi bilmeden yolculuğa 

çıkarttılar. Kışın sert soğuğunda yük 

vagonlarına doldurularak 1,5 ay 

süren yolculukla Orta Asya’ya sür-

gün edildik. Yolculukta, Uralların 

soğuk havası birçok insanın hayatı-

nın sonu olmuştur. Soğuk vagonlar-

da açlık ve soğuktan 20.000 kişimiz 

telef oldu. Geldiğimiz yer bilmedi-

ğimiz bir yerdi. Bozkırın ortasında 

bırakıldık. Sığınacak yerimiz, yiye-
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cek bir şeylerimiz olmadan ortalıkta 

kalakaldık. 

Herkes annesini, babasını, 

çocuklarını aramaya başladı. Ancak 

bütün aile fertlerinin bir arada oldu-

ğu hiçbir aile çıkmadı. Kimisi yol-

culukta ölmüş, kimisi kaybolmuş, 

kimisi de yıllar sonra yaptığımız 

araştırmalarla öğrendiğimize göre 

Özbekistan’a, Kırgızistan’a gönde-

rilmiş. Pek çok aile fertleri yıllar 

sonra araştırmalar neticesi bir araya 

gelebildi.

Pek çok anne ölmüş yavrusunu 

bırakamadığı için bir ay boyun-

ca onunla koyun koyuna yolculuk 

etti. Çünkü vagonlar üzerimizden 

kilitlenmişti. Anneler ölmüş çocuk-

larını, büyükler de kadınlarını veya 

erkeklerini trenin mola verdiği 

yerlerde vagondan aşağıya atmak 

zorunda kalıyordu. Aşağıya inip 

onların gömülmesine fırsat vermi-

yorlardı.

Bütün bunlar bizim Müslüman 

kimliğimizdendi. Ama hamdolsun 

biz bu kimliğimizi hiçbir zaman 

bırakmadık. Ondan utanmadık, 

onu daima koruduk, muhafaza 

ettik. Başımıza gelenler hep bu kim-

liktendi, bırakalım onu demedik. Bu 

topraklarda da Müslüman kimliği-

mizle ayakta durduk.

Hediye Abla

Kurban paylarını dağıtırken 

evine uğradığımız yetmiş yaşların-

da, adı Hediye Abla olan bir teyze-

miz Türkiye’den geldiğimizi duydu-

ğunda boynumuza sarılarak, kendi 

yavrusunu koklayan bir ana olu-

verdi. Bizi içine çeke, çeke kokladı, 

öptü, öptü sonra “iyi ki geldiniz. 

Müslümanlık işte budur” dedi ve 

başladı anlatmaya: “Göçte benim 

babam ve anam vagonda ölmüş, ben 

meme emiyormuşum, beni emdi-

recek çocuklu kadın olmadığı için, 

günlerce ölmüş anamın memesini 

emmişim. 

Sonra burada Müslüman bir 

Kazak’a evlatlık vermişler. Allah 

onlardan razı olsun. Beni hem 

büyütmüşler, hem de Müslüman 

yapmışlar. Müslümanlık ne kadar 

güzel bir şey. Tanımadığınız insan-

lara kardeş diye sarılıyorsunuz. 

İmkanlarınızı paylaşıyorsunuz. 

Şimdi de siz buralara geldiniz. Niye 

geldiniz? Siz Müslüman olduğunuz 

için, biz Müslüman olduğumuz 

için, hep beraber bu dinin kıyme-

tini bilelim. Yetim bir çocuğa ancak 

Müslüman biri kendi çocuğu gibi 

sahiplenirdi. Ben de olduğu gibi.

Beni Müslüman olarak yetiştiren 

Kazak aileye de Müslüman kardeş-

lerini görmek için buralara gelen siz 

Müslümanlara da Allah merhamet 

etsin, hem bu dünyada, hem de 

öbür dünyada bahtiyar olun, sakın 

buraları unutmayın daha sık gelin, 

daha tanış olalım” dedi.

Sabır Emmi

Başka bir eve uğruyoruz. Seksen 

üç yaşında iki bastonla ayakta dur-

maya çalışan Sabır emmi isimli bir 

dedeyle karşılıyoruz. Selam vere-

rek içeri giriyoruz. Daha nereden 

ve niçin geldiğimizi sormadan 

-sadece selam verme şeklimizden 

başka diyarlardan geldiğimizi anla-

mış olmalı ki- “bu bayram kapı-

mı bir Müslüman çalsa da onlara 

bir Kur’ân okuyup dua etsem, diye 

Allah’ımdan niyazda bulunmuştum. 

Allah’ım kabul etti ve sizi gönder-

di” dedi. Kur’ân’dan bir bölüm 

okuyarak dualar etmeye başladı. 

Araya hiç konuşma sokmadan ben 

■ Hicret Dirilişleri

Kurban paylarını dağıtırken evine uğradığımız yet-
miş yaşlarında, adı Hediye Abla olan bir teyzemiz 
Türkiye’den geldiğimizi duyduğunda boynumuza 
sarılarak, kendi yavrusunu koklayan bir ana oluver-
di. Bizi içine çeke, çeke kokladı, öptü, öptü sonra 
“iyi ki geldiniz. Müslümanlık işte budur” dedi ve 
başladı anlatmaya: “Göçte benim babam ve anam 
vagonda ölmüş, ben meme emiyormuşum, beni 
emdirecek çocuklu kadın olmadığı için, günlerce 
ölmüş anamın memesini emmişim.”
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de Kur’ân’dan bir bölüm okuyarak 

ve dualar ederek karşılık verdim. 

Ancak halimiz görülmeye değer, 

ibretlik bir andı. Yaşlı Sabır emmi 

ağlıyor, bizleri de ağlatıyordu.

Sabır emmi anlatmaya baş-

ladı: “Bizi Müslümanlığımızdan 

uzaklaştırmak için, kimliğimizi 

unutturmak için, Kafkasya’daki 

topraklarımızda İslâm nüfusunu 

yok etmek için, hayvan vagonla-

rına doldurarak, topraklarımızdan 

uzaklaştırdılar, bilmediğimiz yer-

lere sürdüler. Çoluk çocuk, yaşlı 

genç, hasta, kadın demeden itele-

yerek doldurdukları vagonlarda kış 

soğuğuna dayanamayarak hepimi-

zin ölmesini bekliyorlardı. Böylece 

Müslümanlardan kurtulacaklardı. 

Müslüman nüfus ortadan kaldırıla-

caktı. Ama Allah’ım buna izin ver-

medi. Sonra komünizm geldi. O 

da bizleri yok etmek istedi. O da 

başaramadı. Biz Müslümanlığımızı 

yine kaybetmedik. Bu topraklara 

Osmanlı olarak geldik, Müslüman 

geldik, Müslüman yaşadık, inşal-

lah Müslüman ölürüz. Ancak hep 

Türkiye’den Müslümanların gelme-

sini, Osmanlıların gelmesini bek-

ledik. Şimdi sizlerin geldiğini bu 

yaşımda gördüm ya ölsem gözüm 

arkada kalmaz. Ancak buraları 

unutmayın, daha sık gelin, burala-

rın Osmanlılara ihtiyacı var. Şimdi 

Rabb’im ne zaman isterse canımı 

alabilir. En mutlu günüm bu gün-

dür, en büyük bayramım bu bay-

ramdır.  Sabır emminin yanından 

nasıl ve hangi ruh haliyle ayrıldığı-

mızı siz takdir edin.

Hicretteki Diriliş

 Müftühan ve Ailesi

Bayramın üçüncü günü Çin sını-

rında Nurlu kasabasındayız. Altmış 

dokuz yaşında Müftühan isimli 

Türkiye’den göç etmiş bir Kazak’ın 

evindeyiz. Türkiye’den on iki yıl 

önce hicret etmiş. Bayram ikra-

mından sonra başladı anlatmaya: 

“Türkistan doğumluyum.  Ben üç 

yaşlarında iken topraklarımız Çin 

tarafından işgal edilmiş.  Atalarım 

büyük bir göçe başlamışlar. Uygur 

bölgesinden çıkarak Himalayalar’ı 

aşmışlar. Hindistan üzerinden 

Pakistan, İran derken Türkiye’ye 

ulaşmışlar. Ben bu göçü hayal meyal 

hatırlıyorum. 

Elli sene kadar Türkiye’de yaşa-

dım. İstanbul Kapalı Çarşı’da deri 

dükkanım, üç katlı da bir evim 

vardı. İstanbul’da hep göçümüzü 

ve ata yurdumu düşünüyordum. 

Niye Türkiye’ye geldik? Neden 

bizi topraklarımızdan göçe zor-

ladılar? Sonunda anladım ki biz 

Müslüman’dık. Bizi yok etmek isti-

yorlardı. 

Bizi yok edip hem dinimi-

zin, hem de kendimizin kökünü 

kurutmak isteyenlere karşı, yok 

olmadığımızı, yaşadığımızı ve 

Müslümanlığımızı muhafaza ettiği-

mizi göstermeyi, göç ettirildiğimiz 

topraklara Müslüman olarak dön-

meyi ve ata yurdunu bildiğim kada-

rıyla Müslümanlaştırmayı hep içe-

rimde canlı tutmuştum. Bir gün ata 

yurduna döneceğimi, Allah kısmet 

ederse o topraklarda can vereceğimi 

hep hesap etmişimdir.

2000 yılında çocuklarıma ata 

yurduna göç etmeyi ve oralara 

Müslümanlığı yaymayı teklif ettim. 

Allah’a şükür eşim ve çocuklarım 

da bu düşünceme destek verdiler. 

Hep birlikte 65 yıl önce terk etmek 

zorunda kaldığımız ata yurduna 

hicret ettik. Amacım sırf Müslüman 

olduğumuz için terk etmek zorun-

da bırakıldığımız ve bizden sonra 

yasaklanan İslâm’ı ata yurduna bil-

diğim kadarıyla yaymaktı. Çok fazla 

bir bilgim de yok, ancak İslâm’ı yay-

mak kararlılığım var. Allah’ın izniyle 

de buraları İslâmlaştıracağım. Buna 

da kimse engel olamayacak. İslâm 

buralarda yeniden hayat bulacak.”

Köyde evden bozma bir cami 

oluşturmuş. Caminin bir bölümünü 

Kur’ân kursuna çevirmiş. Kur’ân 

eğitimini bilen bir hoca tutmuş. 

Hocanın maaşını kendisi karşılıyor. 

Köyün okulunda eğitim bittikten 

sonra arabasını okulun önüne çekip 

talebeleri camiye taşıyor. Onların 

İslâm dersleri almalarını sağlıyor. 

Böylece pek çok çocuk Kur’ân oku-

mayı, dini bilgiler edinmeyi başar-

mış.

Bunu anlatan 69 yaşındaki deli-

kanlının azmi, gayreti, çalışkanlı-

ğı, dini kavrayış biçimi, az dere-

cede bildiği dini bilgileri yaymak 

ve insanları İslâmlaştırmak için 

hayatının kalan kısmında gösterdiği 

mücadele karşısında söyleyecek söz 

bulamadık.
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■ Hicret Dirilişleri

 Yusufbek’in Evinde Bayram 
Sofrası

Çin sınırı dönüşünde bir köye 

uğruyoruz. Hava -15 derece, uğradı-

ğımız ev dede, nine, oğlanlar, gelin-

ler, torunlardan oluşan kalabalık bir 

aile, bizi misafir ediyorlar. Beş ay 

önce Çin’den hicret ettiklerini söy-

ledi evin reisi Yusufbek: “70 yaşına 

kadar Çin’de yaşadım. Ekonomik 

imkanlarım da iyiydi. Bireysel olarak 

zar zor da olsa ibadetlerimizi yerine 

getiriyorduk. Ancak son zamanlar-

da Çinlilerin Müslümanları asimile 

etme politikaları hız kazanmaya baş-

ladı. Baktım ki ben ve çocuklarım 

dinimizden olacağız. Benim yaşım 

gelmiş yetmişe, bana bir şey olmaz 

belki, ancak çocuklarım dinlerin-

den olabilirlerdi, Müslümanlıklarını 

kaybedebilirlerdi. Kendimin ve 

çocuklarımın dini hayatlarını koru-

mak, Müslümanlığımızı kaybetme-

mek için tanımadığım bu topraklara 

hicret etmeyi kendim için tek çıkar 

yol buldum. 

Dünyalığı insan her yerde bula-

bilir. Ancak Allah korusun insan 

dinini kaybederse zor bulur. Rusya 

ve Çin deki komünizmin seksen 

yıldır Müslümanlara yaptıkları önü-

müzde canlı, canlı duruyorken Çin 

de daha fazla duramazdım” diyerek 

Müslümanlığını korumak için yap-

tığı hicretin zorluklarını hiç önem-

semiyordu. 

Kazak Çocuğa ‹sim Konuluyor

Bu arada yeni doğan torunu için 

kulağına ezan okumamızı ve ismini 

koymamızı istedi. Ben de büyük bir 

mutluluk içerisinde çocuğun kula-

ğına ezan okuyup ismini koydum. 

Salihlerden olması için dua ettim. 

Yusufbek dedenin, çocuğun babası-

nın, annesinin sevincini burada tarif 

etmenin imkanı yok.

 Almaata Merkez Camii

Çocuklar Anne, Babalarını 
Müslüman Yapıyor

İşte Kazakistan’dan sizlere 

aktardığım zorunlu göç (TEHCİR)

e karşı verilen direnişler ve bilerek 

ve isteyerek yapılan göç (HİCRET)

le gelen dirilişler, ülkede yeniden 

İslâmlaşma çalışmalarının sönmez 

meşaleleri olmuş, İslâm on yıllar 

sonra yeniden bu coğrafyada hayat 

tarzı olarak insanlar tarafından 

benimsenip yaşanılır hale gelmiştir.

Ülke genelinde gençler hızla 

Müslümanlaşıyor. Öbek, öbek bir 

araya geliyorlar. Dini öğrenme çalış-

malarına katılıyorlar. Öyle ki öğren-

dikleri her yeni bilgiyi heyecanla biri-

leriyle paylaşıyorlar. Öğrendiklerini 

birilerine tebliğ ediyorlar. İki yıl 

arayla gittiğim Kazakistan’da bunu 

müşahede ettim. Oldukça da sevin-

dim. Görüştüğümüz orta yaşlı kim-

selerden duyduğum şu cümle sevin-

cimi daha da arttırdı. Çocuklar anne 

babalarını Müslüman yapıyor.

İslâm’ın yeniden yayılmaya 

başladığı dünyanın her bölgesi-

ne, yıllardır İslâmi hayat tarzının 

lezzetine ulaşmış Müslümanların 

seyahat etmelerini, o bölgelerdeki 

Müslümanlarla görüşüp dertleşme-

lerini, onlara psikolojik, manevi des-

tek vermelerini, hatta oralara kalıcı 

eserlerin1 ( Camii, Kur’ân kursu, 

yurtlar ) yapılmasını tavsiye ediyo-

rum. Bu bölgeler her türlü desteğe 

açık yerlerdir. Buraları sadece maddi 

desteğe ihtiyaç duyan yerler olarak 

görmeyelim. Parası olana da, bilgisi 

olana da, öncülük yapmak isteye-

ne de ihtiyaç var bu coğrafyada. 

Gezmek amaçlı seyahatlerinizi bile 

bu coğrafyaya yapabilirsiniz.

Herkes “geç geldiniz ama, varsın 

olsun, kardeşler kusura bakmaz, 

buraları unutmayın, daha sık gelin, 

öğreneceğimiz çok şey var” demek-

tedir. 

Yeryüzünü İslâmlaştırmak emri-

ni almış Müslümanların, bu çağ-

rıya daha da fazla kulak vermeleri 

ve yeryüzünü gezip dolaşmaları ve 

gereğini yapmaları temennisiyle! 

 
Dipnotlar

1  Benim de destek vermeye çalıştığım 

bir camii ve eğitim merkezi projesi 

başlatılmıştır. Desteklerinize ihtiyaç 

vardır. İlgilenenlerin temasa geçmele-

rini duyururum.
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Hakan ÇORBACIOĞLU

Maşrık'te Münzevi Bir Hekim:
Ebu Bekr Zekeriya Er-Razi

(865-925)

Biyografisi

E bu Bekr Zekeriya er-Razi 

865 yılında İran’ın 

Kuzeyinde Tahran eya-

letinin Rey şehrinde dünyaya 

gelmiştir. Horasan’ın başkenti 

olan Rey İskitlerin yaşadığı bir 

dağ kalesidir ve Rey’de doğan-

lara Rey’e mensup anlamında 

er-Razi adı verilmektedir. İsmini 

yaşadığı yerden alan batıda 

“Razes, Raghensis, Albubator,  

bubemis” gibi adlarla anılan 

Zekeriya er-Razi’nin unvanı ise 

Calinusu (Galen)’dur. Özellikle 

felsefe ve tıp olmak üzere bir-

çok farklı alanda birçok çalış-

ma yapan er-Razi gençliğinde 

kuyumculukla ve sarraflıkla 

uğraşarak geçinirken bir yandan 

da müzik ve edebiyatla ilgilen-

miştir. İlerleyen yıllarda sakalı 

çıkması üzerine “artık sakalı-

mız çıktı bundan sonra müzik 

yapmak yakışık almaz.” diyerek 

müziği bırakmış ve bu yıllarda 

felsefe ve tıbba yönelmiştir. 

Razi genç yaşlarında tıp ve 

felsefe dışında edebiyat, kimya, 

simya, matematik, astronomi 

ve tıp gibi birçok alanda fark-

lı bilim merkezlerinde eğitim 

görmüş ve bu sayede kendini 

geliştirmiştir. Eğitimi sırasında 

ve eğitiminden sonra bilgisini 

arttırmak ve deneyim kazanmak 

için birçok uzun seyahate çık-

mış ve bu seyahatlerinde birçok 

farklı ilim merkezi görmüştür. 

Bu seyahatlerde araştırmalarını 

sürdüren ve birçok deneyimli 

kişiyle çalışma yapma imkânı 

bulan Razi seyahatlerini tamam-

ladıktan sonra doğum yeri olan 

Rey’e geri dönmüş ve orada kısa 

bir süre çalışmalarına devam 

ettikten sonra sarayda çalışmaya 

başlamıştır. Otuz yaşına gelince 

bulunduğu coğrafyanın önemli 

hastanelerinden biri olan Bağdat 

hastanesine 100 adayın arasın-

dan ilk sırada seçilerek girmiş ve 

çalışmaya başlamıştır. 

Razi, Bağdat hastanesinde 

tıbbın her konusuna hâkim olan 

24 kişilik bir uzman kadro oluş-

turmuş daha sonra bu kişileri 

yeteneklerine göre 3’e ayırmış-

tır. Razi bu sınıflandırmadan 

yararlanarak hastaların sorunla-

rını çözmeyi kolaylaştıracak bir 

sistem oluşturmuştur. Razi’nin 

Bağdat hastanesinde uyguladı-

ğı bu sistemde hasta sorununu 

önce en alt gruba bildirir. Eğer 

bu grup bir çözüm getiremezse 

bir üst gruba danışılır. Eğer bu 

grupta çözüm getiremezse en üst 

gruba danışılır eğer yine soru-

na çözüm bulunamazsa sorunla 

bizzat Razi ilgilenir. Ve sonun-

da bir şekilde hastanın soru-

nu çözülür. Böylece hiçbir grup 

boşa zaman harcamamış ve Razi 

bol bol çalışma ve okuma imkânı 

bulmuştur. Razi, hem bu sistem 

hem de çalışma sevgisi sayesin-

de Bağdat hastanesinde çalıştı-

ğı yıllarda neredeyse Galen’den 

beri ulaşılamayan yüksek bir tıp 

bilgisine ulaşmıştır. Bu yıllarda 
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“Calinisu’l-Arab” yani Arapların 

Galen’i olarak anılmaya başla-

mıştır. Böyle yüksek bir bilgi 

seviyesine ulaşmada Razi’nin 

meraklı, dikkatli, sabırlı, gayretli 

oluşu ve tatbikî ilme duyduğu 

sevgi son derece etkili olmuştur. 

Razi, ilme duyduğu derin sevgiyi 

şu sözlerle anlatmaktadır : 

“Beni tanıyanlar bilirler ki 

ilme karşı olan sevgim, tutkum 

ve bu yoldaki çalışmalarım genç-

liğimden beri aralıksız devam 

etmektedir. Hatta okumadığım 

bir kitap, tanımadığım bir ilim 

adamı bulunursa zarara uğra-

mam söz konusu olsa dahi her 

şeyi bir kenara bırakıp o kita-

bı okumadan, o ilim adamıyla 

tanışmadan edemem. Bu alan-

daki sabırlı çalışmalarım neti-

cesinde müsvedde olarak 20.000 

varaktan (sayfa) fazla yazdım.” 

Gerçekten de Razi ifade ettiği 

gibi gençliğinden itibaren büyük 

bir azimle aralıksız çalışmıştır 

bunun yanında birçok genci bili-

me özendirmiştir. Ömrünü ilme 

adayan Razi ömrünün son yılları-

na kadar hastalarla ilgilenmiştir. 

Hastalarını her zaman ücretsiz 

tedavi eden Razi tıpta kimyayı 

ilk kullananlardan olmasına ve 

birçok kimya deneyi yapmasına 

karşın tedavilerinde genellikle 

doğal ilaçlar kullanmayı tercih 

etmiştir. Bu durumla ilgili söy-

lediği “Diyetle iyi olacak hasta-

ya ilaç verilmez.” sözü Razi’nin 

doğal ilaçlar tercih ettiğini bir 

kez daha ortaya koymuştur.

Razi, hayatı boyunca hürriye-

ti savunmuş ve hayvanlara karşı 

hassas davranmıştır. Nitekim 

kimya ve tıp deneylerinde hay-

vanların kobay olarak kullanıl-

masına her zaman karşı çıkmış-

tır. Hayatı boyunca çalışan Razi 

hayatının son yıllarında yıllarca 

yaptığı bilimsel çalışmalardan 

ötürü güçsüz düşmüştür. Bu 

yüzden hayatını son yıllarında 

kardeşi Hatice’ye sığınan Razi 

sonsuz cömertliği ve mesleğin-

den uzaklaştırılmak için yapı-

lan entrikalar yüzünden sefalet 

içinde 925 yılında henüz 60 

yaşında kız kardeşi Hatice’nin 

evinde vefat etmiştir. Razi fel-

sefeyle olan ilgisinin de etkisiy-

le hayatı boyunca her zaman 

ölüme hazır olmuştur hatta şu 

şiiri bu durumu kanıtlar nite-

liktedir:  “Bir gün gelecek,/Ben 

artık olmayacağım./Bedenimden 

yukarıya,/Ruhum süzülecek.(...)/

Hangi semalar/Hangi sahillere 

doğru/Nerededir ey ruh söyle/ 

Seni cezbenden yurdu”

 Razi’nin hayatı her anlamda 

hikmete uygun bir yaşamdır. Mal 

biriktirmekten, israf etmekten, 

zulüm ve haksızlıklardan uzak 

durmuştur. Ömrünün büyük bir 

kısmını ilme ayıran Razi hayatı 

boyunca her zaman okumuş-

tur. Okuma aşkı sebebiyle hayatı 

boyunca ciddi göz hastalıkları 

yaşamış ama kör olmak pahasına 

çalışmaya devam ederek yaklaşık 

184 eser yazdığı tahmin edil-

mektedir fakat bu konuda hâlâ 

tartışmalar sürmektedir. Eserleri 

tıbbın bütün dallarını kapsar 

ama sadece tıp alanında değil 

metafizik, ahlak, gramer, simya 

gibi birçok önemli sahada eserle-

ri bulunmaktadır.  Aynı zamanda 

keşifleriyle özellikle tıp alanında 

yaptığı keşiflerle bilim alanında 

çığır açmıştır. Birçok eseri günü-

müze ulaşamamış, birçok eseri 

olmasına karşın tıp eserlerinin 

büyük bir kısmı günümüze ulaş-

mıştır. Yazdığı eserlerin büyük 

bir bölümünü batıda yüzyıllar-

ca ders kitabı olarak okutulmuş 

ve çalışmalarda örnek alınmıştır. 

