
“KOBANİ TU NİHA ÇAWANİ?” 
ÇÖZÜM SÜRECİ, SERJÉKIRIN VE KRİTİK EŞİK

“Kürt sorunu” ve “PKK’nın Kürtler üzerindeki silahlı tahakkümü” sorununu birbirinden ayırma 
konusunda atılması gereken önemli adımlar olduğunu bir defa daha gösterdi. Kürt siyasi hare-
ketinin, Kobané bahanesiyle Türkiye’yi cehennemin eşiğine getiren sokağa dökülme çağrısını 
yapmış olması tam bir “akıl tutulması”ydı. Olayların vandalizme doğru gittiği görüldüğünde 
sokağa hâkim olamamalarının yanı sıra karar almadaki tereddüt ve yetersizlik, Kürt siyasi hare-
ketinin çoklu derin akılların güdümünde olmaktan kurtulamadığını bir kez daha gösterdi ne yazık 
ki! “Serhıldan” adı verilen başkaldırının bir “Serşikandın/Baş kırma” ve bir “Serjékırın/Baş koparma” 
seviyesinden yukarı çıkamadığı, siyasal hareketin asil ve onurlu bir talep duruşu kazanmadığı 
bir kez daha ortaya çıktı. Üstelik bu süreçte olayların otuz altıncı gününde ölenlerin sayısının 
Kobané’de ölenlerden fazla olması şu sorunun sorulmasını zaruri kılmaktadır: “Kobani Tu Niha 
Çawani?” (Ya şimdi nasılsın Kobani?)

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı kadife darbe eksenli küresel operasyon, kadife darbenin 
ilk yedi aşamasında istediği sonucu alamamıştır. Şimdi 2015 seçimlerine doğru giderken yeni 
taktikler geliştirilmektedir. Suriye üzerinden başlatılan kadife darbe süreci, gelinen aşamada, 
gene Suriye üzerinden devam ettirilmeye/edilmeye çalışılmaktadır. 6-7 Ekim 2014’de, KCK’nın 
ve HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın ve diğer HDP yöneticilerinin “Kürtleri!”, “solcuları” ve 
“tüm siyasi iktidar karşıtları”nı sokağa, eyleme çağırması ile yürürlüğe sokulmuştur. Türkiye’nin 
değişik bölgelerinde pek çok vilayette, son derece vahşi, kanlı eylemler gerçekleşmiş, 40 civa-
rında insanımız ölmüş, yüzlerce insan yaralanmış ve iş yerleri, sokaklar yangın yerine çevrilmiş, 
kamu kurumları tahrip edilmiş, yüzlerce araç yakılmış, yağmalama hadiseleri gerçekleşmiştir. 

Kürt siyasî hareketinin bundan sonra Türkiye’yle işbirliği içerisinde soğukkanlı ve çok akıllı 
davranmaktan başka çaresi kalmamıştır. Sorumluların çözüm sürecini hoşgörü ve demokrasi 
düzleminde bir Türkiye kazanmak için hızlandırmaları elzem hale gelmiştir. Türkiye’deki tüm 
sorumluların akil davranması, artık bir zarurettir. Elbette sorun sadece Türkiye içi ile alakalı değil. 
Bölgesel boyutu günden güne daha önemli hâle gelmeye başladı. 

Kabul edilmelidir ki Türkiye, başkalarının oyun kuruculuğunda birkaç dakikalığına oyuna 
girmeyi bekleyen yedek oyuncu olmak yerine, kendi kurduğu oyunun kaptanı olarak sahaya 
çıkmak istiyor. Bölgeyi problemleriyle beraber etraflıca bilenler, Türkiye’nin bu tutumunun bir 
onur-gurur tutumu olmadığını, çözümü gerçekten kendi tezinde gördüğünü ve buna güveninin 
tam olduğunu bilirler. Türkiye, bölgedeki sorunları kaynaklarıyla beraber kurutma formülünde 
arıyor çözümü. Uçuşa yasak hava sahası ve güvenli bölge isteğinde ısrarı bundan. Bunlarla 
yetinmeyip Esed rejimine son verme ısrarı da bundan.

Son olarak, şu ilkeyi daima hatırda tutmak gerekiyor: “innallâhe me’assâbirîn” (Mü’minin işi 
teenni iledir.)

Yeni sayımızda buluşmak üzere. 
           Umran



İ Ç İ N D E K İ L E R

G Ü N D E M

08
Reyhanlı Operasyonundan
Ayn el-Arab (“Kobanê”) Operasyonuna
Kadife Darbe Süreci
Burhanettin CAN

18
Bölge Yeniden Dizayn Edilirken
KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ
Cevat ÖZKAYA

22
Başımız Ağrısa da 
“Sürece Devam”
Sıbğatullah KAYA

28
ÇÖZÜM SÜRECİ
- Artılar, Eksiler ve Öneriler -
Özcan MERTOĞLU

D O S YA

Kasım 2014 

04
Türkiye, Ayn el-Arab veya 
Kobani 
ALİ EL–HEYL 

05
Referanslar ve İç Savaşlar
MÜNİR ŞEFİK 

06
İran’ın ve Müttefiklerinin 
Skandal Söylemi 
YASER ZEATİRE 

07
Mısır’da Derin Devletin Holokostuna 
Hoş Geldiniz 
VAİL KANDİL 



Sahibi
Pınar Yayınları Tic. ve San. A.Ş. Adına

İlhan Gündoğdu

GenelYayınYönetmeni
Şemseddin Özdemir

YayınDanışmanı
Cevat Özkaya

SorumluYazıİşleriMüdürü
Metin Çığrıkcı

İdareMerkezi
Bereketzâde Mah. Okçumusa Cad. Bank Han No: 

11 D. 3 Şişhane Beyoğlu-İST.
Tel: (0212) 293 90 41

 www.um randergisi.com
um ran@um randergisi.com
abo ne@um randergisi.com

Temsilcilikler
An ka ra: (0312) 418 12 77 
İz mit: (0542) 250 75 77 

Trab zon: (0462) 321 95 44 
Is par ta: (0246) 223 24 87

NasılAboneOlabilirsiniz?
1. Umran Dergisi’ne abone olmak veya 

aboneliğinizi yenilemek için 0212 293 90 41 
nolu abone hattımızı arayabilirsiniz.

2. www.umrandergisi.com sitemize girip 
Abonelik sayfasındaki Abone Fomu’nu 

doldurarak abone olabilirsiniz.
Abone Ücretleri (Yıllık/12 Sayı):

Yurt içi: 75 TL (KDV dahil)
Yurt dışı: Avrupa 60 EURO

Diğer Ülkeler: 80 USD 
Birim Fiyatı: 6 TL

AboneÜcretiniNasılÖdeyebilirsiniz?
1- 0212 293 90 41 nolu abone hattımızı 
arayıp kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. 

2- Posta Çeki hesabımıza abone ücretini ya-
tırarak. (Posta çekine abonenin kendi adını 

yazmayı unutmayınız.)
POSTA ÇEKİ HESAP NO: 654482

Alıcı Adı: Pınar Yayınları Tic. ve San. A.Ş.
3- Banka Hesap numaramıza, abone ücre-
tinizi doğrudan yatırabilir veya internetten 

havale edebilirsiniz.
BANKA HESAP NO: 8515535-2 

IBAN: TR460020500000851553500002
Kuveyt Türk Eminönü Şb. 

Hesap: Pınar Yayınları Tic. ve San. A.Ş.

GörselYönetmen
Tekin Öztürk

www.tekinozturk.com.tr

Baskı:Şenyıldız Yayıncılık ve Matbaacılık 
Gümüşsuyu Cad. Dalgıç İş Merkezi No: 3 Kat: 1

Topkapı Zeytinburnu-İST.