Razi tüm eserleri çok değerli 

olmasına karşın 30 ciltlik tıp 

ansiklopedisi olan “el-Havi” 

diğerlerinden daha çok öne çık-

mıştır. “El-Havi” aynı zamanda 

ölümünden sonra Razi’nin san-

■ Ebu Bekr Zekeriya Er-Razi

Razi bol bol çalışma ve okuma imkânı bulmuştur. 
Razi, hem bu sistem hem de çalışma sevgisi saye-
sinde Bağdat hastanesinde çalıştığı yıllarda nere-
deyse Galen’den beri ulaşılamayan yüksek bir tıp 
bilgisine ulaşmıştır. Bu yıllarda “Calinisu’l-Arab” 
yani Arapların Galen’i olarak anılmaya başlamıştır. 
Böyle yüksek bir bilgi seviyesine ulaşmada Razi’nin 
meraklı, dikkatli, sabırlı, gayretli oluşu ve tatbikî 
ilme duyduğu sevgi son derece etkili olmuştur.
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dığında bulunan notları derle-

nerek basılmış birçok eserinden 

biridir. 

Bazı Önemli Eserleri

E l - H a v i , E t - T ı b b u ’ r -

Ruhani, Es-Siretü’l-Felsefiyye, 

Et-Tıbbu’l-Mansuri, Kitabu’l-

Lezze, Ahlaku’t-Tabib, Kesailü’l-

Felsefiyye, Kitabü’l-Fahir, 

Kitabu Sırri’l-Esrar, Risale fi’l-

Hisbeti ve’l-Cedri, Kitabu Men 

la Yahduruhu’t-Tabib, Kitabun 

fi’s-Sana’ati’l-Kimya, Kitabun fi’l-

İntikad ve’t-Tahrir ale’l-Mu’tezile, 

Kitabu Hey’eti’l-Alem, Kitabu 

Menafi’i’l-Edviye, Kitabun fi 

Keyfiyeti’l-Ebsar, Kitabu’l-Hiyel 

Mekanik, Kitabu Medhali’t-

Ta’lim, Kitabu Medhali’l-

Burhani, Kitabu’l-Âyât, Kitabu’t-

Tedbir, Kitabu’l-İksir, Kitabu’l-

Muhabbe, Kitabu’ş-Şevâhid, 

Kitabu Beru’s-Sa’a, Kitabu’l-Fahir 

fi’t-Tıb, Kitabu Tıbbi’l-Mülki, 

Kitabun fi Veci’l-Mefasil, Kitabu 

Et’imeti’l-Merda, Kitabun fi’l-

Kulunç, Kitabu’l-Kafi fi’t-Tıb, 

Kitabun fi’l-Bahr, Kitabu’l-Hacer

Felsefesi

 Razi tıpla olduğu kadar fel-

sefeyle de ilgilenmiş ve İslâm 

felsefesine önemli katkılarda 

bulunmuştur. Nitekim İslâm 

dünyasında “tabiyyun” ekolü-

nün kurucusudur. Felsefesini 5 

temel ilke üzerine şekillendiren 

Razi, Yunan felsefesinden birçok 

konuda etkilenmiştir. Platoncu 

çizgide bulunan Razi’nin düşün-

celerinde, özellikle ahlak görü-

şünde Sokrates ve Platon’un 

düşüncelerinin izlerini görmek 

mümkündür. Aristo’yu eleş-

tirmekten kaçınmayan Razi, 

Aristocuların aksine din ve felse-

fenin uzlaşamayacağını savunur. 

Özellikle Yunan felsefesinden 

etkilendiği için gelenekselliğin 

dışına çıkan İslâm dünyasında 

deney ve tümevarım yollarını 

kullanan Razi, İslâm âleminin 

ilk ampiristi olarak kabul edilir. 

Aynı zamanda rasyonalisttir. 

Razi, Tek ezeli ve ebedi var-

lığın Tanrı olmadığını düşünür. 

Onun sisteminde temel öğeler 

yaratıcı, ruh, madde, uzay ve 

zamandır. Bu yüzden hem döne-

minde hem de ölümünden sonra 

birçok filozof, düşünür ve halk 

tarafından eleştirilmiştir. Hatta 

bu eleştiriler yapılırken Razi’nin 

Tanrıyı bir yaratıcıdan çok evre-

ni şekillendiren bir mimar ola-

rak gördüğü iddia edilir ancak 

Razi’nin tüm eserlerinden ve 

yaşayış tarzından bu iddianın 

doğru olmadığı kesinlikle anlaşı-

labilir. Razi acımasızca eleştirilere 

rağmen ömrü boyunca düşünce-

lerinden vazgeçmemiştir. 

Davranış Bozuklukları ve Islahı 

Kendini Beğenme

Razi en önemli davranış 

bozukluklarından biri olan 

kendini beğenmeyi iki nedene 

dayandırır:

Psikolojik Sebep: Razi’ye 

göre kendimizi beğenme sebe-

bimiz kendimize duyduğumuz 

aşırı sevgidir. Bu sevgi bizi yanıl-

tır çünkü insanın aşırı kini veya 

sevgisi yoksa olayları objektif 

görebilir. Kendimize duydu-

ğumuz aşırı sevgi yani kendini 

beğenme olaylara doğru bakma-

mızı engeller. Kendinin beğen-

menin bir başka nedeni ise fazi-

letten yoksunluktur. Eğer insan 

faziletten yoksunsa kendini 

övme ihtiyacı duyar. 

Sosyolojik Sebep: Razi’ye 

göre eğer bir insanın etrafında 

dalkavuklar ve olaylara objek-

tif bakmayan yanıltıcı insan-

lar varsa insan esas kimliğini 

Razi tıpla olduğu kadar felsefeyle de ilgilenmiş ve 
İslâm felsefesine önemli katkılarda bulunmuştur. 
Nitekim İslâm dünyasında “tabiyyun” ekolünün 
kurucusudur. Felsefesini 5 temel ilke üzerine şekil-
lendiren Razi, Yunan felsefesinden birçok konuda 
etkilenmiştir. Platoncu çizgide bulunan Razi’nin 
düşüncelerinde, özellikle ahlak görüşünde Sokrates 
ve Platon’un düşüncelerinin izlerini görmek müm-
kündür. Aristo’yu eleştirmekten kaçınmayan Razi, 
Aristocuların aksine din ve felsefenin uzlaşamaya-
cağını savunur.
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unutur. Olaylara yanlış bakarak 

kibirlenir. Kibirlenmesi kişi için 

çok tehlikeli sonuçlar doğurur. 

Kendini beğenip kibirlenen birey 

azmini, gayretini kaybeder Bu 

yüzden kendini geliştirmek için 

çaba göstermez bu durum onu 

dibe çeker fakat kişi her zaman 

en iyi olduğunu düşünmektedir 

ve bu düşünceden vazgeçmek 

istemez.

Kendini Beğenmeden Kurtulma

Razi kendini beğenmekten 

kurtulmanın en iyi yolunun 

dürüst ve doğrucu bir kimseden 

fikir almak olduğunu düşünür. 

Aynı zamanda güvenilir kişiy-

le kendi hakkında tartışarak 

kibirli olduğunu net bir biçimde 

anlamalıdır. Bu konuyu birey-

sel olarak da düşünmeli, kimse-

yi küçümsememelidir. Tartışıp 

hatalarını gördükten sonra ken-

dini de küçümsememeli, olay-

lara objektif bakmalı, olayları 

doğru yorumlamalıdır.

Cimrilik

Razi cimriliğin aşırı tutum-

luluk değil fakirlik korkusu 

ve gereksiz derecede tedbirli 

olmaktan ileri geldiğini düşünür. 

Razi’ye göre cimri kişi mal birik-

tirmekten haz alır. Mal birik-

tirmek hevesi ile yapılan cimri-

likten kaçınılmalıdır. Cimriliğin 

ıslahı da önemlidir. Eğer cimrilik 

doğru metotlarla ıslah edilirse 

cimrilik tutumluluğa ve tedbir-

liliğe dönüşür. Tutumluluk ve 

yerinde tedbir ise kişi için önem-

li ve yararlıdır.

Yalan Söyleme

Yalan söylemenin temel amacı 

yükselmek, daha iyi yerlere gel-

mektir. Yalan söyleyen kişi yalan 

söyleyerek bir konuda karşısın-

dakine üstünlük kurmaya çalı-

şır. Yalan söyleyen kişi sonunda 

pişman olur çünkü yalan, bir 

şekilde ortaya çıkar. Ayrıca yalan 

söylemek küçük düşürücü oldu-

ğundan dolayı yalan söylemek-

ten kaçınılmalıdır. İki çeşit yalan 

vardır. Birinci tip iyi amaçlara 

ulaşmak için söylenen yalan-

lardır. Bu tip yalanların özür 

sayılabilecek nedenleri vardır. 

Bu yüzden ortaya çıkması kötü 

değildir. İkinci tip yalanlar ise 

kötü amaçlı olmasa dahi insanın 

itibarını zedeleyenlerdir. Bu tür 

yalanlardan kaçınılmalıdır.

Zihne Aşırı Yükleme

Bireyin, zihninin kapasitesini 

zorlayarak ölçüsüz davranması-

dır. Herkesin anlama kapasitesi 

ve zihni farklıdır. Zihni geliştir-

mek için zihne ve bedene karşı 

dikkatli davranılmalı ve dene-

yim kazandırılmalıdır. İnsan 

oynamalı, eğlenmelidir. Bu tür 

eylemler haz almak için değil 

dinlenmek ve yenilenmek için 

yapılır. Eğer birey dinlenmezse, 

eğlenmezse, oynamazsa zihnini 

fazla zorlamış olur. Bu yüzden 

zamanla zihinsel hem de beden-

sel olarak güçten düşer,   den-

gesini yitirir ve amacından uzak 

kalır. Bu yüzden olması gerektiği 

gibi orta yollu davranamaz. 

Oburluk 

Oburluk yemek yeme tutku-

sudur. Obur insanlar niteliğine 

bakmaksızın sadece yerler. Bu 

durum zamanla kontrol edile-

mez hale gelebilir. Bu da kişiye 

hem psikolojik hem de zihin-

sel açıdan zarar verir. Oburluk 

aynı zamanda tembelliğe, yor-

gunluğa yol açar. Oburluktan 

korunabilmek için oburluğa 

neden olan heva yenilmelidir. 

Hevanın yenilmesi için obur 

kişiye onun anlayacağı dilden 

yaklaşmak gerekir. Razi’ye göre 

oburlukla savaşmak için birçok 

metot vardır ama bunlar doğru 

kullanılmalıdır. Razi tıpla uğraş-

tığı yıllarda savaştığı oburluğu 

bir şiirinde şöyle anlatır: “Bil ki 

alışmak kalkan,/Kanaat ise zen-

ginliktir./Tokluğa alışmak ise,/

Sadece açlığı arttırır.”
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Bekir KARAKOÇ

Türklerde Felsefeye
Genel Bir Bakış

D oğu toplumları genellikle felsefeden “yok-

sun” toplumlar olarak addedilir. Türklerin 

de “düşünce (felsefe)-mahkemesinde(!)” 

yargılanması sonucu verilen hüküm “yoksunluk” 

olarak ilam edildi. Buradaki “yoksunluk” bir “yok-

luk” sorunundan daha derin meselelere matuf olup, 

kronikleşmiş algılara, genetik kodların karanlık labi-

rentlerine göndermeler yapar, etnik ve kültürel 

yapılara dair çeşitli imalarda bulunur. Yokluk (fel-

sefenin olmaması) tarihin herhangi bir döneminde 

olmayan/tahakkuk etmemiş bir şey olması açısından 

aşılabilir bir sorundur. Oysa yoksunluk zata (mahi-

yete) ilişkin bir telakki (yakıştırma) olup, Doğu top-

lumlarının dolayısıyla Türklerin 

felsefe üretmekteki aşılamaz 

yeteneksizliğine işaret 

etmekte. 

“Düşünce (felsefe)-

mahkemes inde ( ! ) ” 

verilen bu kararın 

objektifliğe gönde-

rimde bulunduğu ve 

mahkeme etmenin adil 

bir hükme matuf oldu-

ğu ise o kadar net 

değildir. Bu yargıla-

ma işi hakikate tes-

lim olmanın ve yine 

hakikati arayıp onu 

mücessem kılma-

nın endişesi miydi? 

Türkleri yargılama 

hakkını kim hangi sebepten kendinde görüyordu 

ve bu tahkikatın objektifliğinin(!) ortaya çıkarılması 

iyiliğini kim üstlenmişti? Bu soruların cevabı maale-

sef yok. Ama verilen bu hüküm bütün bir Doğunun 

entelektüel gündemini adeta altüst eden bir etki 

yaptı ve bu hükme gösterilen tepkinin neticesinde 

iki temel yaklaşım teşekkül etti. Biri anakronizmle 

malul bir mahiyette aydınların aktüalitesinde makes 

bulurken, diğeri aşılamaz (aşağılık) kompleksler 

şeklinde tezahür etti.  Anakronizmin neticesinde 

olmayan bir felsefeden bahsedilir olmuş ve Türklerde 

tezahür eden düşünüş formunun ve üretilen düşün-

cenin -bizzat kendisi- önemi mübalağa edilmiştir.  

Ötekisinde de Türklerde felsefenin ebediyen ola-

mayacağına hükmedilerek,  felsefenin istikbaline 

rezerv konulmuştur. Aslında ikisi de ırkçılığın ayrı 

noktalardan teyidi, kışkırtılması anlamına gelmekte 

fakat bu iki kronik bakış açısı bundan gafil görün-

mektedir. Türklerde felsefenin mevcudiyeti sorunu 

nihayetinde çıkmaz bir sokağa benzemekte; bu hem 

duygulanımı istihsal etmekte hem de oryantalizmin 

tuzaklarının tehlikeli neticeleriyle mücehhez bir 

görüntü arz etmektedir. Başka ifadeyle oryantalizmin 

söylemselliğinden kurtuluş pek mümkün olmamış-

tır.  

Bu iki tepkinin olumsuz sonucundan ve neden 

olduğu duygusal gerilimden sarfı nazar ederek konu-

ya şöyle bir giriş yapabiliriz: Sorunun bende ilk 

elden durumu Agustinus’un zaman hakkındaki söy-

lediklerine denk geliyor. Agustinus: “Öyleyse zaman 

nedir? Eğer bunu (zamanı) benden kimse sormasa 

biliyorum; ama soran kişiye açıklamak istesem bil-
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miyorum” demektedir. Ben de Türklerde felsefe 

var mıydı sorusunun cevabını biliyorum. Fakat bu 

cevabın harici şahıslara izahatına gelince cevabı 

bilmediğimi görüyorum. Hatta konuşma sırasında, 

konuşmanın doğallığı ve insafı sayesinde iyi kötü bir 

cevap bile verebilirim. Ama iş yazıya gelince karı-

şıyor. Yazının zaman-üstü bir bağlam oluşturması 

konuşmanın rahatlığını yok ettiği gibi, oluşan bu 

üst-bağlamın aynı zamanda kavramsal bir yaklaşımı, 

mantıki tutarlılığı-insicamı ve belli bir dizgeselliği 

tazammum etmesi bu konuda analiz yapılmasını 

zorlaştırıyor. Dediğim gibi bu sualin cevabını bir çır-

pıda ve kolayca verebilirim: İslâm öncesi Türklerde, 

felsefenin en genel tarifi söz konusu edilirse bir fel-

sefe mevcuttu. Hatta sırf Türklerde değil, toplum ve 

insan vasfına haiz her bütünlükte bir tür felsefeden 

(düşünceden) bahsedilebilir. Ama teknik manada 

felsefe ele alınacak olunursa, hiç tereddüt etmeden 

felsefenin İslâm öncesi Türklerde olmadığını söyleye-

bilirim. Bir etkinlik/disiplin olarak felsefenin kapsa-

mıyla İslâm öncesi Türk düşünsel evreninin uzamsal 

yapısını telif etmenin imkânsızlığı matematiksel 

bir aksiyom gibi kesin bir şekilde ifade edilemese 

dahi, bu mütekabiliyetin olgusallığı çok şüphelidir. 

İslâm öncesi Türk düşüncesinin kodsal örgüsüyle, 

felsefenin göstergelerinin kodlandığı zemin birbi-

rini iteler mahiyettedir ve bu çeşitli örneklerle 

açımlanabilir. Felsefenin gösterge kapsamları; man-

tık/akıl (rasyonellik/rasyonalize etme), olgusallık/

olay, sebep/netice, analiz/sentez gibi bağıntılarla-

kavramlarla-dizgelerle kodlandığı ve mücessem bir 

varlık (sistem-mevcudiyet) kazandığı tasvir edilebi-

lecek niteliktedir. Buna karşılık Türk düşüncesinin 

dilsel yapısının, kodsal özelliğinin, epistemik muh-

tevasının; mitolojinin, sembolün/simgenin, somu-

tun/benzeşimin, hayalin/mistikliğin kapsamı altında 

olduğu kolay olmasa da (felsefe denilen olgunun 

akli muhkemliği konusunda, gerek benim zihnimde 

gerekse de literatürde çoğu kez birbirini nakzeden 

düşünceler varit olmakta)  tasvir edilebilir. 

Millilik/Ulusallık Sorunu

Birinci problemimiz “milli” veya “ulusal” olma-

nın neye tekabül ettiğidir. Çünkü “uluslaşma” çok 

yeni bir olgu. Böylelikle asırlarca bir geleneğe sahip 

felsefenin (neredeyse birden bire) milli bir kimliğe 

büründürülmesi meselesi bizi “tarih yanılgısına” 

düşme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmakta. Türk 

felsefesi veya düşüncesi neye mübeddel kullanıl-

maktadır?  Mesela etnik olarak Türk oldukları ileri 

sürülen Farabî, İbn-i Sina gibi filozofları Türk yapan 

olgu nedir?  Bu zikredilen filozofların felsefelerinde 

Türk olduklarına dair istihraç edebileceğimiz hiçbir 

veriye sahip değiliz. Yine bu filozofların felsefelerin-

de Türklüğün bariz vasıflarını tespit etmekte müm-

kün görünmemektedir. Sırf biyolojik kökenlerinin 

Türk olması veya olma ihtimali dolayısıyla bunların 

ürettiği felsefi sistemi Türk felsefesi mi sayacağız?  Bu 

suale olumlu cevap bulmak mümkün görünmüyor 

veya görünse bile bunun pek anlamlı olduğu söyle-

nemez. O halde millilik vasfını belirleyen olgu hangi 

dilde yazdıkları olsa gerek. Yine bu iki filozof örne-

ğinden gidecek olursak bunlar Arapça yazmışlardır. 

Yani Arapça yazılmış, Arapçanın anlam evreninde 

inşa edilmiş, Arapçanın kavramlarının metafizik 

uzamlarına sahip ve yine bu uzamsallıkla kuşatılmış 

bir felsefi düşünce söz konusu. Öyleyse bu felsefi sis-

temleri ve filozofları bir milli kimliğe hapsetme yolu-

nun kapalı olduğu izhar olmaktan varestedir. Bunlar 

Arapça yazmış olsalar da kendi kökenlerinin (ulusla-

rının, milletlerinin; yani Türklüğün) özelliklerini ve 

kendi milli hasletlerini felsefi sistemlerine yansıtmış 

olamazlar mı (bu ümidin mümkünlüğü teselli verici 

gibi görünüyor)? Bu da bir varsayımdan öteye git-

mez. Çünkü bu felsefi disiplinlerde Türklüğe dair 

bulabileceğimiz en ufak bir ipucu yoktur. Adı zikre-

Klasik dönem Türkçe yazılmış felsefi 
metinler olmadığı için (yazılan metin-
ler Arapçadır) bir Alman, bir Fransız, 
bir İngiliz ve hatta bir Arap felse-
fesinden bahsedebildiğimiz (sonraki 
dönemlerde oluşmuş olsa bile) gibi bir 
Türk felsefesinden bahsedemiyoruz. 
Ayrıca Türkçe henüz felsefenin evi 
olabilecek bir kullanım tarihine (uza-
mına) sahip değildir. Yani felsefe dili 
olarak Türkçenin bir geçmişi olduğunu 
söyleyebilecek bir nedenimiz elimizde 
henüz mevcut değil.
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dilen filozoflar, dilin imkân verdiği ölçüde, öylesine 

evrensel bir sistem geliştirmişlerdir ki; bu sistemin 

muhtevası ve retoriği bir ulusal kimliğin atıflarını 

katbekat aşmaktadır (Türk olmanın mümeyyiz vasfı 

evrensel düşünme kabiliyeti olmadığına göre). Öte 

yandan bu filozoflara modern ulus anlayışı doğrul-

tusunda bir milli kimlik atfedilirse, dilin dönüştü-

rücü gücü yok sayılmış olur ki dilin doğası bunu 

hemen reddeder. Dil basit bir iletişim aracı değildir. 

Dilin sadece düşünceyi yansıtan edilgen bir alet/

araç olmaması ve hatta düşüncenin kendisi olması 

“es” geçilemez. Öyleyse dil düşünceyi (anlamı) ifşa 

eden, betimleyen bir olgu olmasının yanında, mana-

yı, düşünceyi üreten, düşünceye form kazandıran 

ve tıpkı bir kâğıdın iki yüzü gibi düşünceyle tefrik 

edilemeyecek bir bütünlüktür. Böylece dil hem amil 

hem de mamul olarak tezahür eder. Bu yüzden dil 

tahdide neden olduğu gibi (dilsel düzenin yasa-

larına uymanın zorunluluğu) düşünsel bir ufkun 

da yolunu açar (dilin düşünceyle mütekabiliyeti-

nin zengin içerimi). Dil “varlığı/düşünceyi” koruma 

ve onun mücessemleşmesini sağlaması bakımından 

“düşüncenin evi” olurken aynı zamanda düşünce-

nin formunu da belirleyen ve varolanı bizatihi inşa 

eden (belki varolanın kendisidir), canlı, dinamik, 

etken bir realitedir. Bütün bunlara delil ise dildeki 

bir ifadenin/lafzın gönderiminin salt bir düşünceye, 

anlam-sferine tekabül ettiğinin bir aksiyom gibi net 

olmaması ve böylece dil olmasa da dilden bağımsız 

bir düşünsel anlam-sferinin ve yine evrensel anla-

şılan ortak bir mananın, henüz yetkin ve objektif 

olarak ortaya konulamamış olmasıdır. Dilin olmadığı 

yerde düşüncenin bir hakikati yoktur. Düşüncenin 

bir gerçekliği olsa bile bu gerçekliği elde edebilece-

ğimiz (dil gibi sübjektif ve kültürel bir araç dışında) 

objektif bir araca ve kanıtlayabileceğimiz herhangi 

bir temyiz merciine sahip değiliz. Mücessem kılınan 

gerçeklik ise dilin kendisidir veya en azından dil 

sayesinde (dilden ayrılamayacak biçimde) düşün-

cenin gerçeklik kazanmasıdır. Böylece felsefenin 

hangi dilde yapıldığı ve filozofun düşünce sistemini 

hangi dilin uzamsal imkânlarıyla ve yine düşüncenin 

hangi dilin göstergeleriyle, çağrışımlarıyla, kodlarıyla 

üretildiği es geçilemeyecek bizatihi felsefi/metafizik-

sel bir sorundur. Hülasa edecek olursak, dil sadece 

ileti mübadelesinin bir zemini (uzamı, mekânı, 

zamansal belleği) olmayıp; aynı zamanda her türlü/

türden istihsalin/hâsılanın ve müstahsilin bizatihi 

kendisidir. Klasik dönem Türkçe yazılmış felsefi 

metinler olmadığı için (yazılan metinler Arapçadır) 

bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz ve hatta bir Arap 

felsefesinden bahsedebildiğimiz (sonraki dönem-

lerde oluşmuş olsa bile) gibi bir Türk felsefesinden 

bahsedemiyoruz. Ayrıca Türkçe henüz felsefenin 

evi olabilecek bir kullanım tarihine (uzamına) sahip 

değildir. Yani felsefe dili olarak Türkçenin bir geçmi-

şi olduğunu söyleyebilecek bir nedenimiz elimizde 

henüz mevcut değil. 

‹slâm Öncesi Türklerde Felsefenin Yokluğu Sorunu

Biz “yoksunluk kurgusundan” değil yokluk mese-

lesinden bahsedeceğiz. Çünkü yoksunluk iddiasına 

inanmıyor, bu iddiayı makul bulmuyoruz. Felsefenin 

yokluğu (vücuda getirilmemiş olması) tarihsel şart-

larla, böyle bir ihtiyacın hâsıl olmamasıyla ilgilidir 

ve bu konu bir bahsi diğerdir vs. Felsefenin menşei 

Yunana dayanır ve felsefe tarihte ilk defa, bir düşün-

ce tarzı olması hasebiyle Yunan’a ait bir olgu olarak 

gündeme gelmiştir. Yunan mucizesi denen fenome-

nin vücut bulması da felsefiyi Yunanların keşfetmiş 

olmaları ve ilmi disiplinleri teorize etmeyi başarma-

larıdır. Bu noktada felsefenin mahiyetinin ibraz edil-

mesi, kadim Doğu toplumlarının düşünüş tarzından 

ayrıldığı noktaların tebellür edilmesine yardımcı 

olacaktır. Felsefe her şeyden önce aklidir (rasyonel-

dir). Yöneldiği objesini mümkün olduğunca olgulara 

dayanarak izah etmeye dayanır. Açıklamaya yöneldi-

İslâm öncesi Türk düşünüşü, mantık 
ilkelerince denetlenmeye ve mantık 
kategorilerinin uygulanmasına kapalı-
dır. Ayrıca somut dünyanın geometrik 
düzen içinde sunulmadığı ve kavram-
sal bir örgüyle soyut düşüncenin olma-
dığı söylenebilir. Simgelerle örülmüş, 
teşbihi dille formüle edilmiş, animiz-
min eşyanın her düzeyini kuşatmış 
olduğu bir düşünce kipiyle karşı kar-
şıyayız.
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ği objeyi önce son noktasına, arkhesine kadar analiz 

eder (çözümler) sonra sağlam bir mantık örgüsüyle 

sentezleyerek onu tasvir eder ve sıkı bir sebep-

netice ilişkisi içinde onu açıklar ve yeniden kurar. 

Böylelikle sağlam bir mantık örgüsünü mümkün 

olduğunca gerçekleştirme çabasındadır. Bu sebep-

ten dolayı mantık ilkelerinin ve mantığın dayandığı 

kategorilerin ciddi bir şekilde Yunan felsefesinde 

öncelendiği ve bulunduğu 

ileri sürülmektedir! Ayrıca 

Aristo’nun mantığı tedvin 

etmesi ve sistemleştirme-

sinin arkasında ciddi bir 

felsefî birikimin olduğunu 

(bu girişim hiçte tesadüfî 

değildir) ileri sürmek de 

yanlış olmaz. Meşhur bir 

deyimle Yunanda düşün-

ce ‘mitostan logosa’ terfi 

etmiştir. Felsefe insan 

tecrübesinin bir ürünü 

olması ve temelini insan 

aklının ve deneyimlerinin 

tahkiklerinden almasıyla, 

aşkın olan ve kökeninin 

tanrısal olduğu düşünülen 

mitolojiden tefrik edilir. 

Bu yeni durum insanlık 

tarihi açısından bir kırıl-

madır ve diğer toplumla-

rın düşünüş şekillerinden 

paradigmal bir kopuşu 

simgeler. İşte literatür noktayı nazarından bakıldı-

ğında İslâmiyet’ten önce ve İslâm’ı kabul ettikleri 

ilk asırda Türklerde felsefî bir düşünüşün izlerine 

rastlamak mümkün görünmemektedir. Diğer Doğu 

toplumlarında olduğu gibi Türklerde de daha çok 

efsanelerle (mitolojik formlarla), hikâye ve şiirle 

irtibatlı bir varlık, evren ve insan anlayışının geliş-

miş olduğunu söyleyebiliriz. Türklerde felsefenin 

konusu olan problemlerin ele alınış formunun dini 

mahiyette olması orada iletişimin olmadığı anlamına 

gelmez. Çünkü üretilen “iletinin” muhataplarınca 

anlaşıldığından ve bir anlam uzamının oluştuğundan 

şüphe yoktur. Bundan kastımız şudur; Türklerde 

düşüncenin kaotik olmadığını ve belli bir dizgeselliği 

(sistemi, ardışıklığı) oluşturduğudur. Ancak bu niza-

miliğin (dizgeselliğin) rasyonalitesinin canlı ve doğal 

bir bağlamda tebyin edildiğini ve metinselliğinin 

kısıtlı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu demek 

oluyor ki; Türk düşünce tarzı kendi ilkelerini (neyse 

o ilkeler!) evrensel kılmakta ve net aksiyomlara 

dayandırmakta mahir olamamıştır. Bu yargı da belir-

tilen husus Türk düşüncesinin en azından Yunanî 

kökenli felsefe gibi olmaktan çok uzak olduğunun 

ifadesidir. Türk düşüncesinin bariz vasfı mitolojiler-

le bezenmesi, olgusallıktan 

uzak olması, iç tutarlılığının 

çeşitli ilkelerce sağlanama-

mış olması gibi formlarla 

maluldür. Başka bir ifadeyle 

İslâm öncesi Türk düşünü-

şü, mantık ilkelerince denet-

lenmeye ve mantık kategori-

lerinin uygulanmasına kapa-

lıdır. Ayrıca somut dünya-

nın geometrik düzen içinde 

sunulmadığı ve kavramsal 

bir örgüyle soyut düşünce-

nin olmadığı söylenebilir. 

Simgelerle örülmüş, teşbihi 

dille formüle edilmiş, ani-

mizmin eşyanın her düze-

yini kuşatmış olduğu bir 

düşünce kipiyle karşı karşı-

yayız. Olayların ve olgula-

rın rasyonel bir sebep-netice 

düzleminde açıklanmadığı 

ve yine Yunanda ulaşılan 

bilimsel karakterli doğa fel-

sefesi tarzında bir düşünüşe ulaşılamamış olduğu 

görülür. Türklerin kendilerini, dünyayı, eşyayı ve 

diğer insanları resmederken kullandıkları betimleme 

mitolojik/dinsel kökenlidir. Ayrıca varlığın menşeine 

dair geliştirdikleri spekülasyon yine mitolojik/şiirsel 

ve töreldir. Cari olan bir yazılı kültüre ise (yazının 

kullanılmasına rağmen) eski Türklerde ulaşılama-

mıştır. Böylelikle de Türklerin yöneldiği düşünce, 

“logos” (rasyo-akıl) merkezli olmaması hasebiyle 

Yunan düşünce tarzı olan felsefeden çok ciddi bir 

şekilde ayrılmaktadır. İslâm öncesi Türk düşüncesi-

nin felsefe ile olan yakınlığına gölge düşüren diğer 

bir unsurda Türklerde ilmi tasnifin olmamasıdır. 

Yine tasnifin en geniş manasında bütün toplumlarda 

(zorunlu) olduğu söylenebilir. Çünkü varoluş biraz-

da tasnifle ilgilidir. Ancak Türklerdeki tasnifin akli 
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(rasyonel) ve ampirik (pratik demiyorum) mahiyeti 

şüphelidir. Tasnif daha çok keyfi (sübjektif) karak-

terli ve pratik mahiyetlidir. Bu da ayniyet ilkesinin 

ve nesnel bir eşya anlayışının ihlali anlamına gelir. 

Tasnifin teorik zeminden yoksunluğu ve kuramsal 

bir dille/formla geleceğe aktarımının imkânsızlığı 

Türklerde bilgiyi nesnel kılamamıştır. Böylelikle de 

bilginin kendisi (nesnesi/objesi), bilgiyi aktaran-

dan (öznesinden/süjesinden) ve bilginin üretildiği 

ortamdan koparılamamış (“mevcudiyet metafiziği”) 

ve böylece sübjektif mahiyetten ayrılacak düzeye-

sistematiğe kavuşamamıştır. Bilen (bilgiyi hem üre-

ten hem edinen), bilinen (üretilen, kullanılan) ayrı-

mının olmaması Türklerde eğitimin karakterini de 

mitolojik ve törel kılmıştır. Bilen özne ve bilinen 

nesne ayrımına doğru oluşacak paradigmal koşul-

ların objektifliğinden yoksundur. Bütün bunların 

mevzubahis olması İslâm öncesi Türklerde felsefenin 

varlığını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. 

     Evet, yukarıda çok genellemeler yaptık ve bir 

sürü yargıda bulunduk. Bütün bunlar İslâm öncesi 

Türklerde felsefenin olmadığının ispat edilmesine 

yeterli delili teşkil etmekte midir? Her ne kadar bu 

söylenenler İslâm öncesi Türklerde felsefenin mevcut 

olmadığına kâfi olsa da bence asıl sual bu değil. Asıl 

sual felsefe denen şeyin gerçekten tarif edildiği gibi 

“efradını cami ağyarını mani” bir tanımla var olup 

olmadığıdır. Yine böyle bir felsefe tanımı yapılabil-

se bile (aklen yapılabilir), bu tanımın tam şekliyle 

pratik edildiği ve Yunanda varlık bulan meselenin 

bütün bu felsefe tanımlarının tam göstergesi olup 

olmadığıdır. Yunanda gerçekten böyle bir “mucize” 

vuku bulmuş mudur? Mesela Eflatun’un düşünce 

sistemi mitolojiden/dinsellikten arınmış, rasyonel 

mahiyeti oldukça ileri ve mantık ilkelerinin/kategori-

lerinin mükemmelen işlediği bir sistem midir? Ya da 

çok az fragmanları bulunan Sokrat öncesi filozoflar 

gerçekten teknik anlamıyla bir felsefe ortaya koya-

bilmişler midir? Yoksa bunlarda bir “tarih yanılgısı” 

örneği, sonradan inşa edilen bir varsayım mıdır? Bu 

soruların cevabının yeri burası değildir ancak Yunan 

düşüncesinin zorluklarının da göz önünde bulundu-

rulması gerekir.

Türkler ve ‹slâm Düşüncesi

Türklerin İslâm kültür ve medeniyet havzasına 

girdikten sonraki düşünsel modlarının çok ciddi bir 

dönüşüm ve değişim geçirdiği görülüyor. İslâmi ilim-

lerin epistemik formunun ve objektif karakterinin 

mantıkî ve ampirik  yönden güçlü olduğunu söyle-

yebiliriz. İslâm düşüncesi teşekkül etmeye başladığı 

ilk zamanlarından, tedvin edilip olgunluğa erdiği son 

dönemine kadar olan gelişiminde yönelimini rasyo-

nelliğe ve olgusal gerçekliğe doğru tebarüz ettirmiştir. 

Rasyonelliğin ve olgusal mahiyetin kesifliğinin delili 

hiç şüphesiz İslâmi ilimlerin bariz vasfının tasnifsel 

olmasıdır. Her ilmin, dayandığı ilkelerin belirlendiği 

bir usulünün olması İslâm düşünce geleneğini müs-

tesna bir konuma ref etmektedir (birazda modern 

bilim meşruiyetini metodolojiye borçlu değil midir!). 

Ayrıca Araplar aklı sadece bir düşünce aracı olarak 

görmemişler, bizzat düşünceyi inşa eden aklın ken-

disi üzerine düşünmüşler ve onun mahiyeti üzerine 

tahkiklere girişip felsefe yapmışlardır. Bu, Arapların 

(İslâm toplumunu ve zihni yapısını) Yunanlılar ile 

ve modern Batı toplumuyla, Batılı zihniyetle aynı 

zeminde buluştukları tezinin atılmasına neden oldu. 

Böylece Araplar (Müslümanlar), varlık/evren/insan 

anlayışlarını mitoloji tarzında inşa eden, eşyayı/

doğayı mitolojik/animist ve antropomorfik formlarla 

kuran diğer Doğu toplumlarından radikal bir şekilde 

ayrılmış oldular. Bundan naşi İslâm Rönesansının 

rasyonel niteliği İslâm düşüncesini Akdeniz-Batı 

düşüncesinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiş 

oldu. Böylelikle İslâm düşüncesinin Yunanî (rasyo-

nel, felsefi) kökenlerinin izini sürmek mümkün olur-

ken, aynı zamanda orijinal bir felsefenin ve kendi 

nevi şahsına münhasır filozof ve âlimlerin varlığı 

da dikkat çekmektedir. Usul-ü fıkıhta delil medlul 

ilişkisi (problematiki), kelam ilminde imanın ve din-

selliğin rasyonel bir formla temellendirilmesi, hadis 

ilminde haberin doğruluğunun ve güvenilirliğinin 

objektif kriterlerinin ve olgusal gerçekliğinin tespit 

edilmesi ve yine tarih ilminin esatirden ayrı addedi-

len bir disiplin olarak işlenmesi İslâm düşüncesini 

felsefe ve mantıkla ilişkili kılmaktadır. Ayrıca fıkıhta 

(İslâm hukukunda) özel hukukun çok derinlemesine 

ele alınması, kamu hukuku (amme hukuku) dalının 

gelişmesi çok önemlidir. Yargılamanın nesnel şart-

ları ile gerçek kişilerin hukukta tespiti gibi konular 

büyük bir öneme mebnidir. Yargılanan kişilerin 

mahkemece yargılanması ve bir delil olunca hükmün 

ona göre verilmesi İslâm düşüncesini önemli kılan 

başka bir unsurdur. Öte yandan felsefe ekollerinin, 

düşünce mezheplerinin vücut bulmuş olması önem-

den arî değildir.  
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■ Türklerde Felsefe

Türkler, Selçuklu ve Osmanlı döneminde İslâmi 

ilimleri zamanın şartlarına göre kendi kültür hav-

zalarına taşıdılar. Medreselerde mantığın, kelamın 

ve nispeten felsefenin mevcut olması Müslüman 

Türklerin felsefeden haberdar olduklarının bir delili 

olarak alınabilir. Belki ayrı ve müstakil bir felsefi 

ekolün mevcut olmaması Müslüman Türklerdeki fel-

sefi düşünüşün mahiyetini sorgulamakla neticelense 

de, Türklerin felsefeden ileri derecede “haberdar” 

olduklarına şüphe yoktur. İlimlerde tasnifin, objek-

tifliğin, olgusallığın, mantığın ve 

ampirik yönün güçlü oldu-

ğunun görülmesi için; fıkha, 

kelama, hadis ilmine, tarihe 

ve bizzat mantığa ve gramer 

ilimlerine biraz yakından 

bakılması yeterlidir. Ancak 

bu disiplinlerin rasyonel-

olgusal yönünün muhkem 

olması, Osmanlıda felsefenin 

olduğunun temyizi niteliğini 

taşımakta mıdır? Asıl mesele 

Osmanlılarda felsefenin olup 

olmadığı veya daha doğru bir 

ifadeyle Osmanlıların felsefe-

den haberdar olup olmadık-

ları değildir. Bilakis sorunu-

muz Osmanlılarda bağımsız 

bir disiplin olarak felsefenin 

ve müstakil bir felsefi kültür 

uzamının mevcut olup olma-

dığıdır. Sınırlı bir dönem ve 

sınırlı birkaç girişim dışında 

felsefenin kendi nevi şahsına 

münhasır olarak hayat bul-

duğunu söyleyecek nedenlerimiz yoktur. Felsefe 

kendine has tarzıyla, din felsefesi şeklinde bile olsa, 

Osmanlıda görülmemektedir. Bu da sistematik felse-

fe ekollerinin/mezheplerinin ve felsefe disiplinlerinin 

(bilgi felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi vs.) oluş-

madığının bir göstergesidir.  Evet, felsefe ve çeşitli 

teorik disiplinler filozofik açılımlarla, özgün filozof-

larla desteklenmemiştir. Bu ilmi ve felsefi mahiyeti, 

eskinin taşınması ve belki daha sistematikleştirilmesi 

şeklinde okumak mümkün. Daha açık bir örnek 

konunun daha iyi kavranmasına yarayabilir: İmdi 

Türkiye’de üniversitelerde onlarca felsefe bölümü 

var. Bu felsefe bölümlerinin yanında modern ilmi 

disiplinlere üniversite eğitim müfredatında yer veril-

mektedir. Bu veriler bize Türkiye’de bir felsefenin 

olduğunu, felsefi (özgün felsefi düşünce tarzına) 

yaratıcılığa yol açtığını söyler mi? Yoksa bunlar Batı 

felsefesinin, bilim ve teknolojisinin Türkiye’ye taşın-

ması, bunların eğitiminin verilmesi ve taklidi midir? 

Türkiye’de olduğu gibi Osmanlıda da felsefenin 

çeşitli disiplinlere dağılmış (sızmış), düzenden (sis-

tematiklikten) uzak bir eğitimi vardı hiç şüphesiz. 

Ama Osmanlıda orijinal, bağımsız ve bütüncül bir 

disiplin olarak felsefeden, felse-

fe eğitiminden bahsetmemiz 

mümkün değil. Osmanlılarda 

İbn-i Sina, İbn-i Rüşt, Farabî, 

Gazali ve İbn-i Haldun aya-

rında filozoflar yetişmemiş-

tir.  Aynı şekilde Kant, Hegel, 

Marks ve Heidegger gibi son 

dönem filozofları ayarında 

da filozofların yetiştiği söy-

lenemez. Osmanlıda İslâm’ın 

klasik dönem felsefe mezhep-

lerine benzer mezhepler/mek-

tepler oluşmadığı gibi modern 

dönem Batı da vücut bulmuş 

felsefe ekolleri/akımları gibi 

akımlar/ekoller de vücut bul-

madı. Osmanlıdan devralınan 

(klasik çağından) felsefenin 

özgünlüğü sorunu ve olmayışı 

reel olarak modern dönem-

lere kadar gelmiş, Tanzimat, 

Meşrutiyet ve Cumhuriyet’le 

bu sorun daha da artarak 

devam etmiştir. 
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İslâm düşüncesi teşekkül etme-
ye başladığı ilk zamanların-
dan, tedvin edilip olgunluğa 
erdiği son dönemine kadar 
olan gelişiminde yönelimini 
rasyonelliğe ve olgusal ger-
çekliğe doğru tebarüz ettir-
miştir. Rasyonelliğin ve olgu-
sal mahiyetin kesifliğinin delili 
hiç şüphesiz İslâmi ilimlerin 
bariz vasfının tasnifsel olma-
sıdır. Her ilmin dayandığı ilke-
lerin belirlendiği bir usulünün 
olması İslâm düşünce gelene-
ğini müstesna bir konuma ref 
etmektedir.
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Cemil ÖĞMEN

Burjuva Sınıfının Ahlaki ve
Entelektüel Tarihi

W erner Sombart, bir 

Alman iktisatçı-

sosyologu olarak, 

Alman genç tarihsel okuluna men-

suptur ve 20. yüzyılın ilk çeyre-

ğinde Kıta Avrupa’sının önde gelen 

sosyal-bilimcilerinden biridir. Bu 

gün baskılarını pek bulamasak da 

daha önce üç kitabı Türkçeye ter-

cüme edilmiş. Zamanının güncel ve 

geleceğe yönelik düşünce yapısını, 

en iyi şekilde temsil ettiğini düşün-

düğü burjuvanın ortaya çıkış serü-

venini anlattığı kitabı nihayet yayım-

landığından neredeyse yüz yıl sonra 

Burjuva: Modern Ekonomi Dönemine 

Ait İnsanın Ahlaki ve Entelektüel 

Tarihine Katkı adı ile Türkçede. Doğu 

Batı Yayınları’ndan neşredilen kitap, 

özellikle Jean Baudrillard tercümeleri 

ile tanıdığımız, Oğuz Adanır tarafın-

dan Fransızcadan tercüme edilmiş.