Tel: (212) 289 24 24 Pbx Faks: 289 07 87 
Yaygın, Süreli. Ay da bir ya yım la nır.

Kasım2014Sayı:243
Yazıların ve ilanların sorumluluğu sahiplerine aittir. 

Bu dergi basın meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder.

34
Câbirî’nin Kur’ân Anlayışı ve
Tefsir Yönteminin Tenkidi
M. Kürşad ATALAR

52
Protestan İslâm ve Sivil-Tasavvufi İslâm
Metin Önal MENGÜŞOĞLU

57
Şekilcilik ile Teşhircilik Kıskacında
YENİ TESETTÜR ALGISI
Celalettin Vatandaş

K R İ T İ K

62
GEÇMİŞTEN GELECEĞE KO(NU)ŞANLAR
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Abdullah YILDIZ

73
MODASI GEÇMEYEN TEK ŞEY: KEFEN 
Selçuk KÜTÜK

76
İZZETİ  DOĞRU YERDE ARAMAK
Ahmet YAŞAR

80
KİTAPLIK

YA Ş AYA N  İ S L A M



4

 Umran • Kasım 2014

G Ü N D E M   ORTADOĞU'DAN 

A yn el-Arab (Arap çeşme-
si) tatlı su vermiyor artık. 

Bugün sadece yabancıların 
ajandalarına hizmet edecek 
amansız bir savaşın içinde kan 
ve ceset parçaları pompalıyor. 
Türkiye’nin Kürtleri, Türk vatan-
daşı olduğu için Türk hükümeti 
onları Ayn el-Arab-Kobani sava-
şıyla IŞİD’e yönelik uluslarara-
sı savaşa girmesini istemiyor. 
Çünkü onların savaşa girmesi, 

Türkiye’nin de ABD’nin de başını 
çektiği ‘uluslararası’ savaşa gir-
mesi anlamına gelecek. Türkiye 
bu savaşı fabrikasyon ürünü 
görüyor ve gerekli olmadığını 
düşünüyor. Amerikan açıklama-
larına göre savaşın açıklanmış 
hedefleri komik ve alay konusu. 
Asıl hedefler ise İsrail için böl-
genin jeopolitiğinin vurulması, 
Afganistan ve Irak savaşları neti-
cesinde çöken Amerikan eko-
nomisini canlandırmak amacıyla 
milyarlarca doları çekip almak. 

Savaşın ilk gününden iti-
baren ABD ve Batı Türkiye’yi 
kendi çıkarına olmayacak ve 
milli güvenliğine de hizmet 
etmeyecek bir savaşa çekmek 
için baskı yapıyorlar. Suriye’yi 
geçip Kürtlerle birlikte savaş-
makta ısrar eden Kürtler duy-
gularıyla değil akıllarıyla düşün-
selerdi Türk hükümetinin Irak 
Kürtlerine Suriye’ye geçip Ayn 
el-Arab-Kobani’de savaşlarına 
izin vermesinin ve kendilerine 
müsaade etmemesinin sebebini 
anlarlardı. Çünkü Türkiye kendi 
Kürt vatandaşlarının Türkiye’de 
artan kalkınmaya entegrasyon-
larının sürmesinde, istikrar ve 
kalkınmalarının devam etmesin-
de ısrar ediyor. Türkiye son 12 
yılda yüksek kalkınma oranlarına 
ulaştı. 

Türkiye’nin NATO üyesi oldu-
ğu doğru ancak ABD ve Batı, bu 
gerekçeyi Türkiye’nin gerçekleş-
tirdiği ve Batının ve İsrail’in son 
derece rahatsız olduğu büyük 
ekonomik kalkınmayı imha 
etmek için kullanmaya çalışıyor. 
Özellikle de Yunanistan ve Kıbrıs 
gibi Avrupalı komşularının eko-
nomisi kötüyken… 

En önemli sebeplerden biri 
de Adalet ve Kalkınma Partisi 
Türkiye’sinin Arap halklarının 
arzuladığı ve kendi ülkelerinde 
gerçekleşmesini temenni ettikleri 
bir model haline gelen İslâmî libe-
ral sivil devlet modeli sunmasıydı. 

Hiç kuşkusuz Suriye 
Kürtlerinin Ayn el-Arab-
Kobani’deki zaferi uzun vadede 
Türkiye’nin sırtında bir hançer 
olacaktır. PKK’nın, Türkiye’nin 
doğusunda bağımsız Kürt dev-
leti kurmak amacıyla kandırdığı 
çoğu Türkiye Kürdü huzursuz. 
Türk hükümetinin Avrupa Birliği 
ülkelerinden daha üst seviyelere 
çıkmasını istediği kalkınmanın 
ertelenmesinden endişeliler. 

Türkiye’yi ziyaret edenler ve 
yapılanları nesnel şekilde değer-
lendirenler Türkiye’nin birçok 
yönden Fransa ve İngiltere’den 
daha iyi olduğunu gözlemlerle. 
Fransa sadece dini sebeplerden 
dolayı değil, Türkiye’yi Ermeni 
katliamlarını işlemekle suçladığı 
için Ankara’nın AB’ye girmesine 
engeldi. Zira Türklerin çoğunlu-
ğu Müslüman ve Türkiye Avrupa 
modernliği ile ezanın, camilerin 
artması, başörtüsünün yaygın-
laşması itibariyle İslâm’ı, libe-
ral sivil hayatı ve özgürlüklere 
saygıyı buluşturuyor. Türklerin 
çoğunluğu bugün Euro bölgesi 
ülkelerinin başarısızlıkları sonrası 
AB’ye katılmakla pek ilgili değil-
ler. Ayrıca Türkler Avrupa’nın, 
Türk kriterlerini kabul etme-
si gerektiğini ve Avrupa’nın 
Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu 
düşünüyorlar.

 (Londra’da yayınlanan 
Rayulam gazetesi, Katarlı gaze-
teci, 23 Ekim 2014.) 

Türkiye, Ayn el–Arab veya Kobani 
ALİ EL–HEYL 

Arapça yayımlanan gazetelerdeki 
yazan farklı eğilimdeki gazetecilerin 

yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğunu veya bunların tümüne katıldı-
ğımız söylenemez. Yazılardaki amacımız 

olayların yorumlanmasında ortaya konu-
lan bakış açısı farklılıklarını görünür kıla-

rak meseleler karşısında ortaya konulan 
analizlerin hangi argümanlardan hare-

ketle yapıldığını okurlarımızın fark etme-
sini sağlamaktır. Yazıların/yorumların bu 

perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki 
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavra-

ma sürecine önemli katkılarının olacağını 
düşünüyoruz. Yazılar Harun Ersoy tara-

fından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)
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  ORTADOĞU'DAN 

B irçok Arap ülkesinde güç 
dengeleri haritasında yaşa-

nan gelişmeler ve değişimlerin 
sonucu olarak İslâm’a ve siyasal 
İslâm’a yönelik fikri ve teorik sal-
dırılar yapılıyor. İç savaşlara varan 
çekişmelerden İslâm sorumlu 
tutuluyor. Devletlerin ve toplum-
ların sonuçları arzu edilmeyecek 
parçalanma ve çöküş süreçlerine 
doğru gittiği görülüyor. ‘Nereye 
gidiyoruz?’ sorusuna cevaplar 
aranmaya başladı. 

Hiç kuşkusuz yerin altını üstü-
ne getiren bir deprem hâli hazır-
daki şartları özetliyor. Ancak bir-
biri ardına gelen artçılar zemini 
değiştirdi ve sarsıntılar devam edi-
yor. Bu durum bazılarını işin için-
den nasıl çıkılacağına ve istenen 
çözümün niteliğine dair hazır ve 
hızlı cevaplar vermeye sevk etti. 
Çözümün ancak İslâm’ın fikri, 
siyasi ve metodolojik bir referans 
olarak alınmaktan vazgeçilmesi 
ve siyasal İslâm’ın sonlandırma-
sıyla olacağını dile getiriyorlar. 
Bu kimselere göre ulusalcılığa ve 
milliyetçiliğe dönülmeli ve top-
lumun tüm oluşumlarının ortak 
kimliği olan ulusalcılık kimliğine ve 
Arap milliyetine vurgu yapılmalı. 
Bu cevap sorunun siyasal İslâm’ın 
referans almaktan kaynaklandı-
ğını varsayıyor. Ayrıca ulusalcılık 
kimliğinin, yurttaşlık ve sivil devle-
tin kabulünün siyasi ve sosyal zıt-
laşmaları savaş, parçalanma ve iç 
savaş düzeyine çıkarmayacağını, 
Arap ülkeleri arasında kopukluk 
ve savaşa varan çekişmeler çıkar-
mayacağını sanıyorlar. 

Bu iki varsayımın Arapların kla-
sik ve modern tarihleriyle, anlaş-
mazlıkları ve çekişmeleri savaşlara 
götüren gerçek sebeplerle hiçbir 
ilişkisi yoktur. 

İslâm’ı ahlaki değerlere, haya-
ta, siyaset ve topluma bakışta- 
referans olmaktan çıkarmak, 

İslâm’ı laiklik, ulusalcılık, milliyet-
çilik, demokrasi ve liberalizmin 
yanında alternatif bir oluşum 
olmaktan alıkoymak isteyen var-
sayım bu ülkelerin Arap-İslâm tari-
hini inkâr etmektedir. Ulusalcılık 
ve Arapçılık kimliklerinin çoğulcu-
luğu da içerdiğini ve zenginleşti-
ğini kabul etmemektedir. Ayrıca 
Arap-İslâm tarihi, etraftaki her 
şey totaliter ve tek tip iken çoğul-
cuydu. Aynı hata-
ya bazı İslâmcılar 
da İslâm ve tarihe 
ilişkin okumaların-
da düşmekteler. 
İslâm’ın taşıdığı 
çoğulculuk ve eşit-
lik boyutları üzeri-
ne eşitlik, çoğulcu-
luk, uzlaşmacı sivil 
demokratik devle-
tin inşa edileceğine 
dikkat çekmiyor-
lar. İslâm’ın tarihi 
deneyiminin farklı 
oluşumlar arasın-
da özgür sözleşme 
dayalı olduğunu 
gözlemlemiyorlar. 

Daha da önem-
lisi bu varsayım, 
dini, etnik, sosyal 
ve siyasi oluşumlar 
arasında birleşme 
olasılığını aramak 
yerine Arap ülkesi 
ve Arap ümmeti 
düzleminde İslâm gibi siyasi ve 
sosyal bir oluşumu uzaklaştırmayı 
düşünüyor. Ortada aşırılığa, tekfi-
re kayan, masum insanlara karşı 
cinayetler işleyen ve kendisini 
“İslâmcı” olarak niteleyen hareket-
ler olsa da bu durum tüm İslâmcı 
hareketlerin hepsinin aynı sepe-
te konulması anlamına gelmez. 
Ayrıca bu durum aşırılık ve tekfirin 
oklarının diğer İslâmcı hareketleri 
ve “halifeye” veya ilgili “emire” 

biat etmeyen Müslümanları hedef 
aldığını görmemek demek değil-
dir. Bu varsayım aşırılığa ve tek-
firciliğe karşı kapsamlı bir cephe 
kurmayı engeller ve ona büyük 
sosyal kucak açar. 

İslâm’ı referans olmaktan 
çıkardıktan sonra ulusalcılığı ve 
milliyetçiliği alternatif gören var-
sayım ise Arap ülkelerinde partiler 
ve hareketler arasında çatışmaya 
kadar varan çekişmeleri unutu-
yor. En şiddetli çekişmeler aynı 
parti ve hareket içinde yaşandı 
ve bölünmelere veya iktidar tesli-
minde darbelere yol açtı. Batının 

modern devrimler 
tarihi iç savaşlar, 
birlik, milliyetçi dev-
let ve laik rejimle-
rin sancağı altında 
bölünmelerle dolu. 

Hiçbir referans 
veya kimlik, maksi-
mum düşmanlık ve 
iç savaş seviyesine 
varan iç bölünme-
leri engelleyemez. 
Bu konuda Arap 
ve dünya ülkele-
rinde sayısız kanıt-
lar vardır. Hem 
Arap şartlarının 
geldiği noktadan 
niçin sadece İslâm 
sorumlu tutulmak 
isteniyor, bölün-
melerin ve savaş-
ların arkasındaki 
gerçek sebepler 
aranmıyor? Niçin 
güç dengelerinde 
büyük bir bozulma 

olması sonrası iktidar etrafındaki 
çekişmeler görülmüyor, ötekileri-
ni marjinalleştiren ve uzaklaştıran 
politikalar sorumlu tutulmuyor? 

Olguların derin okunmaması, 
politikaların ve güç dengelerindeki 
değişimlerin okunmaması, iyi düşü-
nülmemiş kolay yorumlara başvurul-
ması doğru bir değerlendirmeye ve 
çözüm yoluna götürmez. 

(Mısır el–Şaab gazetesi, 16 
Ekim 2014.)

Referanslar ve İç Savaşlar
MÜNİR ŞEFİK 

Birçok Arap ülkesinde 
güç dengeleri harita-
sında yaşanan geliş-

meler ve değişimlerin 
sonucu olarak İslâm’a 

ve siyasal İslâm’a 
yönelik fikri ve teorik 

saldırılar yapılıyor. 
İç savaşlara varan 

çekişmelerden İslâm 
sorumlu tutuluyor. 

Devletlerin ve toplum-
ların sonuçları arzu 
edilmeyecek parça-

lanma ve çöküş süreç-
lerine doğru gittiği 
görülüyor. ‘Nereye 

gidiyoruz?’ sorusuna 
cevaplar aranmaya 

başladı.
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G Ü N D E M   ORTADOĞU'DAN 

H aftalar önce ‘direniş 
ekseni’ savunucula-

rından biri Hizbullah’a bağlı 
Lübnan el-Ahbar gazetesine 
Suriye rejimi ile Amerikalılar 
arasında IŞİD’e yönelik ope-
rasyonlarla ilgili analizine 
şöyle başlıyordu: “IŞİD’e yöne-
lik operasyonlar konusunda 
en az üç kanaldan Suriye ile 
koordinasyon kuruldu. Irak, 
Rusya ve Birleşmiş Milletler. İş 
Suriye yönetimini ‘bilgilendir-
mekten’ ibaret değil. Aksine 
fiili bir koordinasyon sağlandı. 
Geçtiğimiz dönemde Amerikan 
askeri ve istihbarat heyetlerinin 
Şam’ı ziyaret ettiğine dair bilgi-
ler var. Başta Almanya olmak 
üzere Avrupa ülkelerinin olum-
lu mesajlarına dair başka bilgi-
ler de bulunuyor.”

Analiz Suriye hükümetinin 
IŞİD’e yönelik Amerikan ope-
rasyonlarını olumlu karşıladığı-
nı açıklamasından iki gün sonra 
yayınlandı. Bu durum aynı 
hükümetin kendisiyle koordi-
nasyon kurulmadan yapılacak 
operasyonlara karşılık verece-
ği ve Suriye’nin egemenliğinin 
ihlali olarak göreceği yönünde-
ki uyarısı sonrası yaşandı. Rejim 
kendisiyle koordinasyon yapıl-
dığını söylerken Washington 
bu iddiayı yalanladı. 