Marks ve Sombart 

Klasikleşmiş bu kitap/metin, gün-

celliğinden birtakım şeyler yitirmiş 

olmasına rağmen, hâlâ bir başyapıt 

olma mahiyetini sürdürmektedir. Her 

şeyden evvel bu kitaptan hâsıl olacak 

fayda, ülkemizdeki ekonomi, kapi-

talizm, sosyalizm, burjuva, feodalite 

gibi kavramsal tartışmalara olan ufuk 

açıcı katkılarda bulunacak olma-

sıdır. Marx’ın hakikatin sosyal 

ve tarihsel alandan kopuk soyut 

kavramlardan değil, hakikatin 

sosyal tarihsel bir gerçeklik üze-

rine oturduğu ve empirik gözlem 

yoluyla kavranması gerektiği tezi-

ni söyleyerek tarih üstü yasaları 

reddetmesi önemlidir ama aynı 

Marx’ın “Maddi hayatın üretim 

tarzı, genel olarak toplumsal, siya-

sal ve entelektüel hayat sürecini 

koşullandırır. İnsanların varlığını 

belirleyen şey, bilinçleri değil-

dir; tam tersine, onların bilincini 

belirleyen, toplumsal varlıkları-

dır.” ve “Egemen fikirler egemen 

maddi ilişkinin, fikirler olarak 

kavranan egemen maddi ilişkinin 

ideal ifadesinden başka bir şey 

değildirler; dolayısıyla bir sınıfı 

egemen sınıf haline getiren ilişki 

onun düşüncelerini de egemen 

düşünceler haline getirir” ifadeleri 

Marx’ın a priorileridir. İnsanlığı 

“dogmalar”, “tasavvurlar”, “hayal 

ürünleri”nden kurtaracağını 

düşünen  Marx, komünist evrede, 

yani sınıfsız toplumda, hiçbir sınıf 

çıkarı ve hiçbir inanç tahrifatı 

olmayacağı için görünüş form-

larının asıl tözlerinin gizlemele-

Leone Battista Alberti (veya Leon 
Battista Alberti) (1404-1472) İtalyan 
yazar, ressam, şair, dilbilimci, filozof, 
kriptocu, müzisyen, mimar. Rönesans 
hareketinin öncülerindendir. Bununla 
birlikte, daha çok mimar olarak tanım-
lanmıştır. Fakat bu alan ilgi alanlarından 
sadece biri olarak müşahede edildiğin-
den kendi kendisine yeten, bağımsız 
ve ilgilendiği sanat dallarında katego-
rize edilmede zorlanılan biri olduğun-
dan, kendisini değerlendirmede gerek-
siz bir seçicilik olur. Alberti’nin hayatı 
en mükemmel ressam, heykeltraş ve 
mimar olarak tanımlanabilir. 
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■ Burjuva Sınıfı

rinin nedenleri ortadan kalkacağını düşünerek yeni 

bir mistifikasyon yaratmaktadır. Marx her ne kadar 

Aydınlanmacı düşünürlerin yanılgılarından bahsetse de 

bir türlü  aydınlanma düşüncesinin  kurucu yönelim-

lerinden kopuşu gerçekleştirememiştir. Çünkü Marx’ın 

“Proleter Hakikat Öğretisi”  Aydınlanmanın saf aklının 

ışığıyla paralel bir anlayış göstermektedir. Ayrıca Marx 

bütün tarihi, kendisinden hareketle değerlendirmeye 

kalktığı için kendi konumu dışında bütün konumlar 

tarihsel olarak belirlenmiştir. Bunlar bize Marksist ana-

lizin self-refleksif olmadığını; yani kendi analizlerini 

bizatihi kendilerine uygulamaktan kaçındıklarını gös-

termektedir. Sombart ise tarihi materyalist bir şekilde 

yorumlamaz. Çeviri siyaseti açısından bakıldığında 

Sombart’ın söz konusu metninin bu zamana kadar 

Türkçeye çevrilmeyişinin nedenlerinden en önem-

lisi, ideolojik ve pratik tercihlerinden dolayı tarihi 

materyalist-pozitivist bir şekilde yorumlamayı yeğleyen 

hakim entelektüel iktidara, materyalist  bir yorum sun-

muyor olması olabilir. Sombart Marx’ın  a priorilerin 

tarihsel olarak oluşturulduğunun farkındadır ve ken-

disinin de bu tarihsellikten kaçamayacağının bilincinde 

olarak; Marx’ın yapamadığını yapar ve bir sıçrama 

gerçekleştirir.

Sombart, “tarihi ekonomi teorisiyle ve ekonomi 

teorisini tarihle açıklamak” gibi bir amaçla yola çıkma-

maktadır. Zaten böyle bir amacın kendisi belirlendikten 

sonra teorik sistem sadece kendi verilerini değil; kendi 

geçerlilik ve rasyonellik kriterlerini de yaratacaktır. Bu 

durumda yapılan her tarih okumasında metinler kendi 

içsel tutarlılığını sağlayacak paradigma çerçevesinde 

olacaktır. Sombart tarihin gidişatı ile ilgili metafizik 

tasarımlardan kaçınmaktadır.  Sombart tarihi daha çok 

izlemektedir. Sombart “sahip olduğumuz güncel bilgi 

birikiminden yola çıkarak bizi ilgilendiren konunun 

kökeninde bulunan nedenleri tek bir causa causansa 

(temel nedene) bağlamaya çalışmanın boşuna çaba 

harcamak olacağını” söyleyerek bize ne yapmadığını 

anlatmaktadır. Sombart da tali gibi gözüken, kendi 

ifadesi ile “kaza sonucu” ortaya çıkan, olaylar en az 

“zorunlu” olaylar kadar önemlidir. Bu da Sombart’ı çok 

daha titiz kılmıştır. 

Kapitalist zihniyet, sorunun doğası ve kökeninin 

sanılandan ve sandığından çok daha karmaşık bir şey 

olduğunu vurgular. Bize feodalite aristokrasi ya da 

burjuvaziden değil de girişimcilerden burjuvalardan 

bahsetmesi önemlidir. Gerçek yaşamla sürekli iç içe 

olan yaşayan ve hareket eden insanların çalışmanın 

merkezinde olması düşüncelerin soyut olup ve boşluk-

ta kaybolup gitmesini engellemiştir. Sombart daha çok 

herhangi bir sınıf ile bu grubun düşünce stili arasında 

nedensel bir bağ kurmak yerine,  sosyal varoluşundan 

hareketle ona ait inançların anlamını ve dönemin genel 

düşünce örüntülerini tespit etmeye çalışır. Bu grubun 

düşüncesinin doğasının, başka bir söyleyişle bu düşün-

ce grubun özel sosyal konumuyla nasıl ilişkili olduğu-

nun ve sonra da o çağın dinde ve felsefede cisimleşen 

bazı temel varsayımlarla nasıl bağlantılı olduğunun 

kapsamlı bir analizini yapmaya kalkmaktadır. Bu yakla-

şım paradoks gibi gözüken sonuçlara gitmesine karşın 

Sombart’ın kitabının hâlâ dinamik ve güncelliğini yitir-

memesine neden olmaktadır. 

Kapitalist Zihniyeti Anlamak 

Kitabın son kısımlarında “Kapitalizmin Özü”’nde 

Sombart kapitalist gelişmeyi açıklayabilmek için kapi-

talist zihniyetle işe başladığı için kınandığından ve 

ciddi tepkiler aldığından bahsetmektedir. Sombart’ı 

kınayanlar kapitalist zihniyeti ancak kapitalizmin 

doğuracağını düşünmektedir. Sombart ise kapitalizm 

ve kapitalist zihniyet arasında indirgenmesi olanaksız 

salt bir karşıtlık olmadığını söyler. Birbirinden kopuk 

olarak ele aldığımızda ise kurumsal olarak kapitalizmin 

bir örgütlenme olacağını ve örgütlenmelerin insanların 

ürünü olduğundan hareketle yola çıkarak kapitalist 

zihniyetin kapitalizmi doğurduğunu ifade etmektedir. 

Ama Sombart temkinlidir ve hiçbir şeyi tek kaynağa 

Marx’ın “Proleter Hakikat Öğretisi”  
Aydınlanmanın saf aklının ışığıyla 
paralel bir anlayış göstermektedir. 
Ayrıca Marx bütün tarihi, kendisinden 
hareketle değerlendirmeye kalktığı 
için kendi konumu dışında bütün kon-
umlar tarihsel olarak belirlenmiştir. 
Bunlar bize Marksist analizin self-
refleksif olmadığını; yani kendi anal-
izlerini bizatihi kendilerine uygula-
maktan kaçındıklarını göstermekte-
dir. Sombart ise tarihi materyalist bir 
şekilde yorumlamaz.
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indirgemeyecek kadar da dikkatlidir.  

Sombart,  “kapitalizm, hiç kuşkusuz 

kapitalist zihniyeti kendine özgü alanın 

dışında oluşturarak, örneğin, atölyesi 

kapitalist bir şirketin yanı başında bulu-

nan zanaatkârı, bir anlamda, dolaylı 

bir şekilde etkileyerek onun aracılığıyla 

da yansıtabilir,  zira bu komşuluk iliş-

kisi kapitalist zihniyet adlı kıvılcımın 

zanaatkârın ruhunu canlandırmasına ve 

bir önceki kuşak tarafından oluşturul-

muş bulunan kapitalist örgütlen-

menin etkisi altında kalması-

na yol açabilir. Hatta belli bir 

şirket bünyesindeki ekonomik 

özne, mesleğinin, kendi işleri-

nin gelişme biçiminin baskısı 

altında kalarak psişik yapısında 

kalıcı ya da geçici değişikliklere 

neden olabilir” diyerek kapi-

talizminde kapitalist zihniyeti 

yaratabileceğinden de bahseder. 

Ama yine de kapitalist zihniyet 

olmadan kapitalist bir örgütlen-

meden söz edebilmenin olanak-

sızlığını tekrar vurgular. 

Kitap “Tinsel ve ruhsal 

unsurların ekonomik yaşama 

müdahaleleri o kadar açık ve 

seçiktir ki, bu olguyu yadsı-

mak neredeyse bütün insan-

larda ortaklaşa bulunan ruhsal 

bir özü reddetmek anlamına 

gelecektir” ifadesi ile başlar. 

Ekonomik yaşamı bedeni ve 

ruhu olan bir insan gibi canlan-

dırmaktadır. Çünkü Sombart 

“tüm diğer insani etkinlik 

biçimleri gibi ekonomik etkinlik de yalnızca insan 

zihni dış dünyayla bağlantı kurup onu dönüştür-

düğünde somutlaşmaktadır. Her türlü üretim, her 

türlü ulaşım doğanın değişmesini zorunlu kılarken, 

en anlamlısından en anlamsızına her türlü çalışmanın 

gerisinde insana özgü ruhla bir boyutla karşılaşılmakta” 

olduğunu düşünmektedir. İnsan ve ekonomik yaşam 

ile kurduğu analoji ekonomik zihniyet analizini daha 

dinamik kılmıştır. Kapitalizme giden süreçte aslında bu 

insanın başkalaşımı ile ilgilidir. Sombart 

da bunun bilinçli yapmaktadır ki kitabın 

giriş kısmında kapitalizm öncesi ekono-

mik zihniyeti anlatırken o döneme ait 

insanı “doğal insan” olarak nitelendir-

mektedir. Doğal insan yani “Tanrının 

yarattığı haliyle sağlam bir kafa ve 

sağlam bacaklara sahip, bugün bizim 

yaptığımız gibi, dünyanın bir yerinden 

bir yerine çılgınca koşturmayan, yavaş 

hareket eden, acelesi olmayan bir insan. 

Mensura omnium rerum homo (Her 

şeyin başı ve her şeyin ölçüsü 

insan). Dolayısıyla bütün eko-

nomik faaliyetlerin başlangıcı 

sadece insani ve doğal maddi 

gereksinimler. İhtiyaçların ölçü 

ve niteliği de zamana göre her 

toplumsal küme için ayrı ayrı 

gelişir ve tedricen adet hali-

ne gelirdi. Yani maddi tüketim 

ne kadarsa üretim de o kadar. 

Ne kadar harcaman gerekiyor-

sa o kadar kazanılacak. Bugün 

modern bir dünyada yaşayan 

bizler için yine de tüketim, 

üretim, harcamak kelimeleri 

farklı çağrışımlar yapmaktadır. 

Burada kastedilen, bir insanın 

yaşaması için gereken zorunlu 

ihtiyaçlardır. İhtiyaçlarda belir-

leyici olan bireyin kaprisleri 

değildir. Yani bu ihtiyaçlar keyfi 

olarak belirlenemez. İhtiyaçlar 

gelenek tarafından belirlenir. 

Evet, kapitalizm öncesi yaşam 

genel olarak böyle. Bu dinle-

me haline benzeyen yaşam bu 

güne nasıl gelmiştir? İşte bu dönüşümü anlamak için 

Sombart kapitalist zihniyetin kökenini, tarihi izleyerek 

araştırmaya yola çıkar. 

Kitabın birinci kısmında Sombart, girişimcilik1 

ruhu ve burjuva zihniyeti üzerinde durarak kapitalist 

zihniyeti anlamlandırmaya çalışır. Girişimcilik ruhu 

ile burjuva zihniyeti birleştiklerinde kapitalist zihniyet 

meydana gelmektedir. “Girişimcilik ruhu para tut-

kusu, serüven aşkı, yaratıcılık ruhu, vs. gibi şeylerin 

Başlangıçta namuslu, dürüst, 
dinine bağlı, kanaatkâr, 
çalışkan, aklın gösterdiğinden 
ayrılmayan eski moda burju-
va 19. yüzyılda sanayileşmiş 
kapitalizmle birlikte devasa 
şirketlerin ortaya çıkışı ile ahlak 
anlayışında radikal bir dönüşüm 
yaşamıştır. Burjuvazinin 
sahip olduğu ilkeler kapital-
izm sanayileşme aşamasında 
onları ahlaksızlaştırmak zorun-
da bırakmıştır. Bu dönüşüm 
sonucu modern ekonomi 
insanına gelinmiştir. Burada 
akıl sadece para kazan-
mak ve işlerini büyütmek ile 
meşguldür.
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sentezidir. Oysa burjuva zihniyeti düşünceye dayalı 

bir dikkati, sözlerini tartarak söyleme, akılcı bir ölçü-

lülük, düzen ve idareli olma gibi niteliklere sahiptir. 

Rengârenk bir kapitalist zihniyet kumaşı üzerinde bur-

juva zihniyeti değişken bir yün atkı ipine benzerken, 

girişimcilik ruhu da ipek çözgü ipine benzemektedir”. 

Girişimcilik ruhunu tetikleyen en temel sebepler altın 

tutkusu ve para aşkıdır. Eskiden Orta çağda altın, birik-

tirilen, kralların ihtişamını görünür kılan, süs eşyası 

olan ya da toprağa gömülen bir ‘şey’ yani daha çok este-

tik nedenlerden dolayı ele geçirilmek istenen bir maden 

ama zamanla daha değerli bir maden haline gelmiş 

olmasıyla biçimine bakılmadan elde edilmek istenen 

bir nesneye dönüşmüştür. Zamanla altın tutkusunun 

yerini para tutkusu alacaktır (Paranın Yozlaşması’nı 

yazan René Guénon’nun kulakları çınlasın). Bu tutku-

lar o zaman yazılmış metinlerde ciddi anlamda yeril-

miştir aynı zamanda. Dante 1339 yılında “Floransa’nın 

Betimlenmesi”’nde, “işleri güçleri para, sanki sahip 

olmaktan başka bir şey düşünemiyor gibiler” ifadesi 

ile İtalyan kentlerinin paraya doymak bilmeyen yırtıcı 

aristokratları ile burjuvalarını aforoz eder. Eleştiren, 

yeren ve  sert mizah anlayışına dayalı metinler arttıkça 

Leon Battista Alberti gibi insanlar da artmaktadır. Şunu 

söylemeliyim ki,  Alberti kitabın, evet aslında kapitalist 

zihniyetin, önemli aktörlerindendir. Floransalı tüccar 

bir ailenin oğlu olan Alberti 15. yüzyılda yaşamış ve 

soğukkanlı bir gözlemci olarak zamanını günlüklerine 

aktarmaktadır. Bu sayfalarda zenginliğin herkes tara-

fından vazgeçilmez bir şey görüldüğü ve para kazanma 

aşkının halkın doğal ve genel bir özelliği olduğu söy-

lenmekte; “Herkes para kazanmak ve zenginleşmekten 

başka bir şey düşünmüyor”, “herkesin kafasını kurca-

layan düşüncelerin tek konusu var: kazanç”, “herkesin 

işi gücü nasıl servet sahibi olurum” vs. gibi. Kazanma 

hırsı arttıkça çeşitli kazanma çeşitleri ortaya çıkmak-

tadır; Şiddet aracılığıyla zenginleşme, sihir yoluyla 

zenginleşme, yaratıcılık yeteneğine başvurarak zengin-

leşme, para aracılığıyla zenginleşme. Bunların yanı sıra, 

kumar, ödünç para verme veya borsa, kapitalist zihni-

yetin oluşumuna katkısı olan unsurlar. Kitabın ilginç 

kısımlarından biri, özellikle psikolojik sürecin anlaşı-

labilmesi içinde önemli, olan 17. yüzyılda Hollanda’da 

yaşanan “lâle çılgınlığı”’. Sombart bir girişimcide olması 

gereken özelliklere de değiniyor. Fatih, örgütleyici ve 

müzakereci. Sombart, bunların içeriği hakkında bize 

detaylı bilgi vermeyi ihmal etmiyor (Bu gün iş başvu-

ruları için istenen niteliklere bakmanız yeterli. Sadece 

yabancı dil eksik). Bu girişimcilik korsanlarda, feodal 

beylerde, devlet memurlarında,  spekülatörlerde, tüc-

carlarda ve zanaatkârlarda tecessüm etmektedir. 

İkinci kısım burjuva zihniyeti ve burjuva erdemleri 

ile başlıyor. Sombart burjuvanın her olgun kapitalist 

girişimcinin kendisi olduğunu söylüyor. Ama Sombart 

kentte karşımıza çıkan ilk tüccar ya da zanaatkârın 

burjuva olamayacağını da ekliyor. Burjuva, burjuva 

görünümüne sahip gruplar arasında yetişmiş ve onla-

rın arasından çıkmış özel psikolojik niteliklere sahip 

kişidir. Burjuva Floransa doğumludur. Sombart bunu 

Floransa’daki 15. yüzyıldaki belge bolluğunun göster-

diğini ifade etmektedir. Burada da bilgi kaynaklarımız-

dan en önemlisi yine Alberti’nin kitaplarıdır. Alberti’nin 

yanında Giovanni Ruccelai, Gianozza, Leonarda Da 

Vinci ve yakınları, Ser Antonio ve tabii Benjamin 

Franklin’ den de iktibaslarla Sombart “Düzenin Kutsal 

Ruhu” ile “İş Ahlakı” olarak tasnif ettiği ekonomik 

öznelerin dış dünya ile ilgili irtibatlarını anlatıyor. 

Burada genel olarak erdemler ön plana çıkıyor ve 

aristokratların yaşamları devamlı yeriliyor. Sombart 

Benjamin’in “Erdemler Şemasında” burjuvanın en 

kusursuz aşamasına ulaştığını söylüyor. Bu şemada 

kanaatkârlık, susmayı bilmek, düzenli olmak, karar 

vermek, ölçülü olmak, gayretli olmak, dürüstlük, 

hakseverlik, kendine hâkim olmak, temizlik, ahlaki 

denge, namuslu olmak ve alçakgönüllülük vardır.

Aynı öğütler çeşitli ülkelerde aynı terimlerle durmadan 

tekrarlanmıştır. İtalya da onesta; Fransa’ da Honnêteté, 

İngiltere’ de honesty, bütün bu terimler genelde onur-

lu, ticari açıdansa dürüst olmak anlamına gelmektedir. 

Sombart bunlara ikiyüzlülüğün de eklemesi gerektiğini 

düşünmektedir. Çünkü gerçek burjuva farklılığına 

sahip olmadan da burjuva farklılığına sahipmiş gibi 

görünmek yeterlidir. Burada Weber’in Benjamin için 

dediklerine kulak verelim. “Franklin’in bütün tavır-

ları faydacılığın renklerini taşır. Dürüstlük faydalıdır, 

çünkü itibarı (krediyi) temin eder. Dürüstlük görün-

tüsünün aynı amaca hizmet ettiği yerde, bu görüntü 

yeterlidir ve o erdemin lüzumsuz bir fazlası israftır”. 

Sombart kapitalist düzende her türlü ticari işlemin 

başlangıç ve sonunda belli bir miktar para olduğunu 

söyler. Bu da ister istemez hesap kitap işlerinin yürü-

tülmesinin zorunlu ve vazgeçilmez kılar. Tabii bu hesap 

kitap işleri bir nevi muhasebeye denk düşmektedir ama 

o zamanın en gelişmiş hesap defterleri dahi son derece 

kabadır. Bildiğimiz bakkal defterleri gibi.
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Ülkeler Arasındaki Farklılıklar ve 
Terk Edilen Burjuva Erdemleri 

Sombart ilerleyen sayfalarda kapitalist zihniyetin 

ulusal görünümlerini ele almaktadır. Sombart kapita-

lizme özgü çeşitli yöntemler olduğunu düşünmekle 

beraber çeşitli ülkelerdeki kapitalist zihniyetin de 

gelişiminin farklı olduğunu ortaya koymaya çalışır. 

Bu uluslar ne kadar da birbirine yakın bir coğrafyada 

yaşasa da hepsinin kendi toplumlarına özgü dinamik-

leri ve kendilerine ait bir yazgıları var. Bu farklı tecrü-

beler farklı sonuçlara yol açmıştır. Kapitalist zihniyet 

kimi yerlerde neşv ü nema fırsatı bulamayacak kimi 

yerlerde ise doğduktan sonra gelişme fırsatı bulamaya-

caktır.  Örneğin 15. yüzyıl başlarında coğrafi keşiflerle 

girişimcilik ruhu İspanya’da hızlı bir şekilde ilerken 

17. yüzyılda saray, kilise ve şövalyelikle ilgilenmeye 

başlandığı için ticaret durgunlaşmaya başlar ve iyi 

aileden gelenler için ticaret uygun bir meslek olarak 

düşünülmez. Sombart, İspanyol tembelliği ile tarihe 

mal olan deyiminde buradan kaynakladığını söyler. 

Yine o dönemden Guicciardini İspanyolların “Akıllarını 

soylulukla bozduğunu” ifade etmektedir. 

Fransa’da soyluluğa olan eğilim her zaman daha fazla 

olduğu için ancak ilerleyen zamanlarda göç hareketle-

rinden sonra kapitalist zihniyet doğmaya başlayacaktır. 

Hollanda ise kapitalizmin en kusursuz örneği oluştu-

racak ve herkesin kapitalizm konusunda model aldığı 

ülke haline gelecektir. Adeta ticaret sanatının öğretildiği 

bir okul, burjuva erdemlerinin üretildiği ana kaynaktır. 

Birinci sıraya almaları için elbette burjuva erdemleri 

kadar hesaplama yetenekleri de önemlidir. İngiltere, 

feodal senyörün bizzat kendisinin kapitalist girişimciye 

dönüştüğü ve ileride ise sanayileşmenin beşiği olacak 

kenttir. Almanya’nın kendine has yapısı kapitalizmin 

oldukça geç bir dönem gelişmesine neden olacaktır.