Tabiatıyla taraflar ara-
sında bir koordinasyonun 
olması uzak ihtimal değil ve 
Amerikalıların yanıtı ise koa-
lisyona katılan bazı Arap çev-
relere nezaket amaçlıydı. Bu 
Arap çevreleri Suriye halkının 
devrimine karşılarmış gibi bir 
görüntü vermek istemiyorlar. 
Bu ülkeler birçoklarına devri-

min yanında oldukları yalanını 
sattılar. Ancak Amerikan tutu-
mu rejime olumsuz yansıyacak 
her eyleme karşı çıkması açısın-
dan belirsiz değildi. 

Buradaki skandal, rejim, 
müttefikleri ve Şebbihası’nın 
skandalıdır. Yüzsüzlüklerinin 
Amerikalılarla koordinasyon 
yapmakla övünme derecesine 
varması, IŞİD’in bazılarının üç 
yıl boyunca pohpohladığı gibi 
Amerikan, Siyonizm ve hatta 
Suudi uşağı olmadığı anlamı-
na geliyor. Ayrıca Suriye dev-
riminin, direniş rejimine karşı 
değil, Suriye halkının özgürlük 
taleplerine karşı hazırlanmış bir 
komplo olması demek. 

Direniş ekseninin yaza-
rı da biliyor ki bu bölgede 
Amerikan politikasında imza-
lanan her şey Netanyahu’nun 
onayı olmadan imzalanmaz. 
Zira Netanyahu’nun Amerikan 
K o n g r e s i ’ n d e 
Obama’dan daha 
fazla destekçisi 
var. Yani Suriye 
rejiminin korun-
ması ve IŞİD’in 
izinin sürülmesi, 
Siyonist oluşumun 
çıkarına veya en 
azından onun 
rızası ve onayıyla 
gerçekleşiyor. 

Bundan daha 
büyük bir skan-
dal da İranlı bir 
yetkilinin, Esed’in 
akrabası iş adamı 
Rami Mahluf’un 
bundan iki buçuk 
yıl önce New 
York Times’e yap-
tığı açıklamaları-

na benzer açıklaması. Mahluf 
o vakitler Siyonist oluşumun 
güvenliğinin Esed’in kalmasına 
bağlı olduğunu ifade etmişti. 
İran Dışişleri bakan yardımcı-
sı da Beşşar Esed’in düşme-
sinin İsrail’in güvenliğini yok 
edeceğini ifade etti. Direniş 
ekseni savunucuları ve medya 
organları bu açıklamaya sessiz 
kaldılar. 

Burada iki yıldır bu dire-
niş ekseninin söylemleri çamu-
ra batıyor. Tabi kendileri de. 
Çoğunlukla mücadeleye karşı 
oluşturdukları azınlıklar arasın-
daki ittifak da İsrail’in lehine. 
Bu ittifak bölgedeki Siyonist 
programa hizmet edecektir. 
Siyonist oluşuma hiç kimse 
Beşşar Esed’i destekleyen İran 
kadar hizmet etmedi. İran nük-
leer anlaşma yolunda ilerler-
ken ve Suriye’nin kimyasalları-
nın teslimini kollarken Ruhani 
her defasında Siyonistlere 
kur yapıyor. Nihayetinde 
Netanyahu’nun zayıf kalmış 
Beşşar’ı garantisi olmayan 

başka seçenekle-
re tercih etmesi 
mümkün. 

S u r i y e ’ d e n 
önce Irak’ta İran 
ittifakının dağıttığı 
söylem düştü. Bu 
ittifak kapsamın-
daki Hizbullah’ın 
genel sekreteri 
IŞİD karşıtı koa-
lisyona, onurunu 
kurtarma girişi-
mi içinde tem-
kinli yaklaşmıştı. 
Tıpkı yıllar önce 
Irak’taki arkadaş-
larının Amerikan 
işgaliyle işbirliğini 
utanarak eleştir-
mesi gibi. O vakit-
ler IŞİD ve Sünni 
Arap güçleri işga-

İran’ın ve Müttefiklerinin Skandal Söylemi 
YASER ZEATİRE 

Amerikalıların yanıtı 
ise koalisyona katılan 

bazı Arap çevrelere 
nezaket amaçlıydı. Bu 
Arap çevreleri Suriye 
halkının devrimine 
karşılarmış gibi bir 

görüntü vermek iste-
miyorlar. Bu ülkeler 

birçoklarına devrimin 
yanında oldukları 
yalanını sattılar. 
Ancak Amerikan 

tutumu rejime olum-
suz yansıyacak her 

eyleme karşı çıkması 
açısından belirsiz 

değildi.
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  ORTADOĞU'DAN 

Mısır’da Derin Devletin Holokostuna Hoş Geldiniz 
VAİL KANDİL 

le karşı amansız bir savaş veri-
yordu. Irak’ta şimdi ‘büyük şey-
tanla’ buluşma ifşa edildi. Bunu 
nükleer anlaşma ve Suriye ile 
ilgili görüşmeler de izleyecek. 

Bu mezhepçi skandallar 
doruğa çıktı ve şimdi tamam-
lanıyor. Hatta pratik olarak 
Yemen’de tamamlandı. İran’ın 
müttefikleri ‘Husiler’ karşı dev-
rimde devrim rejimle bir araya 
geldi. Yemen’deki daha skan-
dal bir durum yaşandı. Sayıları 
nüfusun onda birini geçmeye-
cek bir grup önce başkenti ve 
ardından diğer vilayetleri silah 
ve devrik rejimle işbirliği yapa-
rak ele geçirdi. 

Suriye’de halka düşen, 
Nasrallah’ın silahı bırakıp diyalo-
ga başvurma çağrılarına olum-
lu karşılık vermekti. Husilere 
düşen ise silah gücüyle kendi 
şartlarını dayatmaktı. Tabi 
Hadi’nin Beşşar’ın diktatörlüğü, 
mezhepçiliği ve yolsuzluğuyla 
kesinlikle karşılaştırılmayacağını 
hatırlatmak kaçınılmaz. 

Bu ümmet içinde azınlı-
ğın çoğunluğa karşı açtığı bir 
savaştır. İran Nusayrileri ezici 
bir savaşın içine attı. Şimdi 
de Husileri atıyor. Daha önce 
de Maliki’ye dışlayıcı politi-
kalardan ve mezhepçilikten 
kaçınma nasihatinde bulun-
madı. Nihayetinde İran, Irak 
ve Suriye’de şiddet patlama-
sının sorumlusudur. Şimdi de 
Husilere karşı Yemen’de bu 
şiddeti patlatacak. Maalesef 
başladı da. 

İran en basit ifadeyle mez-
hepçiliğin en iğrenç türlerini 
uyguluyor ve bölgede birlik-
te yaşamı imha ediyor. Aynı 
zaman zarfında on yıl da sürse 
asla kazanamayacağı bir sava-
şa giriyor. Yıkım ve sıkıntılar 
dizisi tüm ümmete uzanacak 
ve bu işten sadece Siyonist 
oluşum ve müttefikleri kazançlı 
çıkacak. 

(Ürdün Düstur gazetesi, 18 
Ekim 2014.)

Sisi devletinin şu günlerde 
Mısırlı yargıçlara yaptıkla-

rı katliamdan daha kötü. Bu 
Mısır holokostu Hitlere sunul-
saydı utançtan yüzü kızarırdı 
ve Mısır Nazizizmi karşısında 
bir ilkokul öğrencisi olduğunu 
itiraf ederdi. 

2005 yılındaki adalet dev-
riminde Mübarek devletinin 
ceberrutuna karşı koyan İstiklal 
hareketinden altmış yargıç 
Sisi döneminde siyasi olaylara 
karışmak suçlamasıyla holokos-
ta maruz kalıyor. Oysa bugün 
darbeyi destekleyen yargıçla-
rın darbe sahnesinin merke-
zinde yer aldıkları açıklamalar, 
ses, görüntü ve eylemle sabit. 
Darbenin hazırlığı karşı devri-
min önemli isimlerinden biri-
nin başkanlığı yaptığı Yargıçlar 
Barosu binasında yapılmıştı. 
Yargıçlar Yüksek Meclisi baş-
kanı Sisi’nin darbeyi ilan etti-
ği platformun arkasında hazır 
vaziyetteydi. 

Yargıçlar katliamından biraz 
uzaklaşacak olursanız sizi bu 
barbarca kampanya gölgesinde 
Ocak devrimini bedenini parça-
lama katliamı karşılayacaktır. 
Bu kampanyada devrime katı-
lan herkes cehenneme gön-
derilmektedir. Yurtdışı yasağı 
getirilmekte, vatandaşlıktan 
çıkarma çağrıları yapılmaktadır. 
Devrimin aktivistlerinin toplu 
halde idam edilmesi talepleriyle 
son bulmuyor bu çağrılar. 

Darbenin ilk dalgalarından 
önce durum gayet açıktı ve 
30 Haziran 2013 günü zirveye 
çıkmıştı. Denklem tamamlandı. 
Ocak devrimin doğum ayıyken 
3 Temmuzun ölüm tarihi olma-

sı istendi ve Generalin ‘devrime 
karşı devrim’ söylemi gerçekleş-
miş oldu. 

Bugün arkadaşlar Pazartesi 
akşamı tüm televizyon kanalla-
rında derin devletin ordusunun 
yoğun atışlarını dikkatle izlemiş 
olmalarını umuyorum. Silahlı 
kuvvetlerinin bildirisi korkunç 
bir kendine güven duygusuy-
la doluydu. Bildiride darbelerin 
ordunun inancında yeri olmadı-
ğı belirtilirken içerik kendini ele 
veriyordu. 

Artık oyunun gayet açık 
olduğunu ve iktidar çekişmesi-
nin iki devlet arasında yaşan-
dığını görmek istemeyenler 
bu tutumlarında özgürdürler. 
Yalnız silahlı kuvvetlerin bildi-
risini tarafsız okuyanlar, ordu-
nun Mısır’daki yetkilerin kay-
nağı olduğunu ve dilediğini 
yükseltip dilediğini indireceğini 
anlarlar. Ayrıca bildirinin maddi 
güç mantığının egemenliğini 
sağlamlaştırdığını, demokrasi-
nin değerlerini, anayasa ilkele-
rini ve devrimin amaçlarını hiçe 
saydığını, silahın gücünü aklın 
ve adaletin gücünün üstünde 
tuttuğunu görür. 

Darbenin resmen ilan edildi-
ği günün sabahı aynı kanaatleri 
taşıyordum ve bugün ilave ede-
cek bir şey bulamıyorum. Acaba 
Ocak devrimcilerinin cezaevin-
de bulunan Muhammed Mursi 
ve beraberindekilere yönelik 
ucuz aslan kesilmek dışında 
söyleyecekleri başka sözleri var 
mı? Bıçak herkesin boynun-
da ve boş şeylerle uğraşmayı 
bırakın artık. Darbenin gölgesi 
altında hiçbirinize yer yok. 

(el-Arabi el-Cedid gazetesi, 
23 Ekim 2014.)
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  KADİFE DARBE SÜRECİ 

Reyhanlı operasyonundan Ayn el-Arab (“Kobané”) operasyonuna 
kadar olan Kadife darbe süreci, ana bir strateji üzerine oturtulmuş 
olup farklı aşama ve evreleri ihtiva etmektedir. Her bir aşama 
ve evrede ana stratejinin ön gördüğü farklı hedefleri elde etmek için 
farklı taktikler uygulanmaktadır. Aşamalar arasında meydana gelen 
olaylar birbirinden bağımsız ve kopuk olmayıp birbiri ile koordinelidir.  

Reyhanlı Operasyonundan
 Ayn El-Arab (“Kobanê”) Operasyonuna 

KADİFE DARBE SÜRECİ

S ovyetler sonrası yeni 
soğuk savaşın en önemli 

ve etkin araçları, Sivil Top-
lum Kuruluşlarıdır(STK)/
örgütleridir(NGO). Batı 
hem kendi ülkesinde hem 
de diğer ülkelerde, özel-
likle, sömürgeleştirmek 
istediği ülkelerde, STK’lar 
kurmakta veya varolanla-
ra sızmakta, onları finanse 
etmekte, eğitmekte, yönlendirmekte ve onlar üze-
rinden menfaatlerini gerçekleştirecek operasyon-
lar yapmakta ve stratejiler uygulamaktadır. ABD-
İngiltere-İsrail-Küresel Tefeci Sermaye (Siyonist)-
AB(Şer Ekseni), hedef ülkelerde işbirlikçi STK’lar 
bulmayı ve bulunan yerli işbirlikçiler aracılı-
ğıyla söz konusu ülkelerde kendi politikalarını 
uygulamayı, iktidarları askeri devreye sokmadan 
devirmeyi, sistemi kilitlemeyi, iktidarda olan-
ları yıpratmayı, bir strateji olarak belirlemiştir. 
STK’lar aracılığıyla siyasi iktidarın düşürülmesi-
ne, sert güç kullanılmadığından dolayı, “Kadife 
Darbe/Devrim” denmektedir. Kadife darbelerin en 
önemli özelliği, yumuşak güç kullanması ve seçim 
odaklı olarak seçim sonrasında öldürücü darbeyi 
vurmayı hedeflemesidir.

İlk Kadife Darbe dal-
gası, Sırbistan, Moldavya, 
Belarus, Ukrayna, Gürcistan, 
Kırgızistan, Kıbrıs ve Lübnan 
darbe zinciridir. Bu darbele-
rin ortak özelliğinden dolayı 
bunları “birinci nesil kadife 
darbeler” olarak nitelendir-
mekteyiz. “Arap Baharı” ola-
rak nitelendirilen Kadife dar-
beler zinciri ise birincisinden 

farklı özellikler taşıdığından dolayı buna da “ikinci 
nesil kadife darbeler” adını vermekteyiz. 

Türkiye’nin bölgesel/küresel güç olma, “yeni 
Osmanlı misyonunu” inşa etme, İsrail’le uzlaş-
mama, Kıbrıs ve Ermenistan meselelerini Batının 
istediği şekilde çözmeme ve Rusya/Çin ile iyi 
ilişkiler geliştirme nedeniyle ABD’nin “Büyük 
Ortadoğu Projesi” ve “İslâm’ın İslâm’la Savaşması 
Projesi”, İsrail’in “Büyük İsrail Projesi” ve 
“Küresel Eksenli Özelleştirme Projesi”, AB’nin “2. 
Sevr Projesi”, Rusya’nın “Sıcak Denizlere Açılma 
Projesi”, İran’ın “Şia Güvenlik Hattı Projesi” 
ve Vatikan’ın “Avrasya’nın Hıristiyanlaştırılması 
Projesi” ile çatışmaktadır. Ayrıca Türkiye, Hamas 
ve Müslüman Kardeşler politikaları nedeniyle 
Suud ve Mısır ile ciddi bir gerilim yaşamaktadır.