 Her ülkede dahi bu kadar farklılık gösteren burjuva 

zaman geçtikçe nasıl bir hal alacaktı? Sombart bunu 

da ihmal etmiyor ve Sombart ile tarihi izlemeye devam 

ediyoruz. Sombart “kapitalizme özgü dönemler ya da 

aşamaların her birinin kendine özgü bir burjuva tipine 

sahip olduğunu” söylüyor. Ne kadar da kapitalist zih-

niyeti besleyen burjuvalar da olsa eski moda burjuvalar 

hâlâ acelesi olmayan insanlardı. Sombart giydikleri 

kürklerden, paltolardan, kısa pantolonlardan ve taktık-

ları peruklardan bu nesnelerin acelesi olmayan insanlara 

ait olduklarını vurgulamaktadır. Kapitalizmin şafağında 

yer almış bütün bu insanlar için işlerin en yüce amacı 

insanın yaşamasına hizmet etmektir. Etkinliklerini 

belirleyen ve yönlendiren ölçüt kendisinin ve diğer 

insanların çıkarına hayati bir önem atfediyor olmaları-

dır (bunlar bu gün ne kadar da tanıdık). Ama zenginliği 

tek amaç olarak görmüyorlar. Başkalarının “müşterile-

rinin peşinden koşmak” ise kesinlikle yasak. Böyle bir 

davranışı Hıristiyanlık karşıtı, ahlaksızca bir yöntem 

olarak görülüyorlar. Reklam yapmak da  indirim yap-

mak da hoş karşılanmıyor, ayıplanıyor. Öyle ki, teknik 

karşısında bile tavırları mesafelidir. İngiltere Kraliçesi 

Elisabeth tahta çıkmasından iki yıl sonra Venedikli 

bir mucit, çarşaf imalatçılarının  lonca yönetimine, 

geniş çarşafları çırpma görevi yerine getiren bir makine 

sunar. Yönetim uzun süre düşündükten sonra makine-

nin devreye sokulması ile birçok işçinin işsiz kalarak 

sefaleti düşeceğini söyleyerek öneriyi reddeder. 

Başlangıçta namuslu, dürüst, dinine bağlı, kanaatkâr, 

çalışkan, aklın gösterdiğinden ayrılmayan eski moda 

burjuva, 19. yüzyılda sanayileşmiş kapitalizmle birlikte 

devasa şirketlerin ortaya çıkışı ile ahlak anlayışında 

radikal bir dönüşüm yaşamıştır. Burjuvazinin sahip 

olduğu ilkeler, kapitalizm sanayileşme aşamasında, 

onları ahlaksızlaştırmak zorunda bırakmıştır. Bu dönü-

şüm sonucu modern ekonomi insanına gelinmiştir. 

Burada akıl sadece para kazanmak ve işlerini büyütmek 

ile meşguldür. Kâr ne kadar büyük olursa olsun artık 

bir sınırı yoktur ve her zaman daha da büyüyebilir. Bu 

konuda kapitalistlerden Carnegie: “Her zaman işleri-

mizi daha fazla büyütme ihtiyacı duymamayı ummakla 

birlikte bizi bulunduğumuz yerden daha geriye götü-

recek en ufak bir gecikmenin bizim için önemli bir 

gerileme olduğunu görüyoruz” diyor. Her zaman işleri 

büyütmek için çabalamaktadırlar. Onlar ekonomik 

yaşamın gelişmesi için ne gerekiyorsa onu yaptıklarını, 

bunun da ekonomik gelişmeye uygun bir davranış biçi-

mi olduğunu söylüyorlar (bu söylem hâlâ devam ediyor 

ve sanırım bir yazgı olarak hiç bitmeyecek). Sombart 

burada ilginç bir analoji kuruyor.  Modern ekonomi 

insanının  ruhunu çözümlemeye kalkıştığımızda kısa 

bir süre sonra bu ruhla, çocuğun ruhu arasında ciddi 

bir benzerlik bulacağımızı söylüyor: “Modern insanı 

belirleyen temel değerlerdeyse bütün psişik süreçleri en 

basit unsularına indirgeyerek bu süreçlerde kökten ve 

bütünsel bir basitleştirme, bir tür çocukça bir ruhsal-

lığın birincil durumlarına gerileme türünden bir şeyle 

karşıladığı söylenebilir”. Bu insan “içsel büyüklükle 

dışsal büyüklüğü birbirine karıştıran bir eğilimin” ege-

menliği altındadır. Para miktarının hoşa gitmesi bunun 



65Umran OCAK 2012

■ Burjuva Sınıfı

sonucudur.  Spor etkinliklerinin 

önem kazanması da ölçülebilir 

bir büyüklüğe atfedilen değer 

ile ilgilidir. Bir olayın gerçekleş-

me hızı oldukça cezb edicidir. 

Sombart ileride yaşadığı tarihi 

inceleyen insanların çağlarını 

“Rekor Çağı” adı verebileceği-

ni de ekliyor. Sadece yenilik 

için yenilik de önem kazan-

maktadır.  Salt akılcı düşünceye 

boyun eğerek ve devamlı kâr 

hırsı ile yaşaması, her yeniliğin 

üstünlüğünü fark ettiği anda 

hiç tereddüt etmeden ve her-

hangi bir pişmanlık duymadan 

eski yöntemlerden vazgeçebil-

mesi, geleneklerinin son izlerini de silmiştir. Edward 

Harriman’ın zenginliğini Sombart başka bir kitaptan 

iktibas ile yapıyor: “Elde ettiği zaferin sırrı, her türlü 

ahlaki utanma duygusundan tamamıyla yoksun olma-

sıyla açıklanabilecektir”. John Rockfeller kendi iş ilkesi-

ni anılarında özetlemiştir; “yaptığım her türlü utanmaz-

lığı kabul edecek” ve “gerektiği takdirde binlerce insanı 

kurban etme konusunda” tereddüt etmeme cesaretini 

göstermeme izin verecek bir iktidara sahip olabilmek 

için rahatlıkla bir milyon doları gözden çıkartabilirim. 

Kendisini “merhametli” ve “ahlaklı” biri olarak gören 

Werner Siemens ise kardeşi Karl’a mektubunda öğütler 

vermektedir:  “Her zaman katı ve fütursuz ol; iyi ve 

ahlaklı biri büyük bir şirketi yönetemez. Eğer yanlışlık-

la kişisel durumlar ve özel işlere takılıp kalacak olursan 

içinden çıkamayacağın bir talepler ve entrikalar labi-

renti içinde kaybolup gidersin.”

Peki, artık çalışkanlığa, dürüstlüğe, kanaatkârlığa 

yani burjuva erdemlerine ne olmuştur?  Bu nitelikler 

hâlâ kapitalist girişimcinin zihniyetinin bir parçası 

mıdır? Sombart bu sorulara evet veya hayır ile cevap 

vermenin olanaksızlığını söyler ve kitabın önemli tes-

pitlerinden birini yapmak için  yola koyulur. Artık bu 

erdemlerin daha farklı bir yere sahip olduğunu söyler: 

“Hiç kuşkusuz bu erdemler artık kapitalist girişimcinin 

temel ve zorunlu nitelikleri arasında yer almamaktadır-

lar ancak işlerin yürütülüşü açısından önemlerini hepten 

yitirmiş oldukları da söylenemez yerine, eğer bu şekilde 

ifade edebilmek mümkünse, iş dünyasına ait çarkla-

rın niteliklerine dönüştürülerek nesnelleştirilmişlerdir. 

Bunlar yaşayan canlı kanlı insanların özellikleri olmayı 

bırakarak ekonomik davranışın 

nesnel ilkelerine dönüşmüşler-

dir”.  Mesela “dürüstlüğü” ela 

alalım. Artık insanlar dürüst bir 

tüccar ama gündelik anlamda 

ahlaktan yoksun biri olabili-

yor. “Dürüstlük” yalnızca işleri 

yürütme biçimine ait bir özel-

lik, kişiyle ilgisi olmayan özerk 

yasalara boyun eğen, nesnel bir 

varlık gibi görülmeye başlanı-

yor. Onun için artık “dürüst” 

bir işten bahsettiğimiz zaman 

sahiplerini tanımadığımız bir 

şirketten bahsediyoruzdur. 

Firmanın şöhreti yöneticileri-

nin ahlak anlayışının garantisi 

olmaktadır. Burada “dürüstlük”, kişisel bir nitelik ola-

cağına, “günümüzde işin yürütülüş biçimine atfedilen 

bir niteliğe dönüşmüştür”. Bankaların iş dünyası ve 

halkın gözündeki yeri bu bankaya yatırılan sermaye 

ve sahip olduğu nakit stokuyla doğru orantılı oluyor 

ve bankalar iflas edene kadar insanlar sorup soruştur-

madan güven içinde bu büyük şirketlerin “dürüst” bir 

şekilde yönetildiklerinden söz edebilmektedir. Burada 

da burjuva erdemlerine benzeyen bir “nesnelleştirme” 

ve “kişiden bağımsız kılma” süreci ile karşı karşıyayız.

Ekonomik Öznelerin Kuşaklar Boyu Süren Varlığı

Kapitalist zihniyetin oluşmasını sağlayan unsurlar 

kısmında Sombart, kapitalist bir zihniyetin nasıl olup 

da ortaya çıkmış olduğu sorusuna cevap aramaktadır. 

Belli bir döneme ait ekonomik özneler neyin etkisi altın-

da kalarak, burjuva zihniyeti dediğimiz belli eğilimler, 

belli istidatlar ve belli davranış kurallarını bünyesinde 

toplamış olan bir zihniyete sahip olmuşlardır. Hangi 

unsurların etkisiyle bizim kapitalist, burjuva olarak 

nitelendirdiğimiz belli bir şekilde hisseden, düşünen ve 

davranan ekonomik özneler kuşaklar boyunca varlık-

larını sürdürmüşlerdir. Sombart temkinlidir ama tarihi 

izlemeye devam eder ve kapitalist zihniyetin gelişmesi-

ne katkıda bulunan unsurlara geçmeden bizi kapitalist 

zihniyet oluşmadan önceki koşulların günümüz kapi-

talist zihniyetinin içinde yoğrulduğu koşullardan farklı 

olduğu hususunda uyarır. Kapitalizm doğuş evresinde 

kapitalist girişimcinin eseriyken, gelişmiş evrede giri-

şimci kapitalizmin eseridir. Sombart kapitalist zihni-

Werner Sombart
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yetin gelişmesinde çoğu kez tek ve aynı bir unsurun 

dahi kapitalist zihniyetin gelişmesine bin bir şekilde 

katkıda bulunmuş olduğunu gösterecek ve bunu oluş-

turan sayısız unsuru biz okuyucuların önüne serecektir. 

Kapitalist zihniyetin oluşumundaki bu sayısız unsurları 

üç ana başlıkta ele almaktadır. Biyolojik temellerde 

çeşitli burjuva tiplerini ahlaki ve tinsel tarihini etnik 

temelli olarak ele alır. Sombart, kapitalist zihniyeti 

özümseyebilecek yeteneğe sahip görünen insanın, bu 

özümseme işini, ya bir dizi dışsal etki ya da bir seçim 

yaparak, belli ahlaki güçlerin yardımıyla yapabileceğini 

din ve felsefe alt başlıklarında ahlaki özelliklerde incele-

miştir. Toplumsal koşullarda ise insan toplulukların dış 

etkilenmelerin nedeniyle kapitalist yönlendirilmelerini 

anlatır. Toplumsal koşulların ilgi çekici alt başlıkların-

da devlet, göçler, teknik, altın ve gümüş madenleri-

nin bulunması ve kapitalizm öncesi meslekler vardır.   

Sombart girişimcilerin bu girdaba girmesinin kapi-

talizme borçlu olduğunu söylemektedir. Bu sonuca, 

girişimciyi ahlaksız bir duruma düşürmekten koruyan 

din duygusu adlı son engelin yitirilmesinden sonra ula-

şılmıştır. Sombart’a göre işlerinin yaşamına anlam veren 

tek şey olabilmesi için girişimcinin görev duygusuna 

sahip olmasına gerek yoktur çünkü girişimci zamanla 

çölde bile yeni değerler keşfedebileceğini öğrenmiş ve 

yaptığı işi çekici kılacak niteliklerle donatmayı bilmiş-

tir. 

Kitabı nihayetlendirmeden Sombart geçmişe yöne-

lik kısa bir değerlendirmeden sonra gelecekte bizi ne 

beklediğine dair fikir yürütmektedir. Kapitalist girişimi 

sonsuz bir birikim ve sınırsız bir zenginlik eğilimin-

den ayrı düşünebilmek olanaksızdır. Peki, kapitalizmi 

nasıl bir gelecek bekliyor? Sombart’ın kesin bir yanıtı 

olmamakla birlikte sesli bir şekilde düşünmektedir: 

“Kapitalizm adlı bu devin doğa ve insanları yok etti-

ğini düşünenler günün birinde onun denetim altına 

alınabileceğini ve yıkıp geçmiş olduğu duvarların geri-

sine itilebileceğini ummaktadırlar. Bu sonuca ulaşabil-

mek içinse insanların ahlaki açıdan ikna edilmelerinin 

yeterli olabileceği sanılmaktadır. Bana göre bunlar 

acınası türden girişimlerdir. Bu dev, gücünden bir 

şey yitirmediği sürece yapılabilecek tek şey insanların 

yaşamlarını ve sahip olduklarını koruyabilecek türden 

önlemler almaktır. İşçileri, yuvaları, vs. koruyabilecek 

itfaiye pompasına benzeyen türden koruyucu yasalar 

çıkartılarak, bunlar, iyi örgütlenmiş ve düzgün insan-

lardan oluşan bir personele emanet edilebilir. Böylelikle 

uygarlık sınırlarımız içindeki huzur dolu yuvalara sıç-

rayan ateş parçalarını söndürebilmek mümkün olabilir.

Bu dev gücünü sonsuza dek koruyabilecek midir? 

Günün birinde koşmaktan yorulmayacak mıdır? Bana 

göre er ya da geç bir gün yorulacaktır. Kanımca kapita-

list zihniyet kendi yıkılış ve ölümüne yol açacak tohumu 

da bünyesinde taşımaktadır. Bugün sahip olduğu canlı-

lığı yitirdiği gün kapitalist zihniyetin başına neler gele-

bileceği bizi ilgilendirmiyor. Görme yetisini kaybeden 

dev belki de demokratik bir uygarlığı sırtında taşımaya 

mahkûm edilecektir. Belki de tanrıların çöktüğü bir 

dönemde yeniden ilkel doğaya dönüşe tanık olacağız.

Kim bilebilir ki?” 

‹lgisizliğin Muhtelif Sebepleri 

Fernand Braudel tam gücüne kavuşmuş bir şekilde 

kapitalizm kelimesinin Marx’a dahi yabancı oluşundan 

bahsetmektedir. Braudel, Der Moderne Kapitalismus 

(ilk yayınlanış tarihi 1902) ile Sombart’ın bilimsel çev-

relerde kapitalizm kavramını bugün bildiğimiz anlam-

da siyasal tartışmalarda tam gücüne kavuşmuş halde 

ilk kez lanse ettiğini söyler. Ama buna rağmen Sombart 

ülkemizde yeteri kadar ilgi görmemiştir. Ülkemizde 

görece “sol” bir literatür olmasına karşın Sombart gör-

mezden gelinmiş ve adeta ilgisizliğe mahkum edilmiş-

tir. Elbette bu görmezden gelme sola has bir davranış 

tarzı değildir. Bu “görmezden gelme olgusunun” çeşitli 

sebepleri var. Türkiye’de gerek sağda, gerek solda, 

gerekse de diğer kesimlerde olan her şeyi basite indir-

geme, kavramsal düşünememe ve hatta derin bir tefek-

kür geleneğinin olmaması bir sığlığın sürgün vermesine 

neden oldu. Aslında bu bahsettiklerimiz, ülkemizin 

makûs talihidir dersek çok mübalağa etmiş olmayız 

sanırım. (Elbette makûs talihin kendine mahsus ve 

üzerinde durulması gereken tarihsel ve sosyal sebep-

leri var.) Türkiye’de, düşünce (her ne kesimden olursa 

olsun) yüzeysel bir mahiyette olmaktan kurtulamamış, 

birçok eser ve metin daha çok ihtiyaçlara binaen ele 

alınmıştır. Kendi geçici sorularına yine bu doğrultuda 

hesabı verilmemiş cevaplar veren kitap ve metinlere 

tevessül edilmiştir. Doğal olarak bu süreçte entelektüel 

derinlik savsaklanmış ve ciddi bir okur da teşekkül 

etmemiştir. Böylece bereketli bir düşünce ikliminden 

bu ülke mahrum kalmıştır. Buradan yola çıkarak 

kitabımızın da içerdiği meseleler hasebiyle “solun” bu 

çıkmazı özellikle ele alınmalıdır. Belki ortada görünme-

yen ama solu dahi can damarından yakalayan gerçek, 

Osmanlıdan tevarüs etmiş devleti kurtarma kaygısın-
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dan solun da nasibini almış olmasıdır. Hatta bu etki 

solda zannedilenden daha fazla olmuştur. Türkiye’de 

düşünce hep devlet merkezli olduğundan (belki olmak 

zorunda kaldığından) ve üretilen düşünce biçimleri 

daima devlete göbekten bağlanmış olarak hayat bula-

bilmiştir. Devleti nasıl kurtarırız, içinde bulunduğumuz 

çıkmazdan bizi kurtaracak kısa vadeli, bir anlamda da 

sihirli fikirler, nelerdir, işlevsel olan, ihtiyacımızı en 

kısa yoldan giderecek olan pratik çözümler ve düşün-

sel faaliyetler neler olabilir meseleleri Türk düşünce 

ikliminde hâkim olmuştur. Böylece solun da içinde 

bulunduğu düşünce akımları uzun vadeli düşünsel 

stratejiler geliştirememiş, nitelikli düşünceler, tahliller 

ve çözümler ortaya koyamamışlardır. Sol bu nedenle 

tepkiselliği, duygusallığı, ideolojik körlüğü aşamamış 

böylece “Ortodoks Marksizm” de donup kalmıştır. 

Bu da gösteriyor ki genel olarak Türkiye’de sivil bir 

düşünce zemini hiçbir zaman reel bir vakıaya tekabül 

etmemiştir. Yoksa Sombart gibi düşünürlerin hak ettiği 

ilgiyi görmemeleri izah edilecek bir husus değildir. 

Sombart, iktisat verileri ışığında üstyapıyı daha kendi 

dönemindeyken bile önemli bir fail konumuna yük-

seltmesi, kendisinden sonra gelen üstyapıya yer açmaya 

çalışan neo-Marksist düşünürlere adeta ilham kaynağı 

olmuştur. Yine tarihi kenarlarıyla ele alması ve kaza 

neticesinde vuku bulan hadiselerin ruhunu yakalayıp 

onların tarihteki yerlerini -meseleyi anlama adına- tes-

pit etmesi Sombart’ın önemini daha da arttırmaktadır.

Her toplum gibi batı toplumunun da geçirdikleri 

değişmeler yalnızca kendine özgü bulunan kuvvetle-

rin neticesinde oluşuyor. Kapitalist zihniyet, burjuva 

ve kapitalizm batı toplumunun tabii seyrine has bir 

yazgının sonucunda doğmuştur. Batıda oluşmuş olgu-

lar ışığında, Batı dışı toplumları açıklamak, anlamak 

mümkün değildir. Bilakis, açıklamak ve anlamak sade-

dinde yardımcı olmaları şöyle dursun, bu toplumları 

anlaşılmazlığa sevk eder. Peki, Batı dışı toplumların 

kendine ait tecrübesinden burjuva doğar mı? Eğer 

mesele toplumda zenginlerin olması ise evet bugün batı 

dışında topluluklarda ciddi zenginler hatta kapitalistler 

vardır. Ama burjuvayı burjuva yapan maddi zenginliği 

midir? Sadece parası olması ve müteşebbis ruhu onu 

burjuva yapar mı? Hayır, burjuva her şeyden önce belli 

bir eğitim ve belli bir kültürün doğurduğu bir dünya 

görüşünü hayat tarzı edinmiş kimsedir. Burjuva zengin 

demek değildir. Zenginliği ve müteşebbis bir ruhu cem 

eden burjuvanın alâmeti farikası bireyi, bir kültürü ve 

her şeyden evvel bir sınıf olmayı öncelemiş olmasıdır. 

Bu anlamda ne Osmanlıda ne modern Türkiye’de bur-

juvadan bahsetmek mümkün değil. Osmanlının son 

dönemlerinde gayrimüslim müteşebbislerden bahse-

debilsek bile bunların batı toplumundaki burjuvaların 

kendine has vasıflarına sahip olduklarını söylemek 

mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılla-

rında ise İttihat Terakki geleneğinden devralınan “ulu-

sal bir ekonomi” ve “milli bir burjuva sınıfı” retoriği ile 

devlet sırtından kendilerini burjuvalaştırmaya çalışan,  

devlet bürokrasinin elitleri vardır. Bu süreç Türkiye’de 

burjuva toplumu değil burjuva devleti doğurmuştur. 

Günümüze geldiğimizde ise durum çok farklı değildir. 

Hâlâ iktidar temel olarak belirleyicidir ve müteşeb-

bisler de onun kanatları altındadırlar. Müteşebbisler 

ciddi anlamda kapitalist olmaya muktedir olsalar da 

burjuva gibi bir zümre oluşturamamış ve kendi kül-

türlerini oluşturmaktan ziyade popüler kültüre ayak 

uydurmaktadırlar ve popüler kültürün kısa vadeli 

kazanımlarına tevessül etmektedirler. Batıda aristokrasi 

ne kadar zarafeti ve cömertliği temsil ediyorsa burjuva-

zi de o kadar açgözlülüğü cimriliği ve budalalığı temsil 

etti. Burjuva paralı olmaya asalet vehmeden, insanı 

ve tabiatı metalaştıran, dünyayı büyüden arındıran 

eşsiz büyücü. Ama yine de her türlü sevimsizliğine 

karşın Türkiye’de ilginç bir burjuva seviciliği var. Ne 

hikmettir ki, Türkiye’ de karşıt gruplar bile burjuva 

söz konusu olunca bütün söylemlerini bir kenara atıp, 

Türkiye’de burjuvazinin oluşmasında ittifak ediyorlar. 

Tabii bunun temel nedeni burjuva sevicilerinin bur-

juvaziden beklentileri. Bazı kesimler modernleşme ile 

din ve ahlakın rasyonel düşünce aracılığıyla birbirin-

den ayrılması için burjuvaları heyecan ile bekliyorlar. 

Diğer kesimin beklentileri de, şüphesiz en ilginç 

beklenti, son yıllarda kendiliğinden oluşacak ve İslam 

medeniyetine sahip çıkacak Müslüman burjuvazinin 

neşv ü nema bulmasıdır. Tabi burada Müslüman’ın 

nutku tutuluyor. Nutkumuzun tutulduğu yerde şair 

konuşsun: “Annelik edatını kilim altına süpürenler

 Ümmü’l-Kur’ân sözüne bir izah getiremediler”

Dipnotlar

Metnin tercümesinde girişimci kullanıldığı için kitabın içeriğinde 

girişimci kelimesini kullanmak zorunda kaldım. Fakat kitabın içeriği 

dışında genel olarak kendi düşünce seyrimden devam ettiğimde ise 

girişimci kelimesini değil müteşebbis kelimesi ile yazıya devam ettim.
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II. Abdülhamid Döneminde
Basın ve Sansür

i nsanlar sahip oldukları bilgileri başkaları ile pay-

laşmaktan mutlu olmalarından dolayı yazının 

bulunmasından itibaren bilgilerini yazıya dökerek 

çevrelerindeki insanlara ve sonraki nesillere aktarmaya 

çalışmışlardır. Böylece toplumda bir bilgi birikiminin 

de oluşmasını sağlamışlardır. İlk dönemlerde insanlar 

bilgilerini yazıya aktarırken ellerini kullandıkları için 

bilgi birikimi ve alışverişi sınırlı olmuştur. Bu durum ilk 

defa Çinlilerin bulduğu ilk matbaa örneklerinin 

özellikle haçlı seferleri sırasında Avrupa’ya 

taşınması ve orada J. Gutenberg tara-

fından iyice geliştirilerek hareketli 

harf sistemine dayanan modern 

matbaanın temellerini atması 

bilgi alışverişini ve birikimini 

hiç beklenmedik bir şekilde 

hızlandırmıştır. Bu teknoloji-

yi kullanan devletler eğitim-

de ve bilimde hızla ilerlemiş-

lerdir.