Burhanettin CAN



9

 Umran • Kasım 2014

  KADİFE DARBE SÜRECİ 

Reyhanlı operasyonu ile başlayan süreç, 
Taksim “Gezi Parkı” olayları ile farklı bir boyuta 
gelmiştir. Türkiye’de yeni bir tür Kadife Darbe 
başlatılmıştır. Biz bunu, öncekilerinden farklı 
olan bazı özelliklerinden dolayı, “üçüncü nesil 
kadife darbe” olarak isimlendirmekteyiz.1 Taksim 
Gezi parkı hadiseleri ile başlayan 
süreç, 3. Nesil Kadife Darbenin 
başlangıç evresi olup Reyhanlı 
Psikolojik Harekâtı üzerine 
inşa edilmiştir. Türkiye’deki 
3. Nesil Kadife Darbe Süreci, 
bundan sonra Taksim Kadife 
Darbe Süreci olarak anılacak-
tır. Kadife darbelerin seçim 
odaklı olmasını göz önüne 
aldığımızda Reyhanlı olayları-
nın başladığı zaman itibarıyla 
Türkiye’nin önünde mahal-
li seçimler, cumhurbaşkan-
lığı seçimleri ve 2015 genel 
seçimler olmak üzere üç seçim 
dönemi vardı. Taksim’le bir-
likte başlayan Kadife Darbe 
sürecinin ana stratejisinin, en 
azından bu üç seçim dönemi 
göz önüne alınarak çizildiği-
ni önceki yazılarımızda ifade 
etmiştik. 

Reyhanlı operasyonundan 
Ayn el-Arab (“Kobané”) ope-
rasyonuna kadar olan Kadife 
darbe süreci, ana bir strateji 
üzerine oturtulmuş olup farklı 
aşama ve evreleri ihtiva etmek-
tedir. Her bir aşama ve evre-
de ana stratejinin ön gördüğü 
farklı hedefleri elde etmek için 
farklı taktikler uygulanmakta-
dır. Aşamalar arasında mey-
dana gelen olaylar birbirinden 
bağımsız ve kopuk olmayıp 
birbiri ile koordinelidir. Stratejinin ana hedefi, 
Türkiye’nin ABD’den/NATO’dan/Batıdan bağım-
sız politika geliştirmesini ve bölgesel güç olmasını 
engellemek, kanton bölgelere ayırmak ve dizle-
rinin üzerine çökertmektir. Burada Reyhanlı’dan 
“Ayn el-Arab’a” (“Kobané”) Kadife darbe süreci ele 
alınıp değerlendirilecektir.

Kadife Darbelerin Dayanak Noktası:                 
Diktatör/Diktatörlük

Kadife Darbelerin teorik alt yapısı, Avusturyalı 
düşünürKarl Popper’in Açık Toplum ve Düşmanları
adlı kitabındaki düşüncelerine dayanmaktadır.
Kadife Darbelerin Finansörü, genellikle, ABD’li 

vurguncu Soros’un vakfının ismi-
nin, Popper’den mülhem, ‘Açık 
Toplum’(Open Society) olmasına 
dikkat edilmelidir. Soros, vakfını 
bu amaçla kurduğunu saklama-
maktadır.

Kadife darbelerde uygu-
lanan yöntemin temel fel-
sefesi ise siyaset bilimci Gene 
Sharp’a aittir. ‘Şiddet İçermeyen 
Hareketin Politikası’ (‘The 
Politics of Nonviolent Action’) 
ve ‘Diktatörlükten Demokrasiye’ 
(‘From Dictatorship to 
Democracy’) adlı kitaplarında 
öngörülen yöntem anlatılmak-
tadır. Yine Sharp’ın Şiddet içer-
meyen “sivil itaatsizlik teorisi”, 
diktatörlükle yönetilen ülke-
lerde diktatörlüklerin “şiddete 
başvurmadan”, “askeri darbe 
yapmadan”, sokak eylemleri
ile devrilmesine ilişkin bir teo-
ridir. Şiddet içermeyen mücade-
le metodu, 1980’li yıllardan bu 
yana Estonya, Letonya, Litvanya, 
Polonya, Doğu Almanya, 
Çekoslovakya, Slovenya, 
Madagaskar, Mali, Bolivya, 
Filipinler, Nepal, Zambiya, 
Güney Kore, Şili, Arjantin, 
Haiti, Brezilya, Uruguay, Malavi, 
Tayland, Bulgaristan, Macaristan, 
Nijerya, Sırbistan, Ukrayna 
Gürcistan, Kırgızistan, Kıbrıs, 
Tunus ve Mısırda uygulanmış ve 

teori sürekli geliştirilmiştir.2

Bu mücadele metodunun nirengi noktası, dikta-
törün varlığı, diktatöre karşı verilecek mücadelenin 
şiddet içermemesi ve uzun vadeli büyük bir strate-
jiye dayanmasıdır. Sharp’a göre en az zarar ile dik-
tatör bulunduğu konumdan indirilmek isteniyorsa, 
gerçekleştirilmesi gereken 4 ana unsur vardır:

Taksim operasyonu son-
rasında Ayn el-Arab 
(Kobané) operasyonuna 
gelinceye kadar “Sivil 
dikta/Diktatörlük” söy-
lemi, şiddeti değişmek-
le beraber hep kullanıla 
gelmiştir. Ayn el-Arab 
(Kobané) operasyonu 
öncesinden başlayarak 
olaylarla beraber Sivil 
dikta/diktatörlük söyle-
minde ciddi bir yoğun-
laşma olduğu görül-
mektedir. Özellikle geç-
mişin sol kökenli yazar 
kadrosu, bunun başını 
çekmektedir. HDP üze-
rinden kurulan Sol-
Alevi–PKK-BDP ittifakı, 
Ayn el-Arap operas-
yonu sürecinde etkisi-
ni göstermiştir. Ahmet 
Türk’ün, “Halkın gözün-
de Erdoğan artık bir dik-
tatör olmuş durumda...” 
Derken Hasan Cemal de 
ona iştirak etmektedir.
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  KADİFE DARBE SÜRECİ 

“1- Kararlılıkla, kendine güvenle direniş bece-
rileriyle, baskı gören kitlenin güçlendirilmesi,

2- Baskı gören kitlenin sosyal gruplarının ve 
kuruluşlarının güçlendirilmesi,

3- Güçlü bir dâhili direniş gücünün oluştu-
rulması,

4- Özgürlük için akıllıca bir büyük stratejik 
planın geliştirilip, ustaca uygulanması.”3

Mücadelenin etkin olabilmesi için kamuoyu, 
halk, iş başındaki liderin ve yönetimin diktatör 
olduğuna inanması veya inandırılması gerek-
mektedir. İnsanlar, genel olarak diktatörlerden 
ve diktatörlüklerden nefret ederler ve fakat bu 
duygularını çevresi ile paylaşmaktan korkarlar. 
Sharp’a göre bütün mesele, bu korkuyu yıkmak 
ve halka güven vermektir: “İnsanlar genellikle 
diktatörlüğe karşı nefretlerini ve özgürlüğe olan 
açlıklarını aileleriyle ve arkadaşlarıyla bile paylaş-
maktan korkar. Toplum, genellikle ciddi bir halk 
direnişini düşünmekten çok korkar. Geçmişte, 
bazı insanlar direniş girişiminde bulunmuş ola-
bilir. Kısa ömürlü geniş protestolar ve gösteriler 
gerçekleşmiş olabilir. Söz konusu geçmiş direniş 
hareketleri ne kadar soylu olursa olsun, yine de 
insanların korkularının ve itaat etme alışkanlık-
larının üstesinden gelmeye yetmemiş, diktatörlüğü 
yıkmak için gerekli ön koşulu sağlayamamıştır.”4 

Diktatörlüklerin Yıkılabilmesi İçin                       
“Yabancı Güç Desteği”

Bu acizlik psikolojisinden dolayı halk, dikta-
törlüklerin yıkılmasının ancak yabancı güçlerin 
yardım ve destekleri ile mümkün olabileceğine 
inanır: “Acımasız bir diktatörlükten muzdarip 
veya bu diktatörlüğün pençesinden kurtulmak 
için sürgüne gitmiş çoğu insan, baskı gören 
kesimin kendilerini özgür kılabileceği düşünce-
sine inanmamaktadır. Kendi halklarının, sadece 
başkalarının eylemleri yoluyla kurtarılabileceğini 
düşünürler. Bu insanlar, dış güçlere umut bağ-
larlar. Sadece uluslararası yardımın diktatörleri 
alaşağı etmek için yeterince güçlü olabileceğine 
inanırlar.”5

Çok ilginç bir rastlantı, 2003 yılında AK Parti 
yönetimi “Statükoyu”, “Derin devlet çarkını” yık-
mak için bu psikoloji ile hareket edip içerdeki 
zalimlerin zulmünden, esasen zalimlerin efendisi 
olan AB’ye sığınmıştır. AB uyum yasaları çerçe-
vesinde AB’nin tüm hukuk sistemi alınmış ve 
alınmaya devam edilmektedir. 

Diktatörlüğün Yıkılması İçin İç Direniş Hareketi

Şiddete dayanmayan mücadele anlayışına göre 
dış destek önemlidir. Dış desteğin istenen sonucu 
verebilmesi için diktatörün karşısına dikilebilecek 
bir “iç kitleye”, “güce” ve “güçlü bir direnişe” ihti-
yaç vardır: “Güçlü bir iç direniş hareketini destek-
lediklerinde ise uluslararası baskılar çok faydalı 
olabilir, Örneğin, o zaman, uluslararası ekonomik 
boykotlar, ambargolar, diplomatik ilişkilerin askı-
ya alınması, uluslararası kuruluşlardan dışlanma, 
Birleşmiş Milletler organları tarafından kınama ve 
benzeri eylemler büyük ölçüde yardımcı olabilir. 
Ancak, güçlü bir iç direniş hareketinin yokluğun-
da, başkaları tarafından bu tür eylemlerin gerçek-
leştirilme ihtimali de zayıftır.”6

Patronların Taksim Gezi Parkı olaylarına açık 
destek vermiş olması, “korkmayın biz sizin arka-
nızdayız, biz bütün servetimizi riske ederek bura-
ya geldiğimize göre iktidarın işi bitmiş demektir” 
mesajını vermeye dönüktü. Bir iş adamının, “Ne 
sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu” pankartı 
ile Taksim Gezi Parkı’na çıkıp gösteri yapmış 
olmasının sebebi buydu. Ardından gelen dış güç-
lerin destekleri, bu duyguyu pekiştirmek, eylem-
lere katılan güçlere moral vererek stratejik planın 
diğer safhalarına geçmelerini sağlamak içindi.

Sharp’a göre diktatörlükler genellikle ilgili 
ülkenin iç güç dağılımından dolayı meydana 
gelmektedir. Bir tarafta azınlık olan zenginler 
diğer tarafta çoğunluk olan fakirler vardır:“Nüfus 
ve toplum diktatörlük için ciddi problemler 
yaratmak için fazlasıyla zayıftır; zenginlik ve güç 
çok az kişi arasında dağılmıştır. Diktatörlükler 
uluslararası eylemlerden yararlanabilse ya da bir 
miktar zayıflasa bile, devam etmeleri öncelikle iç 
etkenlere bağlıdır.”7

Ne garip bir tecellidir ki, AK Parti zamanında 
servetlerini, 5 ile 10 kat artırmış olan küresel 
sermayenin iç temsilcileri, “İstanbul Dukalığı”, 
“Boğazın Baronları”, “Faiz Lobisi”, Taksim’de 
boy gösteriyor, yabancı istihbaratçılara otellerini 
açıyor ve “Erdoğan’ı diktatör” olarak ilan ediyor-
lar.

Şiddet içermeyen mücadele yaklaşımının en 
dikkat çekici noktalarından biri, diktatörü inşa 
etmek, inşa ettikten sonra da en zayıf noktası-
nı (Diktatörün Aşılın Topuğu) tespit edip tüm 
silahları o noktaya yönelterek kesintisiz saldırı 
düzenlemektir.8 Bunun kadar önemli diğer bir 
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konu da, diktatörün dayandığı güç kaynaklarını 
dağıtacak bir “stratejik saldırının” ve “stratejik 
planlamanın” yapılmış olmasıdır.

Diktatörü Yıkmak İçin Gayrı Memnunlar İttifakı ve 
Ülkenin Kantonlara Ayrılması/Bölünmesi

Şiddet içermeyen mücadelenin dayanak kit-
lesi, mevcut siyasi iktidara karşı olan tüm gayrı 
memnunların koalisyonudur. Popper’a göre dik-
tatörü asıl korkutacak ve yıldıracak olan, sadece 
bir örgütün verdiği etkin mücadele değildir; bu 
örgütün önderliğinde düşünceleri, felsefeleri ve 
inançları ne olursa olsun tüm gayrı memnun-
ların direnişe katılması ve destek vermesidir: 
“Totaliterler zorunlu, hatta kaçınılmaz olarak bas-
kıya şiddete başvuruyorlar. Bu totaliter rejimlerin 
karşısına konabilecek bir seçenek var. Gerçeğin 
kimsenin tekelinde olmadığı bir seçenek. Farklı 
bireylerin değişik görüşleri taşıdığı, bu farklı-
lıkların, bu çeşitliliğin barış içerisinde bir arada 
yaşamasını sağlayacak kurumların gerektiği bir 
seçenek. Yurttaşların haklarını o kurumlar koru-
yacak, ifade ve tercih özgürlüğünü yine o kurum-
lar güvence altına alacak. Bu toplumsal örgüt-
lenmeye bir ad koymak gerekirse, Açık Toplum 
diyebiliriz.”9

 Diktatör ilan edilen kişi ve yönetim yıkıl-
dığında, ülkelerin daha rahat bölünebilmesi ve 
sömürülebilmesi için olsa gerek, “yeni diktatörlük-
lerin oluşmaması” propagandası yapılarak “mikro 
ulusçuluğa imkân sağlayan federal bir yapı”nın 
kurulması öngörülmektedir: “Demokratik siste-
mi korumak ve muhtemel diktatörlük akımlarını 
önlemek amacıyla anayasada bölgesel, merkezi ve 
yerel düzeyde kayda değer imtiyazlar sağlayan bir 
federal sistem oluşturulmalıdır. Diğerlerine göre 
küçük bölgelerin büyük ayrıcalıklara sahip olup 
aynı zamanda ülkenin bir parçası olmaya devam 
ettiği İsviçre’deki kanton sistemi kimi durumlarda 
örnek teşkil edebilir.”10

Türkiye’de “Diktatör” İnşasında İlginç Bir Koalisyon

Psikolojik harekâtlarda yok olanı oluşturmak 
önemlidir ve gereklidir. Türkiye’de diktatör yoksa 
bulunup inşa edilmeli, hedefe oturtulmalı ve 
halkın şuuraltına yerleştirilmelidir. Türkiye’de 
diktatör inşası için hem ulusal hem de uluslar 
arası gazete ve televizyon kanalları senkron bir 

şekilde çalışmıştır. Kuzey’de ki kadife darbelerden 

önce diktatörlerin devrilişini anlatan belgesellerin 

yayınlandığı gibi Taksim olaylarından önce de 

Türkiye’de, “Amerikan Derin Devleti” ve “Hitler 

Belgesi” yayınlanmıştır.11 Bu belgeseller yayınla-

narak halkta bir şuuraltı oluşturulmak istenmiş 

ve sosyal medyada konu işlenerek “diktatörü”(!) 

devirmek için belli bir kesim, eyleme geçme-

ye hazır hale getirilmiştir. Diktatör imajını, eş 

zamanlı olarak uluslararası medya da işleyerek dış 

kamuoyu oluşturulmuştur.12

Taksim olaylarına gelinirken CHP/Kılıçdaroğlu 

Mayıs (2013) ayının başından itibaren Erdoğan’ın, 

her fırsatta, diktatörlüğünü işlemiş onun Esed’den 

farkı olmadığını seslendirmiştir.13 Fethullah 

Gülen, 8 Mayıs 2013 tarihinde kendi sitesinde 

yaptığı ve Samanyolu TV’de yayımlanan video 

kaydındaki açıklamalarında, “…Bazen kuvvet 

insanı küstahlaştırabilir. Mümin bile olsa ahla-

ken Firavun olur. Sıfatları itibarıyla Firavun olur. 