Osmanlı Devleti’nde 

ilk matbaanın, İstanbul’da 

1490 yılında bir İbrani tari-

hi basılmış olmasından anla-

şılıyor ki,  Yahudiler kurmuş-

tur.1 İstanbul’da ilk matbaayı 

kuran Yahudiler Osmanlı toprak-

larına İspanya’dan getirilen Seferad 

Yahudileridir. Bu Yahudiler İstanbul dışında 

Edirne, Selanik ve İzmir’de de matbaa kurmuşlardır. Bu 

matbaalarda İbranice, İspanyolca, Yunanca ve Latince 

eserler basılırken, Arapça veya Türkçe herhangi bir 

eserin basılması yasaklanmıştır.2

Yahudilerin basım evinden sonra ilk Ermeni bası-

mevi 1567 de, ilk Rum basımevi ise 1627 yılında kurul-

muştur. Türkçe yazılar ilk önce yabancı memleketlerde 

basılmaya başlanmıştır. Üçüncü Murat tarafından, kitap 

bastırmak ve bunları Türkiye’ye gümrüksüz sokarak 

satmak için yabancılara ferman verilmiştir. Türkiye’de 

Türkçe basımcılığın kaçak olarak başladığı, taassup 

yüzünden yakalanan basım evlerinin yıkıldığı, kapan-

dığı anlaşılıyor.  Bir basımevi kurulmasına Osmanlı 

Hükümetinden izin alabilmek için kitap basmak işinin 

İslâm dinine aykırı olmadığını ‘belirtecek bir fetva 

çıkarılması gerekmiştir. Bu yiğitliği Şeyhülislâm 

Abdullah Efendi göstermiştir. Fetvasında 

lügat ve mantık ve hikmet ve heyet ve 

bunların emsali ulûmu âliyede telif 

olunan kitapların «doğru yazılmış, 

doğru olarak dizilmiş» ve «âlim 

kimseler» tarafından düzeltil-

miş olursa basılmasının faydalı 

ve çok güzel bir iş olacağını 

bildiriyor. Bu fetvaya dayana-

rak ilk basımevini Yirmisekiz 

Mehmet Çelebinin Oğlu Sait 

Mehmet Efendi ile İbrahim 

Müteferrika aldıkları fermanla 

1726’da kurmaya başlamışlar-

dır. Taassup yüzünden memle-

ketimizde basımcılığın başlaması 

üç yüz yıl kadar gecikmiştir. Henüz 

bir tek basımevi kurulmuş olduğu ve 

pek az  kitap basıldığı halde 1730’da el 

yazıcıları kalem ve divitlerini tabuta koyarak, 

gösteri yapmışlar, ayaklanmaya kalkmışlardır.3

Müslümanlar tarafından kurulan bu matbaanın 

dışında İstanbul’daki Fransız elçiliği, 1785’te kendi özel 

matbaasını kurmuştu. Burada Türkçe basım yapmayı 

sağlayacak dizgi harfleri de bulunuyordu. 1795’de elçi-

lik “Doğuda yerleşmiş Fransızlara Cumhuriyetin sorun-

ları hakkında bilgi vermek, Türklere de Avrupa’yı tanıt-
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mak amacıyla” Bulletin de Nouvelles adlı süreli yayını 

çıkarmaya başladı. Onbeş günde bir çıkan bu yayın 

“Türkiye’de ilk gazete” diye nitelenebilir. 1796’da bu 

gazetenin yerine Gazette Française de Constantinople 

yayımlandı.4 Ancak bu gazetenin yayım hayatı çok 

uzun sürmemiştir. Fransızlar 17982de Mısır’ı işgal 

edince İstanbul’daki elçilik kapatılmış ve elçiliğin bütün 

memurları Yedikule Zindanında gözaltına alınmıştır. Bu 

olaydan sonra adı geçen gazete bir 

daha yayınlanmamıştır.5    

 Sultan Selim mahalle-

sinde kurulduğu anlaşılan 

Müteferrika’nın basımevi 

Müteferrika ölünce büsbü-

tün yüz üstü bırakılarak tari-

he karıştıktan sonra ikinci 

basımevi Hasköy’de 1796 

da Mühendishanenin ihya-

sı dolayısıyla, üçüncüsü 

1802’de Üsküdar’da, dördün-

cüsü “Takvim-i Vekayi” gaze-

tesini çıkarmak için 1831’de 

Bayezit’de  “Takvimnamei 

Âmire”  adiyle kurulmuş ve 

bugünkü Devlet Basımevi’nin 

atası olmuştur.6

‹lk Resmi Gazete 

Takvim-i Vekayi

Matbaanın gelişimine bağlı 

olarak doğan ve gelişen basın-

yayının, özellikle kamuoyu 

oluşturmadaki başarısı, XIX. 

yüzyılın başlarından itibaren 

dikkatlerin bu yöne çevrilme-

sine neden olmuştur. Osmanlı 

devlet adamlarının da basının önemini gördüğü, 

Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip edebilmek için 

tercüme büroları kurdurdukları ve Avrupa gazete-

lerini tercüme ettirdikleri bilinmektedir.7  1820 yılı 

sonrasında basın alanında bir hareketlilik söz konusu 

olacaktır. Bunda 1821 yılında başlayan Yunan isyanı 

sırasında, Yunan bağımsızlığını destekleyen ve Türk 

düşmanlığı yapan Avrupa basını ile karşı karşıya gelen 

yönetim yavaş yavaş basının kamuoyu oluşturmada-

ki gücünü anlamaya başlayacaktır. Avrupa basınının 

bu tür yayınları karşısında İzmir’de yayınlanan bazı 

Fransızca gazetelerin Osmanlı tarafını tutan yayınlar 

yapması beklenmedik bir destek sağlamıştır.8 Birçok 

alanda köklü yenilikler yapan II. Mahmut,  bu olay 

vasıtası ile basının önemini anlayarak kendisine gaze-

te çıkarma fikri sunulduğunda bunu memnuniyetle 

kabul etmiş ve yayınladığı fermanda, “Mülkçe pek çok 

yararlı olacağı dâhi herkes tarafından kabul edilmiş-

tir” diyerek herkesin de çıkartılacak gazetenin ülkeye 

faydalı olacağı kanaatinde olduğunu 

belirtmiştir.9  Bu gazetenin çıka-

rılmaya başlanmasında özellik-

le yabancı gazetelerin zaman 

içinde politikalarını değiştir-

meleri etkili olmuştur. Böylece 

Osmanlı Devleti, devletin resmi 

görüşünü yansıtacak ve istekle-

rini halka duyuracak Takvim-i 

Vekayi adlı resmi gazeteyi 1831 

tarihinde çıkarmaya başlamıştır. 

Kısa sürede Takvim-i Vekayi’nin 

Arapça, Farsça, Fransızca, 

Rumca, Ermenice, Bulgarca 

nüshaları da çıkarılmıştır.10 Bu 

gazetenin kurucusu gazetedeki 

dil konusunda yayınladığı bir 

hattında “umuma neşredilecek 

şeylerde yazılacak elfazın herke-

sin anlayabileceği surette olmak 

lazımdır, öyle çetr gerdüne ve 

tevsen gibi şeylerin Türkçe ola-

rak tashihi muktazidir”11 diye-

rek herkesin anlayabileceği bir 

dilin kullanılması konusunda 

uyarıda bulunmuştur.

Takvim-i Vekayi’nin resmi 

niteliğine karşılık 1840 yılında 

devlet desteği ile yarı resmi olarak William Churchill 

adlı bir İngiliz, Ceride-i Havadis adlı bir gazete çıkar-

maya başlamıştır.12 Özellikle yabancı uyruklu bir giri-

şimcinin yayınladığı gazetenin belli zümreler üzerinde 

daha etkili olacağını düşünen devlet adamları bu gaze-

teyi destekleyerek, devletin görüşlerinin aktarılmasını 

sağlamaya çalışmışlardır. On günde bir yayınlanan bu 

gazetenin ilk üç sene okuyucu sayısının iki yüzü geç-

memesi nedeni ile kapatılmak zorunda kalınmıştır.13 

Bu iki gazeteden sonra ilk Türkçe dergi ise aylık olarak 

“Vakayi-i Tıbbiye” adıyla 1850’de çıkmaya başlamıştır.14

Basın-yayın alanında özellik-
le 1800’lü yıllardan itibaren 
başlayan hareketlilik üzerine 
Osmanlı Devleti basınla ilgi-
li birtakım düzenlemelerin 
yapılmasının vaktinin geldiğine 
karar verdi. Devlet basının 
kamuoyu oluşturmadaki 
rolünün iyice arttığını anladığı 
andan itibaren basını kontrol 
etmeye çalışmıştır. Burada 
dikkatimizden kaçmaması 
gereken mesele basına yöne-
lik sansür denildiğinde akla 
ilk gelen ismin II. Abdülhamid 
olmasına rağmen onun devri 
saltanatından daha önce 
bu konuda sert tedbirlerin 
alındığının görülmesidir.
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‹lk Sansür Düzenlemesi ve Matbaa 
Nizamnamesi

Basın yayın alanında özellikle 

1800’lü yıllardan itibaren başlayan 

hareketlilik üzerine Osmanlı Devleti 

basınla ilgili birtakım düzenlemelerin 

yapılmasının vaktinin geldiğine karar 

verdi. “Bu alanda ilk düzenleme 8 

Şubat 1857 yılında Matbaa Nizamnamesi’nin yürür-

lüğe girmesi ile gerçekleşti. Bu nizamname bir bakıma 

ilk sansür düzenlemesidir. Matbaa Nizamnamesi’nin 

bir an önce uygulanması ile ilgili Sadaretin yazısında, 

gerek İstanbul’da gerekse taşrada her önüne gelenin 

dilediği gibi kitap, gazete basıp yayınlayamayacağı ve 

matbaaların kontrol altına alınması için nizamnamenin 

uygulanmasına gerekli ihtimamın gösterilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Bu nizamnameye göre İstanbul’da matbaa 

açmak isteyenlerin durumları Meclis-i Maarif ve Zabtiye 

tarafından tahkik edilecek ve gerekli izinler alındıktan 

sonra matbaa açabileceklerdir. Bu matbaaların basa-

cakları kitaplar ve risaleler, Meclis-i Maarif tarafından 

zararlı olup olmadıkları incelenecek ve Sadaret’ten izin 

alındıktan sonra basılıp yayınlanacaktır. İzinsiz basıl-

dığı tespit edilen zararlı kitaplar ve risaleler zabtiye 

aracılığıyla toplatılacak, bunları basan matbaalar kapa-

tılacak ve gerekli cezalar da verilecektir. Uygulanacak 

cezalar ise, 1858 tarihli Ceza Kanunu’nun 137. ve138. 

maddelerinde şöyle belirtilmektedir: Her kim ruhsatsız 

olarak matbaa açıp, burada kitap ve çeşitli evraklar 

basar ise matbaası kapatıldıktan sonra para cezası ola-

rak da elli mecidiye altını alınır; ruhsatlı olarak açılan 

matbaalarda devlet aleyhine, Osmanlı tebaasından olan 

bir milletin aleyhine gazete, kitap gibi zararlı evrakları 

basanların önce basılmış olan şeyleri toplatılır, daha 

sonra ise suçun derecesine göre matbaası geçici olarak 

veya tamamen kapatılır, on mecidiye altından elli meci-

diye altınına kadar nakit para cezası alınır. Bu nizam-

namenin uygulamaya girmesinden sonra Yeniköy’de bir 

matbaa kapatılmış, Hoca Mehmed Efendi Kütahya’ya 

iki yıl sürgüne gönderilmiştir.15 Görüldüğü üzere devlet 

basının kamuoyu oluşturmadaki rolünün iyice arttığını 

anladığı andan itibaren basını kontrol etmeye çalışmış-

tır. Burada dikkatimizden kaçmaması gereken mesele 

basına yönelik sansür denildiğinde akla ilk gelen ismin 

II. Abdülhamid olmasına rağmen onun devri saltana-

tından daha önce bu konuda sert tedbirlerin alındığının 

görülmesidir.

Napolyon Dönemi Basın Kanununun  
Uygulamaya Konulması

1857 yılında basın ve matbaaya 

çeki düzen vermek için çıkarılan 

nizamname bu dönemde basının 

hızla gelişmesi nedeni ile yetersiz 

kalmaya başlayınca bu konuda yeni 

düzenlemelere ihtiyaç duyulmuş-

tur.16 Yeni düzenlemelerin bir başka nedeni de “o 

dönemde Avrupa’daki hükümetleri sarsan basının gücü, 

Osmanlı yöneticilerini tedirgin etmiş, ileride aynı şeyin 

kendi başlarına gelmesini istemediklerinden, basın 

alanında tedbirler almaya yönelmişlerdir. Bu sebeplerin 

etkisi ile 1864 tarihinde Matbuat Nizamnamesi hazır-

lanmıştır. Bu kanunnamede 1852 yılında Fransa’da 

Napolyon zamanında hazırlanan Basın Kanunu’nun 

temel hükümleri yer almış ve 1909 tarihli Matbuat 

Kanunu’na kadar yürürlükte kalmıştır.”17 

Bu tüzük, izin almadan mevkut veya gayri muayyen 

zamanlarda cüz, cüz evrakı mürettebe çıkarılamaya-

cağını (Madde: 1 ve 2), 30 yaşını bitirmiş ve cinayet 

ve cünha dolayısıyla hüküm giymemiş kimselere izin 

verileceğini (Madde 3), çıkmakta olan gazetelerin izin 

almalarına lüzum olmadığını, bunlara şimdiye kadar 

icra kılınmış olan avertismanlar yani tenbihat ve ihtara-

tın keenlemyekün hükmünde tutulacağını (Madde: 6) 

belirtmektedir. Epeyce liberal olan bu tüzük sorumlu 

müdür, nüsha tevdii, cevap hakkı gibi basını ilgilendi-

ren başlıca noktaları düzenlemiştir. Gazetenin sorumlu 

müdürlüğünü üzerine almış olan müdür veya sahibi 

tarafından imzalı veya mühürlü bir nüsha İstanbul’da 

Matbuat Müdürlüğüne, taşrada Valiye verilecektir. 

(Madde: 4) İmzasız yazılardan yalnız gazete sahibi, 

imzalı yazılardan hem yazan, hem de gazete sahibi 

sorumlu tutulacaktır. (Madde: 7). İstanbul’da Matbuat 

Müdürlüğü, taşrada «Hükümeti mahalliye canibin-

den» gazetelere gönderilen resmî kararları «Gazeteci 

ilk ve ikinci defa çıkaracağı gazetesine «parasız dere 

edecektir.)? Bir gazetede bir zatın ismi tasrihiyle veya1 

İyma tarikiyle bir fıkra dere olunup da ol zat tarafın-

dan gazeteye cevap gönderildikte» ait olduğu bendin 

iki mislini gşçmemek şartiyle parasız dere edilecektir. 

(Madde: 8) «Gazetelerce bir cünha vukuunda kendi-

lerini mutazarrır addedenler istida etmedikçe muha-

kemeye» başlanmayacaktır. (Madde: 31). «Gazetelerce 

vuku bulan cünhalar tarihi vukuundan itibaren» altı 

ay geçer ve dâva olunmazsa artık muhakeme oluna-
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maz. (Madde: 32). İki yıl içinde-üç kere mahkemeden 

hüküm giyen gazete, Hükümet tarafından kapatılabilir. 

(Madde: 29)18 Görüldüğü üzere 1864 yılında çıkarılan 

Matbuat Nizamnamesi 1857 yılında çıkarılan Matbaa 

Nizamnamesi’nden daha tafsilatlı ve birçok ayrıntı 

düşünülerek hazırlanmıştır. Bu nizamname dönem 

içerisinde basın alanında yaşanan gelişmeleri dolaylı 

olarak bize anlatmaktadır. Çünkü hazırlanan 1857 

yılındaki nizamname gelişen ve yayılan basını kontrol-

de yetersiz kalmıştır ki, devlet işe daha ciddi yaklaşarak 

bu nizamnameyi hazırlamıştır.

 

Bilindiği üzere II. Abdülhamid, Abdülaziz’in tahttan 

indirilmesinden sonra yerine geçen V. Murad’ın akıl 

sağlığının bozulması nedeni ile Mithat Paşa ile yaptık-

ları anlaşma gereği, Meşruti yönetimi ilan etmeyi kabul 

etmesiyle birlikte tahta geçmiş idi. 19 II. Abdülhamid 

döneminde yapılan birçok uygulamayı anlayabilmek 

için II. Abdülhamid’in öncelikle sahip olduğu psikoloji-

yi iyi anlamak lazım. Çünkü bu dönemdeki uygulama-

larda bu konu başat bir konuma sahiptir.

Vehimliyim Çünkü…

II. Abdülhamid’in tahta çıktığı tarihe kadar XIX. 

yüzyılda Osmanlı padişahlarının karşılaştıkları muame-

leler onu derinden etkilemişti. III. Selim’in devleti kur-

tarmak için yaptığı ıslahatlar nedeni ile katledilmesi, II. 

Mahmud’un katledilmek üzere iken dama çıkmak sure-

tiyle, Alemdarın müdahalesi ile hayatını kurtarabilmesi, 

IV. Mustafa’nın deli olmasına rağmen padişah yapıl-

mak istenmesi nedeni ile katledilmesi, Abdülmecid’in 

Kuleli Vakasında katledilmekten güç bela kurtulması, 

Abdülaziz’in tahttan indirilmesinden sonra şüpheli bir 

intiharla ölmesi, V. Murad’ın akli dengesi bozuk olduğu 

için tahttan indirilmesi gibi durumların vehameti düşü-

nüldüğünde Abdülhamid aynı muamelelerin bir gün 

kendisinede reva görülebileceği kuşkusu ile yaşamasına 

neden olmuştur.20 Bu kuşku ve korku nedeni iledir 

ki, döneminde bütün kontrolü kendi elinde tutmaya 

çalışmıştır. 

II. Abdülhamid, devrinde yaşanan gelişmeler ve 

kendisine yöneltilen eleştirilere bir cevap niteliğin-

de şunları söylemiştir: “Her insan, hayat istikameti 

yönünde, olayların ve en çok eğitimin mahsulüdür. 

Hangi şartlar içinde yetişmiş olduğum unutuluyor. 

Kardeşlerin ve kız kardeşlerim şımartılmış idiler. Bana 

gelince -bilmediğim sebeplerden dolayı- babamdan 

ekseriya fena muamele görüyordum. Çocukluğumdan 

beri karakterim vekarlıdır; oyunları ez sever, insan 

varlığının ciddi meseleleri üzerinde düşünürdüm. 

Ağabeyimden sonra tahta çıktığımda etrafımı, dolapçı 

ve beni esir etmek isteyen insanlarla çevrilmiş gördüm. 

Bunun üzerine hayatımı ve tahtımı muhafaza etmek 

için hileye karşı hile ile karşı koymam gerekti.”21 Bu 

sebepledir ki, en önemsiz gazete yazılarını ve olaylarını 

hep kendi aleyhinde düzenlenmiş kabul ederdi. Her 

tarafta gizli cemiyetler ve kuvvetler görürdü. Yediğine 

içtiğine zehir konulmasından korkar ve bu korku nede-

niyle kendi kendine tıraş olur, doktorlara ve verdikleri 

ilaçlara güvenmediği için bazı ilaç tertiplerini öğrenip 

bizzat kendi yapmaya başlamıştır. Dişini çekmek icap 

ettiğinde dişçi çağırmayarak dişini bizzat, kerpetenle 

çekmekte tereddüt göstermemiştir.22 Sahip olduğu bu 

vehim ve korkular nedeni ile II. Abdülhamid hüküm-

darlığı döneminde gerçekleşen bütün icraatları bizzat 

kontrol etmek istemiş ve bunun sonucunda da Yıldız 

Sarayı, Babıali’nin yerini almıştır.      

 İşte bu haleti ruhiyeye sahip olan II. Abdülhamid 

devrinde kendisine ve devlete karşı faaliyetlerde kamu-

oyu oluşturmaktaki etkisini bildiği basına karşı özel bir 

hassasiyet göstermiştir. Bu hassasiyet nedeni ile yaptığı 

bazı uygulamalar devrinde ve günümüzde sert bir şekil-

de eleştirilmesine neden olmuştur.

Meşrutiyet’in ilanından az önce çıkarılan bir ilanla 

basın alanındaki kısıtlamaların iktidar boşluğu yaşan-

dığı dönemlerde bile tatbik edildiğini göstermiştir. 

13 Aralık 1876 tarihli resmî ilânda: “fimabaid mizah 

1864 yılında çıkarılan Matbuat 
Nizamnamesi 1857 yılında çıkarılan 
Matbaa Nizamnamesi’nden daha 
tafsilatlı ve birçok ayrıntı düşünülerek 
hazırlanmıştır. Bu nizamname dönem 
içerisinde basın alanında yaşanan 
gelişmeleri dolaylı olarak bize 
anlatmaktadır. Çünkü hazırlanan 1857 
yılındaki nizamname gelişen ve yayılan 
basını kontrolde yetersiz kalmıştır ki, 
devlet işe daha ciddi yaklaşarak bu 
nizamnameyi hazırlamıştır.
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gazeteleriyle neşrolunacak resimlerin zirlerine tahrir 

edilecek ibareler ile beraber matbuat idaresine iade 

olunmadıkça ve idareden üzerlerine taboluna diye 

işaret edilmedikçe neşrolunmaları tahtı memnuiyeti 

kafiyeye alınmış olmağın ilânı keyfiyete iktidar kılındı” 

denilmektedir.23 Böylece ilk sansür yalnız mizah gaze-

telerine tatbik edilmiştir.

Kanun Dairesinde Serbest Olan Matbuat !

Basın alanında II. Abdülhamid’in tahta çıkmasından 

önce yaşanan sıkıntılar II. Abdülhamid’in Meşrutiyet’i 

ilan edeceği sözünü vermesi ile umutlu bir bekleyiş 

içerisine girdi. Ancak bu umutlu bekleyiş çok uzun 

sürmedi. 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilen Kanun-ı 

Esasi’nin 12. Maddesinde “Matbuat kanun dairesinde 

serbesttir.” denilerek basının tam bir özgürlüğe kavu-

şamayacağı ilan edilmiş oldu. Burada atıfta bulunulan 

kanunlarda 1864 Matbuat Nizamnamesi ve 1867 tarihli 

Ali Kararname’dir.24 

V. Murad’ın hal edilmesi ve II. Abdülhamid’in 

tahta çıkıp Meşruti idareyi ilan etmesi aralığında geçen 

dönemde basın serbest bir şekilde hareket etmiştir.25 

Ancak bu süreç yukarıda da belirttiğimiz gibi çok uzun 

sürmemiş ve Kanun-ı Esasi’nin 12. maddesinin kabul 

edilmesi ile akamete uğramıştır. Kanun-ı Esasi’nin 

yürürlükte olduğu bir dönemde yayınlanan resmi bir 

tebliğde, “Eskiden gazeteler yokken dedikodular yalnız 

ağızlarda dolaşırdı. Şimdi herkes aklına geleni birer 

gerçekmiş gibi yayınlıyor. Gazetelerde çıkan yazıları da 

herkes tümüyle gerçek sanıyor. Bu yüzden ortaya çıkan 

yanlışlıklar, eskisinden çok önemlidir. Hükümetin icraa-

tı aleyhine dil kullananlar fesatçı sayılacağı ve bu çeşitli 

yazı yazanlara karşı gereken şiddetli kanuni tedbirlerin 

alınacağı, cümlenin malumu olmak üzere devlet adına 

bu durum şimdiden ilan olunur.”26 denilerek gelecekteki 

uygulamanın ipuçları verilmiştir.  

   Kanun-ı Esasi’de basının kanun dairesinde ser-

best olduğu vurgulandıktan sonra hükümet Basın 

Kanunu’nu hazırlayarak meclise sunmuştur. Basın 

Kanunu’nun mecliste görüşülmesi çok hararetli tartış-

malara konu olmuştur. Mebusların bir kısmı hüküme-

tin basın hürlüğünün daraltılması yönündeki tasarısını 

desteklemekte, öbür kısmı ise basını terakkinin baş-

lıca amili olarak görmekteydi. Basın ne kadar serbest 

bırakılırsa o kadar fayda görülür tezini savunuyordu. 

“Mademki kanun herkes için mahkeme kapılarını 

açmıştır, basın tarafından tecavüz görenler mahkemeye 

müracaat edebilirler. Gazeteler memurların işlerine 

dair fikir yürütemezlerse, matbuatın faydası kalmaz.” 

diyorlardı. Neticede, meclis, hükümet tasarısını bu 

istikamette değiştirdiği gibi, mizah gazetelerinin yasak 

edilmesine27 dair hükümetçe konulmuş olan maddeyi 

de tamamen kaldırdı.28 Böylece meclis hükümetin 

uygulamaları karşısında nasıl bir tavır göstereceği 

hususunda önemli bir güç gösterisi yapmış oldu. Ancak 

bu süreç çok uzun sürmemiş 1877-78 Osmanlı – Rus 

harbi bahane gösterilerek meclisin süresiz olarak padi-

şah tarafından tatil edilmesiyle sona ermiştir. 

Halkın Zihninin Zehirlenmesini Önlemek ‹çin Sansürün 
Uygulamaya Sokulması

II.Abdülhamid meşruti idareyi tatil ettikten sonra 

öncelikle kendisine karşı Rus harbinde Osmanlı 

Devleti’nin yenilgisinin sorumlusu olduğu gerekçesi 

ile basın tarafından oluşturulabilecek bir kamuoyunu 

engellemek amacı ile daha önceden hazırlanış olan 

ancak Meşrutiyet sonrasında kısa bir süre uygulan-

mayan kanunları uygulamaya tekrar başlamıştır. Bu 

kapsamda “1878 yılında sadık adamlarından oluştur-

duğu sansür kurulu, Matbuat Müdürlüğü29 bünye-

sinde çalışmalarını sürdürmüştür. Zaman içerisinde 

de Matbuat Müdürlüğü’nün işlevleri artmış ve basını 

kontrol eden bir kurum haline getirilmiştir.”30 Böylece 

II. Abdülhamid daha hakimiyetinin ilk yıllarında basını 

kontrol etmek için gerekli adımları atmıştır. Çünkü 

Abdülhamid basını çok tehlikeli bir araç olarak görü-

yordu. Bu konu ile ilgili Abdülhamid şunları söylemiş-

tir: “Bizim memleketimizde halk, henüz, çok saftır; çok 

az okumuştur; insanlarımıza çocuk muamelesi yapma-

ya mecburuz; çünkü, gerçekte onlar büyük çocuklardır. 

Aileler ve terbiyeciler gençliğin elinde zararlı yazıların 

bulunmamasına itina gösterdikleri gibi, hükümet de 

biz de halkın zihnini zehirleyecek her şeyi ondan uzak 

bulundurmalıyız.”31 İşte böyle bir düşünce sistemine 
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sahip olan II. Abdülhamid bir baba gibi çocuklarının 

yani halkının devlete zararlı fikir ve düşünceler tarafın-

dan zehirlenmemesi için elinden gelen her türlü çabayı 

göstermiştir.

II. Abdülhamid yukarıda açıkladığımız üzere önce-

likle güvendiği adamlarından bir sansür kurulu oluş-

turdu. Padişah bu konu ile ilgili 24 Haziran 1898 tarihli 

iradesinde “Sansür memuriyeti, Avrupa’nın her tarafın-

da hatta Amerika’da bile cari ve yalnız nam-ı muhtelifte 

olup, mesela Amerika hükümeti muhaberat-ı telgrafiye 

ve gazetelerin hükümetçe emir verilmeksizin neşrini 

men eylediği gibi en ziyade serbest olan yerlerde dahi 

matbuat bir kanuna tabi bulunmuş…” Böylece II. 

Abdülhamid bu iradesiyle sansür memurluğunun tüm 

modern toplumlarda var olduğunu dile getirerek, san-

sür memurluğunu meşrulaştırmaktadır.32

Padişahtan Çekinme ile Uygulanan Sansür

II. Abdülhamid sansür kurulunu oluşturduktan 

sonra bu kurulda çalışanlar kendilerine getirilen gaze-

te, dergi veya kitap türü eserleri incelerken öncelikle 

basımına müsaade edilen eserlerdeki yazıları padişah 

veya başkaları okuduğunda ne düşünür saiki ile oku-

yup denetledikleri için ince eleyip sık dokumuşlar-

dır. Çünkü eğer gözden kaçan mahzurlu veya yanlış 

anlamaya müsait bir yazıyı padişah fark ederse bunun 

cezalandırılması için kafi derecede bir kabahat olduğu-

nu bilirlerdi. 

Bu konuda çok ilginç örnekler vardır. Bunlardan 

birini Ahmet İhsan Tokgöz anılarında şöyle anlatır: 

“Hamidiye yani Kağıthane suları yeni akıtılmış ve çeş-

meler açılmıştı. Doktor Besim Ömer Paşa, sular üzerine 

bir makale yazmıştı; yaşlı bir adamın çeşme başında 

dua edişini gösterir artistik bir renkli resim, makaleyle 

birlikte basılacaktı, Sansür buna “sual” işareti koyunca 

ben şaşırdım. Baş sansör Kara Kemal Bey’e bir yazı 

yazdım, gelen cevap şudur: Azizim, Çeşme resmi ger-

çekten çok güzel dua her insanın gözünde kuşkusuz ki 

kutsaldır. Çünkü bu bize farzdır. Ancak bu günlerde 

kötü düşünceliler o kadar çoğaldı ki, gazetelerde neyi 

bırakıp neyi çıkaracağımı belirlerken şaşkınlığa düşü-

yorum. İşte o kötü düşüncelilerin bu resmi Servet-i 

Fünun’da görür görmez, hah, bunu bu biçimde burada 

yayımlamak, üstü kapalı olarak işimiz duaya kaldı 

demek olduğunu anlatmaktadır. Yolunda saçmalık-

larını yakından bildiğimden, şunları yüce kişiliğinize 

bildirmek için “sual” demiştim. Şu durumda, mademki 

klişesini yaptırmışsınız ilerde uygun bir zamanda koy-

mak üzere yayınlanma zamanını haber veririm…”33 Bir 

başka örnekte Hüseyin Cahit’in Edebi Hatıralarında 

aktardığı şu olaydır: “Hüseyin Cahit Servet-i Fünun’un 

3 Teşrinievvel 1317 tarihli nüshasında “Edebiyat ve 

Hukuk” başlığında Fransızca’dan tercüme edilmiş bir 

makalesi intişar etmiş ve adı geçen makaleden dolayı 

Servet-i Fünun muvakkaten tatil edildi. Servet-i Fünun 

sahibi Ahmet İhsan, Hüseyin Cahid ile adliyeye sevk 

edildiler. Bunun sebebi ise şu şekilde izah edilmiştir: 

“Edebiyat ve hukuk gibi masumane bir başlık altında 

Servet-i Fünun gazetesinin melfuf nüshasında intişar 

eden melunane makalede, Fransa kral ve kraliçesinin 

idamlarına ve ihtilali kebire ait vakalar enzar-ı umu-

miyeye vazolunmuştur. Bununla Velinimet efendimize 

karşı halk isyana teşvik edilmektedir. Böylelerine karşı 

Avrupa’da, her memlekette ağır cezalar tertip olunmak-

ta, hatta Amerika’da linç tatbik edilmektedir. Bu sebep-

le bu gazetenin imtiyaz sahibi ile bütün alakadarlarının 

derecelerine göre tecziyeleri ve neticesinin inbası ba 

irade-i seniye tebliğ olunur.”34 denilmektedir.   A. İhsan 

Tokgöz’ün ve Hüseyin Cahid’in  anılarında aktardığı 

olay da göstermektedir ki, sansür görevlileri de aslında 

neyi çıkarıp neyi çıkarmayacakları konusunda oldukça 

sıkıntılı bir durumdadırlar. Bunda hem Padişahın etkisi 

hem de halkın hafiyeler aracılığı ile normal bir şeyi bile 

farklı anlamdaymış gibi aksettirebileceklerini bilmeleri 

etkilidir.

Kullanılması Yasak Kelimeler ve Sansürlü Kitaplar

II. Abdülhamid döneminde gazetelere uygulanan 

sansür kapsamında Vatan, hürriyet, meşrutiyet, grev, 

suikast, ihtilal, anarşi, kıtal, sosyalizm, dinamit, kar-

gaşalık, hal’, Makedonya, Girit, Kıbrıs, Yıldız, Murat 

vs. birçok kelime yasak edilmiştir.35 Örneğin Münif 

Paşa’nın çıkarttığı Mecmua-i Fünun’un ilk sayısında Bir 

Yıldız Böceği ile Bir Yolcu adlı bir fıkra yayınlanmış ve 

mecmua bu fıkra nedeni ile kapatılmıştır. 36 Bir başka 

örnekte Dahiliye Nazırı Memduh Bey imzası ile Aydın 

Valiliğine gönderilen 7 Nisan 1901 tarihli emirdir. Bu 

emirde İtalya Kralı Humbert ile İran Şahı’na yapılan 

suikastlarla ilgili resimler içeren gazetelerin ülkeye 

girmesinin engellenmesi, girenlerin de toplatılması 

istenmektedir. Bu kapsamda London News Graphic, 

Balkan, Daily Telgraph’ın ilgili sayıları yasaklanmıştır.37

Bu dönemde kelimelerin yasaklandığı gibi kitapla-

rın da yasaklandığı görülmektedir. Yasaklı kitaplar içe-
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risinde yabancılar olduğu gibi yerli yazarların eserleri 

de vardır. Bunlardan başlıcaları: Şinasi, Namık Kemal, 

Şemseddin Sami, Cevdet Paşa, Münif Paşa, Ahmet 

Vefik Paşa, Ahmet Midhat, Abdülhak Hamid yasaklılar 

arasındadır. Ayrıca Halk edebiyatının ölümsüz eserleri 

Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun, Köroğlu ve Aşık 

Kerem, Aşık Garip, Aşık Ömer divanları bile yasaklar 

arasında bulunuyordu.38 Yasaklı olan yabancı yazarlar 

arasında Victor Hugo, Machiavel, Hammer, Dante, 

Jules Verne, J. J. Rousseau, Emil Zola, Lamartine, Piere 

Lotti, Shakespeare gibi yazarlar dikkati çekmektedir.39

Yasak Yayın Yapanlara Karşı Uygulanan Cezalar ve 
Yakılan Kitaplar 

Basına uygulanan sansür kapsamında gazetelerin 

uyarılara dikkat etmemeleri ve bazen yasak olan yayın-

ları yapmaları nedeni ile uyarı, kısa süreli kapatma ve 

tamamen kapatma ile para cezasına çarptırılarak ceza-

landırıldıkları görülmektedir. Cezalandırmanın dışında 

II. Abdülhamid kendine ve devlete bağlı bir basın 

oluşturmak için yurt içinde ve yurt dışında yayın yapan 

gazetelere ve muhabirlere maddi destekte bulunmak-

taydı. Bu kapsamda Sabah: 3.000 krş, Servet: 1.000 

krş, Servet-i Fünun: 3.240 krş, Saadet Gazetesi: 3.000 

krş, Oriente: 866 krş, Memorial Diplomatique: 2.166 

krş.olarak yardım alan gazetelerdir.40 E. Ziya Karal 

gazetelere verilen bu ödeneklerin amacının yasakların 

basın mensuplarının üzerinde oluşturduğu hoşnutsuz-

luğun telafisi  olduğunu belirtiyor.41

Osmanlı devletinde uygulanan sansür kapsamında 

sık sık kitapçılar, kahvehaneler ve benzeri yerlerde 

arama yapılarak yasak olan gazete, dergi ve kitaplar 

toplanırdı. 1902 yılında bu şekilde toplanan kitap vs. 

eserlerin 150 çuval gibi büyük bir miktara ulaşması 

üzerine bu yayınların yakılması gerektiği kabul edilmiş 

ancak nerede yakılacağına karar verilememiştir.  Önce 

Kağıthane’de yakılmak istenmiş ama sonra bundan 

vazgeçilerek Çemberlitaş Hamamında yakılması karar-

laştırılmıştır. 22 Mayıs 1902’den 25 Mayıs 1902 tari-

hine kadar yakma işlemi tamamlanarak bu işlem sona 

erdirilmiştir. Yakılan kitap sayısı 29.681 adettir.42 

Sansürün Olumlu Sayılabilecek Bir Etkisi

Gazete ve basın üzerinde uygulanan bu baskı ve 

sansür ortamının olumlu sayılabilecek bir etkisi ise 

siyasi eser ve yorumlardan uzak kalmak zorunda 

kalan Osmanlı aydınlarının zorunlu olarak bilim, 

sanat ve edebiyata yönelerek bu alanların gelişmesine 

katkıda bulunmuş olmalarıdır. Basın siyasal konuların 

dışına okuyucuların ilgisini çekecek fen konularına 

yöneldi. Devrin gazete koleksiyonlarına göz atıldığın-

da görülen başlıklardan bazıları şunlardır: Profesör 

Helmboltz’un Hayatı, Omurgalı Hayvanların Menşei, 

Ayakları Nasıl Sıcak Tutmalı?, Renkli Fotoğraf Nedir?, 

Arapların Uygarlığa Hizmetleri, Havada Deniz Altında 

Seyahat, İmam Fahreddin Razi, Kedilerde Zeka, Alman 

Öğrencilerinde Miyopluk, Bir Beygir Ne Kadar Ağırlık 

Taşıyabilir?, Kristof Kolomb’un Amerikayı Bulması. 

Okur yazarlar arasında okumanın yaygınlaşmasında, 

dünyasallaşmasında bu yazıların özel bir önemi vardır. 

Onun için bu dönemde , İstanbul’da Bab-ı Ali caddesi 

basın bölgesi olarak gelişmeye başladı. Matbaalar çoğal-

dı, kitap basımı arttı. 43  II. Abdülhamid’in 15 yıllık sal-

tanatı süresinde basılan kitap sayısı Mizancı Murad’ın 

verdiği rakamlara göre 14.000 civarındadır. Bunlarında 

çoğu edebiyat, bilim ve fen alanlarındadır. 

Sonuç

Osmanlı Devleti’nin son dönemleri denildiğinde 

ilk akla gelen padişahlardan birisi II. Abdülhamid’dir. 

Hakkında “ulu hakan” ve “kızıl sultan”44 gibi çok 

zıt yorumların yapıldığı padişahın devri saltanatı da 

çok tartışmalı bir dönemdir. Tartışmaların temeli II. 

II. Abdülhamid sansür kurulunu 
oluşturduktan sonra bu kurulda 
çalışanlar kendilerine getirilen gazete, 
dergi veya kitap türü eserleri incelerk-
en öncelikle basımına müsaade edilen 
eserlerdeki yazıları padişah veya 
başkaları okuduğunda ne düşünür 
saiki ile okuyup denetledikleri için ince 
eleyip sık dokumuşlardır. Çünkü eğer 
gözden kaçan mahzurlu veya yanlış 
anlamaya müsait bir yazıyı padişah 
fark ederse bunun, cezalandırılması 
için kafi derecede bir kabahat 
olduğunu bilirlerdi.
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Abdülhamid’in istibdatçı ve baskıcı bir padişah olması 

yorumlarına dayanır. 

Tartışılan alanlardan birisi de bu dönemde basın 

yayın hayatı üzerinde devletin uyguladığı kontrol ve 

sansürdür. Öncelikle bu devirde matbuat hayatında II. 

Abdülhamid’den önce uygulamaya konulan kanunlar 

tatbik edilmiş ve bu kanunların bir kısmının temeli de 

bir Avrupa ülkesi olan Fransa’ya dayanmaktadır. Ancak 

II. Abdülhamid devrinde kanunların uygulanmasından 

sorumlu olan devlet memurlarının kanunları uygular-

ken “kraldan çok kralcı kesilmeleri” ve bazen de halkın 

basit bir yazıyı art niyetle olumsuz olarak yorumlaması 

memurların işini daha da zorlaştırmış ve sonuçta uygu-

lamalar daha da sertleşmiştir. Basına yönelik uygula-

maların sertleşmesi karşısında birtakım düşünür ve 

yazarlar kendilerine ve gazetelerine yönelik bir baskıya 

maruz kalmamak için edebiyat, bilim ve fen alanlarına 

yönelmişler ve bu da ülkenin bu alanlarda gelişmesine 

katkıda bulunmuştur.

Basın karşısında devlet bir taraftan sert tedbirler alıp 

çeşitli cezalar verirken aynı zamanda gazeteleri maddi 

olarak desteklemekten de geri durmamıştır. Böylece II. 

Abdülhamid bir orta yol bulmaya çalışmıştır. Ancak bu 

maddi destek zamanla      “yazı yazan para alır” anlayı-

şına dönüşünce yurt içinde ve yurt dışında bu maddi 

destekten istenilen sonuç alınamamıştır. Tüm bunların 

yanında gözden kaçırılmaması gereken bir husus bu 

devirde basın ve yayın hayatının önceki devirlere göre 

geliştiğidir.
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Ali EMRE

Dar Zaman’da Konuşmak

Önceleri Kırklar dergisinde yazan, 

bu dergideki şiirleriyle dikkatimi 

çeken bir şairdi Emel Özkan. 

Minör bir şiiri vardı. Genellikle kısa, 

biriktirilmiş, berkitilmiş şiirlerdi bunlar. 

Dizelere tek tek çalıştığı, sözünü iyice yont-

tuğu, billurlaştırdığı belli oluyordu hemen. 

Ayrıntı düşkünü bir şiirdi bu ve keskin bir 

gözlem gücünden besleniyordu.

Kesit öyküleri gelirdi aklıma bu şiirleri 

okurken. Hayattan, gündelik gelişme ve 

görüntülerden, doğadan ve kitaplardan 

derilenler lirik, özlü, içtenlikli bir söz fanusunun için-

de bekletilip damıtılıyordu sanki. Bazılarında, İbrahim 

Tenekeci’ye ve Ahmet Murat’a yakın duran biçim ve 

söyleyiş özellikleri göze çarpıyordu. Munis, naif, zaman 

zaman nostaljik ve dengesi iyi kurulmuş şiirlerdi bun-

lar.

Dar Zaman adını taşıyan kitabıyla çıktı karşımıza 

nihayet Emel Özkan. 

64 sayfalık kitap, “Aleyhine Bir Şahit”, “Kuvvetler 

Ayrılığı” ve “Mutlu Azınlık” başlıklarını taşıyan üç 

bölüm hâlinde düzenlenmiş.

Kitapla ilgili önce birkaç olumsuzluğu dile getire-

lim: Kasımın sonları gibi, oldukça geç ve sıkıntılı bir 

zamanda yayımlandı kitap. Kitapların, öncelikle yayım-

landıkları yıl bağlamında dolaşıma girdikleri, değerlen-

dirildikleri dikkate alındığında, zamanlamasının yerin-

de olmadığı söylenebilir. İkincisi, kitabın kapağı da 

bence sıradan. Ne adını, içeriğini çağrıştıran bir tarafı 

var ne de çekici, çarpıcı bir tasarımı. Adının Dar Zaman 

olması da iyi bir seçim, iyi bir tercih değil bana kalır-

sa. Anonim bir çağrışım yapıyor sonuçta. Eskitilmiş, 

çok kullanılmış bir sıfat tamlaması. “Dar” sözcüğüyle 

başlayan çok sayıda kitap adı olduğunu da biliyoruz. 

Bir kitabının adının, kapağının, tasarımının nitelikli 

okuyucu için bile önemli, yönlendirici olduğu bilinen 

bir gerçek. Aceleye getirmemek gerekiyor bunları.

Şiirlerini, bir kesit öykücüsünün dikkati, duyarlığı, 

bakış açısıyla yazdığını söyledim Emel Özkan’ın. Parça 

güzelliklerden, etkilenişlerden, buluşlardan, görüntü-

lerden, bilgilerden, deneyimlerden, arayışlardan, hatır-

layışlardan, gözlemlerden genel bir bütüne yönelen bir 

şiir bu. Bilincine çarpanları, yeri geldiğin-

de iyice ölçülmüş;  bir dize, bir bölüm 

hâline gelinceye kadar iyice çalışılmış 

birimler eşliğinde dile getiriyor Özkan. 

Parçalı fakat ham değil. Kesik kesik fakat 

tam anlamıyla kopuk ve dağınık değil. 

Duygulu fakat baygın, iç karartıcı, arabesk 

değil. 

Modernizmden Yakınma

Şiiri sarmalayan bilinç ve duyarlık, son 

çözümlemede kilit konumunda ve temsil 

değeri yüksek kavramlarla, sözcüklerle, imgelerle işle-

diğinden dağınıklığı, erimeyi, savrukluğu engelliyor. 

Neyi anlatırsa anlatsın, nereden başlarsa başlasın, 

çocukla, anneyle, geçmişin güzellikleriyle, modernizm-

den yakınma ve kaçışla, huzur ve sükûn arayışıyla, 

doğal ve insani olana yönelişle bütünleşiyor sonuçta 

tüm anlatılanlar. Söz dağarı da bu istikamette biçimle-

niyor. Bu durum, tek tek şiirlerin birimlerinde olmasa 

da bütününde, eleştirilen yahut özlenen dünyayı gör-

memizi, duyumsamamızı, rahatlıkla algılamamızı sağ-

lıyor. Haykıran, diklenen, savaşan bir tarafı olmadığı, 

dünyaya belirgin ve sert bir siyasal yönelişle eleştiri ve 

itirazlar getirilmediği için sesini, enerjisini de ekono-

mik kullanmak zorunda kalıyor ister istemez.

Emel Özkan şiirini okurken dikkatimizi çeken 

bir özellik de şu: Şiirlerdeki bütün dizeler neredeyse 

tamamlanmış bir yargı, bir cümle, yüklemli bir ifade 

olarak çıkıyor karşımıza. İkinci, üçüncü dizeye sarkan 

bir söz yok adeta:

     Yaylaya çıkıyorlar, türkü yakmaya;

     Su yürüyor, meşeye.

     Dar boğazları geçiyor nefes.

     Yere dökülür, ömür, tane tane.

Kitabın en güzel şiirlerinden biri olan Hurafe bu açı-

dan okunabilir söz gelimi. Başta belirttiğimiz durumla 

ilgili bu. Gözlemlerin ve hatırlamaların şairi Emel 

Özkan. Ayrıntı düşkünü. Kesit derleyicisi. Biriktirip 

bir kenarda beklettiklerine yahut bir patlama ile zih-

ninde belirenlere ölçülü bir söz giydirerek kuruyor 
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şiirlerini. Yetersizlikten çok bilinçli bir tutum sanki 

bu. Şiire bakışı, şiiri kavrayışı ve kurgulayışı böyle 

biçimleniyor şairin. Fakat aceleye getirerek, söz konu-

su kesitleri, parçaları, gözlemleri birdenbire üzerimize 

boca ederek dışlaştırmıyor şiirini. Söz dağarı zengin. 

Soyutlamalarında, buluşlarında bir tazelik, bir etkile-

yicilik bulunmasına dikkat ediyor. Pasif uyakların, ses 

benzerliklerinin yardımıyla içsel bir müzik, bir ritim 

yarattığı ve anlatımda bir bütüncüllük sağladığı da 

kesin. Yeni hece şiirinin güzel örnekleri sonuçta bunlar:

     Bir bildiği var, dört yapraklı yoncanın

     Yüzünü gören, cennetlik.

     Aynı uğurda yürümek işte,

     Atlayıp üstünden yalan dünyanın...

Doğa ile iç içe olan , kol kola yürüyen şiirler de 

ağırlıklı bir yer tutuyor Dar Zaman’da. 

Zaman zaman hüzün ve burukluk içerse de genel-

likle evin içine çağrılan, sahiplenilen, bütün saldırılara 

ve kötülüklere karşın ayakta kalan, kendisine sığınılan 

ve sahici olanı hatırlatan unsurlar içeriyor doğaya, çev-

reye yöneliş. 

Mevsimler, ağaçlar, bitkiler, evler, sokaklar, kuşlar 

ve benzerleri; dar zamanlarda, daracık mekânlarda, 

sınırlı ve soğuk ilişkiler ağında yaşamaya koşullandırı-

lan insan için bir soluklanma, arınma, silkinme olanağı 

sunuyor. Bu şiirlerde, trafik lambaları çıkalı sokaklar 

başının çaresine bakmayı öğrenmiştir söz gelimi. Kiraz, 

küçükle küçük olmakta, çekirdeğin kalbi atmaktadır. 

Dört yapraklı yoncanın bir bildiği vardır daima; ayaz, 

güneşi yalancı çıkarmaktadır. Bahçe, çocukları şımart-

makta; rüzgâr, fakir hanelerde yatıya kalmaktadır. 

Bulutlar yükünü yavaşça indirmekte, çiçekler taşa sıkış-

mış ayağını kurtarmaya çalışmaktadır. Bunlara, üstü 

açık kalmış bir çocuğa benzetilen başaklar, kulağına 

uzak akşam ezanları okunan çarşılar, eteğindeki taşları 

döken şehirler, aklı bahçede kalan vazodaki çiçekler, 

diş çıkaran nisanlar, ayaküstü uğrayan yağmurlar, dili 

damağı kuruyan bahçeler, izinsiz gösterisi engellenen 

bitkiler de eklenebilir. 

Mekanikleşmeye Cevap Üretmek 

Pastoral ve zaman zaman pitorest nitelikli bu dize 
ve parçalar, çürümeye ve makineleşmeye alternatif bir 
yeryüzü resmi çıkarıyor karşımıza. Bunlar üzerinden 
yabancılaşmaya, mekanikleşmeye, duygusuzluğa bir 
cevap üretmeye çalışıyor şair. Kötülüğün, sahtenin, 
bozulanın karşısına bütün bir doğayı ve bunlarda 
gezinen, bunlarla bütünleşen anılar toplamını çıkara-
rak sağaltmaya çalışıyor insanı. Benzetmelere sık sık 
başvurmaktan kaçındığı hissedilse de kişileştirmeler 

ağırlıklı bir yer tutuyor kitapta. Şiirleri boğan bir boyut 

kazanmamakla birlikte patetik yanıltılarla karşılaştığı-

mız da oluyor bu yüzden. Şiir, bu tür iç içe geçişlerle, 

bütünleşmelerle çoğaldığı için fazla yadırgamıyoruz bu 

tutumu. Hepimizde bir karşılığı olan, lafı uzatmadan 

hemencecik insani sıcaklığa evrilerek devinen, yenilgi 

ve kaçışı gözümüze sokmaktan çok sevimli hatırla-

yışlarla bizi teselli eden dizeler ve bölümler kurması, 

şiirini canlı kılıyor Emel Özkan’ın:

     Toplaşır her hanede bin bereket.

     Eli bollaşır ayvanın. Getirir kışı.

     Söylenip dursun zemheride bir fırtına.

     Su geçirmez saatler oturmuş karşılıklı.

Şiirde kadın duyarlığı çok tartışılan hatta sevimsiz 

bulunan, eleştirilen bir durum ama Emel Özkan’ın 

şiiriyle ilgili olarak bu konu üzerinde de durmamız 

gerekiyor. Şiirine güç ve derinlik katan, sahicilik 

kazandıran bir durum bu zira. Geleneksel değerlerin 

içinden süzüldüğü ve şair özne ile doğal bir bütünlük, 

birliktelik sağladığı için hiç eğreti durmuyor bu duyar-

lıkla söylenenler. Tartışılabilir belki fakat kitabın en 

güzel şiirlerinin de bu duyarlık içinde yazılanlar olduğu 

söylenebilir. “Anneler, gelinlik kızlar, baba evi, düğün, 

çocukluk, ayrılık...” temalı açıklama ve betimlemelerle 

gelişen şiirler ayrı bir tat, ayrı bir güzellik katıyor Dar 

Zaman’a. “Hızırellez”, “Yabancı Plaka”, “Kız Babası” 

başlığını taşıyan ve kitapta peş peşe gelen şiirler, bu 

konuda örnek gösterilebilir. Kız Babası şiirindeki şu 

dizeleri birlikte okuyalım:

     Durulur. İçi: dibi gözüken sudur.

     Evinin hanımıdır şimdi, evin kızı.

     Eksilen tabağıyla sofrada

     Yutkunur özlemini baba.

Kendi içinde tutarlı ve başarılı bir şiiri var Emel 

Özkan’ın. 

Kısa, kesik, ölçülü dizelerle insana değen, her şeye 

rağmen insanı doğaya ve ayrıntılar içinde gizlenen 

güzelliklere çağıran, bohçasından bizi rehabilite edecek 

“ecza”yı cömertlik ve doğallıkla sunan bir bilince sahip. 

Onun şiirlerini okurken gözlerini bizden kaçırmıyor 

hayat. Ecinniler gezinmiyor dört bir yanımızda. Olur 

olmaz yerde hafakanlar basmıyor bizi. İncitmiyor 

içimizi. Kısa bir süre için de olsa örtüyoruz kapıları 

kötülüklerle dolu dünyanın üstüne.

Artık iyice güçten düşmesine, gözden ırak kalması-

na karşın bizim sesimizle şenlenen, bizim anılarımızla 

dirilen, bizim yolumuzu gözleyen bir “mahalle”nin 

anlatıldığı sıcak ve sevimli dizelerle örülü bir ilk kitap 

Dar Zaman. 

* Emel Özkan, Dar Zaman, Profil Yayınları, Kasım 2011, 64 s.
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Ahmet DAĞ

Epistemolojinin Çağdaş ve Tematik Serüveni: 

Çağdaş Epistemolojiye Giriş  

G enç akademisyenlerden 

Kırklareli Üniversitesi 

öğretim görevlisi Nebi 

Mehdiyev’in derleyip hazırladığı 

Çağdaş Epistemoloji’ye Giriş adlı 

kitap İnsan Yayınları tarafından 

yayımlandı. Mehdiyev, mod-

ern epistemolojinin devamı 

ve 20. yüzyılın bilgi anlayışını 

ifade eden çağdaş epistemoloji 

kavramını sadece tarihsel olarak 

değil bilginin nitelik ve şartlarına 

ilişkin analitik yönteme sahip 

olması anlamında tanımlıyor. 

Ona göre bilgi ne salt analitik 

ne de salt şüpheciliğin konu-

sudur. Mehdiyev, bu çalışmada 

çağdaş epistemolojinin alanlarını 

bilgi tanımı, gerekçelendirme ve 

doğruluk sorunları üç ana kısma 

ayırıyor.

Kendisinin de üç makalesi-

yle katkıda bulunduğu ve der-

leme niteliğinde olan kitabın 

oluşmasında birçok akadem-

isyenin katkısı vardır. Kitap; 

“Epistemoloji Nedir?”, “Bilgi 

Çözümlemesi”, “Gerekçelendirme 

Teorileri” ve “Doğruluk Sorunu” 

başlıklarından oluşan dört bölüm-

den oluşmaktadır. Ayrıca kitabın 

son kısmında “Epistemoloji 

Sözlüğü” ve “Tematik 

Bibliyografya” başlığında iki kısım 

bulunmaktadır.   

“Epistemoloji Nedir?” 

başlığındaki makalede Murat 

Baç felsefe alanı olan episte-

molojinin tarihsel serüvenini ve 

kavramsal boyutunu ele almış, 

doğruyu ve bilgiyi farklı kavram-

sal çerçevede ele alan R. Rorty’nin 

bilgi anlayışına değinirken, 

A. Kadir Çüçen ise “Modern 

Epistemolojinin İki Geleneği” 

adlı makalede çağdaş epistemolo-

jinin temelini oluşturan mod-

ern epistemolojinin Descartes ve 

Hegel öncülüğündeki iki karşıt 

geleneğini konu edinmiştir. 

“Bilgi Çözümlemesi” adlı ikin-

ci bölümde ise gerekçelendirilmiş 

doğru inanç şeklindeki gelenek-

sel bilgi tanımına karşı çıkış 

yapan Gettier’in yaklaşımı konu 

alınmaktadır. Bu bağlamda bilg-

inin tanımı ve tabiatı üzerine 

kaleme alınmış dört makale 

bulunmaktadır. Bu bölümde “Bilgi 

Problemi ve Gettier Problemi” 

başlıklı makalesinde Teo 

Grünberg önce geleneksel bilgi 

tanımının teknik tanımlamasına 

değindikten sonra Gettier’in 

eleştirilerini değerlendirir.  “Gettier 

Problemi, Dışsalcı Çözümler 

ve Yanılmazcılık” başlığındaki 

makalede ise Fatih S. M. Öztürk 

dışsalcı çözüm önerilerine değinir 

ve ‘Gettier Sorunu’nun tutarlı 

çözümünün aranmasında meto-

dun Descartesçi modern episte-

moloji değil, epistemik şansın 

gerçek doğasını Hume’cu terim-

lerle ortaya koyacak görüşlerde 

aranması gerektiğini söyler. 

“Gettier Sorununa Alternatif Bir 

Yaklaşımı: L. Zagzebski’nin Erdem 

Epistemolojisi” başlığındaki 
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makalesinde Nebi Mehdiyev, 

L. Zagzebski’nin görüşlerinden 

hareketle erdem epistemolo-

jisin bu soruna yaklaşımını ele 

almıştır. “Gettier Argümanın Bir 

Eleştirisi”adlı yazısında Habib 

Türker, Gettier Sorununun kes-

inlik taşımadığını ileri sürerek iç 

tutarlılığına yönelik eleştirel bir 

bakış açısı ortaya koyar. 

“ G e r e k ç e l e n d i r m e 

Teorileri” adlı üçüncü 

bölümde gerekçelendirme 

üzerine geliştirilmiş teorileri 

ele alan dört makaleye yer 

verilmiş. “Temelcilik” adlı 

yazısında Nebi Mehdiyev 

temelci gerekçelendirme teor-

isinin normatif epistemolo-

jinin zorunlu bir sonucu 

olduğunu ortaya koyduktan 

sonra epistemolojide kesin-

lik arayışı söz konusu olduğu 

müddetçe temelciliğin dikkate 

alınması gerekilen bir zorun-

luluk olacağını söylemiştir. 

“Şüpheci Hipotezler Ve 

Güvenilircilik” adlı makalede 

Fatih S. M. Öztürk bilginin 

imkânına olumsuz bakan 

şüpheciliğin makul bir 

muhakemeye sahip olmadığını 

ve Kartezyen şüpheciliğinin 

güvenilirciliği reddedici içeriğinin 

aslında temelsiz olduğunu 

iddia etmektedir. “Platinga, 

Bilgi ve Doğru İşlevselcilik” adlı 

makalede M. Sait Reçber gün-

cel olan Plantinga’nın episte-

molojik projesini hem tanımakta 

hem de temelcilik açısından 

eleştirmektedir. Ona göre 

Platinga’nın doğru işlevselcilik 

kuramı bilişsel mekanizmamızın 

işleyişine katkı sağlasa da bilg-

inin doğası ve temellendirilmesi 

noktasında birtakım sorunlarla 

karşı karşıya kalmıştır. 

Yine “İçselcilik ve Dışsalcılık 

Tartışmasına Uzlaşmacı Bir 

Yaklaşım” adlı makalede Nebi 

Mehdiyev çağdaş epistemolo-

jinin iki rakip kutbu (içselcilik 

ve dışsalcılık) arasında uzlaşma 

sağlanmasının imkânına işaret 

etmekte ve bu uzlaşmanın bilg-

inin temel bileşeni olan gerekçe-

lendirmeyi güçlendireceğini ve 

uzlaşmanın mümkün olduğunu 

söylemektedir. 

Son bölüm olan dördüncü 

bölüm “Doğruluk Sorunu” 

adlı başlık dört makaleden 

oluşmaktadır. “Doğruluk Üzerine 

Kavramsal Çözümleme” adlı 

makalede Harun Tepe doğruluk 

kavramının gerçeklik kavramı 

ile ilişkisine değinmekte, 

gerçekliği varolanın ya da kimi 

varolanların bir özelliği olarak 

tanımlarken doğruluğu ise varo-

lana ilişkin bildirim, önerme, sav 

ya da kuramların bilgisi olarak 

tanımlamaktadır.

Bu bölümde rahmetli bilge-

düşünür ve bilim adamı Ahmet 

Yüksel Özemre’nin  Umran der-

gisinde  2007 yılında yayınlanan 

“Epistemolojinin Tanımı ve İşlevi” 

makalesine yer verilmiş. 

Özemre bu makalesinde epis-

temolojinin bilginin yalnızca 

formel yönüyle ilgilenen bir 

felsefe dalı olmadığını doğa 

bilimlerine eş değer bir “bilim” 

dalı olduğunu ileri sürüp epis-

temolojinin bilgi teorisinin bir 

alt dalı olduğunu söylemekte-

dir. Fatih S. M. Öztürk “Quine, 

Doğallaştırılmış Epistemoloji 

ve Epistemolojinin Normatif 

Yönü” adlı yazısında doğa 

bilimlere bilgi sağladığını 

söylediği epistemoloji 

anlayışına değinmekte ve 

epistemolojinin gerekçe-

lendirmeden daha çok teo-

rilerin revize edilmesi 

anlamında keşif bağlamında 

anlamı olduğunu söylemek-

tedir. Son makale olan Teo 

Grünberg “Mantık ve Gerçeklik” 

adlı makalesinde epistemolo-

jinin bilimselleştirilmesine karşı 

çıkarak Aristotelesçi anlamda bilgi 

elde etme yöntemi olarak tümden 

gelim mantığın gerçekliğin hem 

apriori hem de aposteriori bilgiyi 

sağlayacağını öne sürmektedir. 

• Nebi Mehdiyev’in hazırladığı   “Çağdaş 

Epistemolojiye Giriş” adlı kitap  episte-

molojinin çağdaş ve tematik serüvenini 

konu almakta…

• Nebi Mehdiyev, Çağdaş Epistemolojiye 

Giriş, İstanbul:  İnsan Yayınları, 2011, 

ss. 2

Rahmetli bilge-düşünür ve 
bilim adamı Ahmet Yüksel 
Özemre’nin  Umran dergisinde  
2007 yılında yayınlanan 
“Epistemolojinin Tanımı ve 
İşlevi” makalesine yer verilmiş. 
Özemre bu makalesinde epis-
temolojinin bilginin yalnızca 
formel yönüyle ilgilenen bir 
felsefe dalı olmadığını doğa 
bilimlerine eş değer bir “bilim” 
dalı olduğunu ileri sürüp epis-
temolojinin bilgi teorisinin bir 
alt dalı olduğunu söylemek-
tedir.
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Büyük Devletlerin Yükselişi
Derek Mckay - H. M. Scott
Dergâh Yayınları

Otuz Yıl Savaşları’ndan Viyana Kongresi’ne kadar geçen dönemde, 
1815’ten sonra Avrupa’ya egemen olacak olan büyük devletler ortaya çık-
mıştır. Bu kitap, Avrupa devletler sisteminin gelişmesini ve bu devletlerin 
birbirleriyle olan ilişkilerini bütün ayrıntısıyla inceliyor. 1648-1815 döne-
minde ortaya çıkan diplomatik kurumları da ortaya koyan inceleme, bütün 
bunları, devletlerarası münasebetlerde etkili olan hanedanlık ilişkileri, 
yerel, ticarî ve ideolojik faktörler ışığında örneklendiriyor. Akademisyenler, 
araştırıcılar, öğrenciler ve konunun meraklıları için literatürdeki önemli bir 
boşluğu dolduran çalışma, Avrupa’nın söz konusu dönemdeki tarihine 
ışık tutuyor.

Dünya Görüşü ve ‹deoloji
Ali Şeriati
Fecr Yayınevi

Dünya ince bir hesaplamaya göre ve somut bir amaç ve hedef için yaratıl-
mıştır. Eğer böyle bir dünya görüşüne sahipsem, her adımımda, her dav-
ranışımda inceden inceye düşünmem ve bu adımı atmam gerektiği gibi 
atıp atmadığıma bakmam gerekir. Çünkü ben de bu büyük dünyanın bir 
parçası, unsuruyum. Her bir zerresi ince bir hesaplama üzerine ve dakik bir 
hesapla olması gereken yere konmuş büyük bir dünya. Sartre’ın ifadesiyle: 
“Herkes, dünyayı tanıdığı biçimde yaşar.” Ömer Hayyam, Hâfız, Mevlevi, 
Molla Sadra, Ebu Müslim Horasani, Jean Paul Sartre, Albert Camus ve 
benzerleri arasındaki fark, onların dünya görüşlerine göredir. Yani varlığı 
nasıl telakki ettiklerine göre.

Tefsirde Batınilik ve Batıni Te’vil Geleneği
Mustafa Öztürk
Düşün Yayınları

Kitap Bâtini tevil anlayışının İslam tefsir tarihin-
de ilk defa kimler tarafından ne maksatla ihdas edildiği-
ni; Bâtini tevil anlayışının ne şekilde kullanıldığını ve tarihsel 
süreçte hangi kültür havzalarında kabul gördüğünü; Bâtıniyye-İsmâiliyye 
fırkasına vurulan mahza küfür damgasının doğruluk değerini; Bâtıniyye-
İsmâiliyye fırkasının bâtıni tevilleri ile mutasavvıfların işârî yorumları ara-
sında kategorik bir ayrıma gitmenin mümkün olup olmadığını; Bâtıniyye-
İsmâiliyye fırkası hakkında bilgi veren klasik Ulûmu’l-Kur’ân ve tefsir tarihi 
kitaplarında kasıtlı bir dezenformasyonun bulunup bulunmadığını; Her 
türlü mezhebi ve ideolojik önkabulden bağımsız bir bakış açısıyla irde-
lemek ve delilleriyle tartışmak suretiyle ortaya somut bir sonuç koymayı 
hedeflemektedir.

Yeşil Vadi
Ümit Aktaş
Okur Kitaplığı

Türkiye’nin çalkantılı dönemlerine bir ailenin aynasında ışık tutan Yeşil 
Vadi, cenderelerden geçerek, düşünce ve inanç dünyasında köklü deği-
şiklikler yaşayan bir akademisyenin zihninde dolaşırken, okurlarına asıl 
mutluluk ve huzurun kaynağını işaret ediyor. Bir oluşum (bildungsroman) 
romanı olan Yeşil Vadi, aynı zamanda büyük bir birikimin romanı.

Soğuk Yakınlıklar
Eva Illouz

İletişim Yayınları

Hepimiz farkındayız, sayısız 
imge ve mesajın bombardı-
manı altındayız. Öyle ki, yarın, 
geriye dönüp baktığımızda 
bugünleri naif bir iyimserlikle 
de hatırlayabiliriz. Nasıl dire-
niyoruz ya da sürükleniyoruz? 
İnternet, televizyon, sosyal 
medya, endişeli modernlik, 
rasyonel ahmaklık, duygusuz-
luk, kaba menfaatçilik, fantezi 
ve paranoya ile içiçe yaşıyo-
ruz. Eva Illouz, eleştirel kuramı 
kullanarak ve ondan ayrıla-
rak yakın dönemin zihniyetini 
tartışıyor. Psikolojik ve politik 
mutluluk içeren kendini ger-
çekleştirme kavramının nasıl 
biçim değiştirdiğini irdeliyor. 
Adorno’yu izleyerek, benliğin 
metalaştırılması sürecinde 
farklı kurumların yakın ilişki-
sine dikkat çekiyor: psikolojik 
ikna, kişisel gelişim edebiyatı, 
nasihat endüstrisi, devlet, ilaç 
şirketleri ve internet teknolojisi 
modern psikolojik özbenliğin 
temelini biçimlendirme konu-
sunda iç içe geçmişlerdir iddi-
asında bulunuyor. Duyguları 
sermayeye bağlayan kendi 
içinde çelişkili mantığı mercek 
altına almaya çalışıyor. 

Kitaplık
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