Bazen nimetlerin sağanak sağanak baştan yağması 

o da insanı böyle Nemrutlaştırır, Firavunlaştırır.” 

“…İmkânların bolluğu şirazeden çıkarır… onu 

küstahlaştırır.” diyerek diktatör inşa etme koalis-

yonuna katılmıştır.14

Bir başka toplantıda gazetecilerin sorduğu bir 

soruya, “O güç zehirlenmesi yaşıyor.’’� şeklinde 

cevap vermiştir. 10 Haziran 2013 tarihinde, kendi 

sitesinden; “…Baskı yapma değil.. totaliter sis-

temler tesis etme değil.. diktatörlükler tesis etme 

değil… tiranlıklar kurma değil.’’ şeklinde yaptığı 

açıklama ile birilerinin diktatör olduğunu ima 

etmiştir. Dershaneler olayından bu güne Gülen 

Hareketi mensupları, her fırsatta, Erdoğan’ın dik-

tatörlüğüne devamlı vurgu yapmıştır/yapmaya da 

devam etmektedirler. 

Taksim operasyonu sonrasında Ayn el-Arab 

(Kobané) operasyonuna gelinceye kadar “Sivil 

dikta/Diktatörlük” söylemi, şiddeti değişmek-
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le beraber hep kullanıla gelmiştir. Ayn el-Arab 
(Kobané) operasyonu öncesinden başlayarak 
olaylarla beraber Sivil dikta/diktatörlük söyle-
minde ciddi bir yoğunlaşma olduğu görülmekte-
dir. Özellikle geçmişin sol kökenli yazar kadrosu, 
bunun başını çekmektedir. HDP üzerinden kuru-
lan Sol-Alevi-PKK-BDP ittifakı, Ayn el-Arab ope-
rasyonu sürecinde etkisini göstermiştir. Ahmet 
Türk’ün, “Halkın gözünde Erdoğan artık bir dik-
tatör olmuş durumda...” derken Hasan Cemal de 
ona iştirak etmektedir.16

Nuray Mert, Ayn el-Arab Operasyonundan 
çok önce (yaz aylarında) “Sivil dikta”  sözünü 
ilk defa üretip servis ederken, “Barış sürecinde 
samimiyet yok. Her an bir patlama olabilir. Dış 
konjonktür de buna müsait… Gidişat kötü… Bir 
iç savaş başlayabilir”  kehanetinde bulunarak 
kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. 

Ayn el-Arab Operasyonundan sonra Nazlı 
Ilıcak, “Nuray Mert müneccim mi?” başlıklı yazı-
sında iktidarın diktatörlüğünü, “Dolaylı Harp 
Taktiği” kullanarak kamuoyu oluşturmak iste-
miştir.17 

“Otoriterleşme, ülkeyi badirelere sürüklüyor” 
isimli makalesinde Şahin Alpay, “…AKP hükü-
metinin, son yıllarda artan keyfileşme ve otori-
terleşme yolu, ne yazık ki, ülkenin Türk-Kürt, 
Sünni-Alevi, dindar-laik, hükümet yandaşı ya da 
muhalifi bütün fay hatlarını harekete geçirme ve 
tüm kesimlerini birbirine düşürme tehlikesi doğu-
ruyor”. diyerek “sivil dikta” kavramının yaygın-
laşmasına katkıda bulunmaktadır.18

Cengiz Çandar, “Anlayamadılar, 
Göremiyorlar...” adlı makalesinde, “Bir iktidarın 
sıkıyönetim ilân etmesi ya da sokağa çıkma yasağı 
koyması, ülkeyi normal biçimde yönetme yete-
neğini kaybettiğinin işaretidir.  “Ben, askersiz ve 
sert güvenlik önlemlerine başvurmadan bu ülkeyi 
yönetemiyorum, yönetemeyeceğim” itirafının bir 
biçimidir.” ifadeleri ile siyasi iktidarın, diktatör-
lüğe giden bir yola girdiği imasında bulunmak-
tadır.19

Görülebileceği gibi Taksim Kadife Darbe 
sürecinin bundan önceki aşamalarında, dikta-
törlük söylemi seslendirildiği gibi Ayn el-Arab 
Operasyonu öncesi, esnası ve sonrasında da ses-
lendirilmiştir. Amaç, kitleleri tahrik edip sokağa 
dökerek Türkiye’nin Kanton bölgelere bölünebil-
mesi için gerekli ortamı hazırlamaktır.

Kadife Darbenin Dayandığı Genel Ana Bir Strateji Vardır

Kadife Darbeler, toplumun değişik kesimleri-
nin siyasi iktidara karşı olan tepkilerini tesadüfen, 
rastgele kanalize eden darbe türleri olmayıp belli 
bir stratejiye uygun belli bir amaç ve hedef için 
toplumsal tepkileri organize eden ve yönlendiren 
darbelerdir. Kadife darbenin ana amaç için iyi 
tasarlanmış ana bir stratejisi vardır. Ana hedefe 
ulaşmak için elde edilmesi öngörülen ara, yan 
hedefler ve bunların elde edilebilmesi için uygu-
lanacak taktikler hassas bir şekilde belirlenmiştir. 
Stratejinin ara safhaları için yapılan planlamanın, 
siyasi iktidarın hamlelerine karşı alması gereken 
şekiller ve geliştirilecek karşı hamleleri, strateji 
uygulamaya sokulmadan önce ön görülmektedir:

“Diktatörlüğü sone erdirmek ve demokrasiyi 
oluşturmak için geliştirilen genel strateji ne kadar 
mantıklı ve gelecek vadeden olursa olsun, genel 
strateji kendi kendini uygulayamaz. Belirli strate-
jiler, diktatörün gücünü sarsmayı hedefleyen ana 
kampanyalara kılavuzluk etmek üzere geliştiril-
melidir. Bu stratejiler, karşılık olarak, diktatörlük 
rejimine nihai darbeyi vurmayı planlayan geniş 
sayıda taktiksel saldırıları hayata geçirip rehber 
görevi görecektir. Taktikler ve çok özel eylem 
metotları, her bir belirli stratejinin hedefe ulaşma-
sına katkıda bulunmak için dikkatli bir biçimde 
seçilmelidir… Genel stratejiyi ayarlayan kişiler 
gibi, büyük kampanyaları planlayan stratejistle-
rin, seçili mücadele tekniğinin doğası ve işleyiş 
biçimleri ile ilgili derin bir anlayışa sahip olmaları 
gereklidir. Belirli stratejik kampanyaların genel 
planlarının hepsinde, diktatörlüğün güç kaynak-
larına karşı baskı ve kısıtlama teşkil etmek için 
hangi küçük, taktiksel planların ve hangi belirli 
eylem metotlarının kullanılması gerektiğine karar 
vermek gereklidir. 

Unutulmaması icap eden bir husus da önem-
li hedeflere varmanın ancak dikkatlice atılacak 
küçük adımların neticesinde olabileceğidir. Uzun 
vadeli mücadele başlangıç fazını geçip daha tut-
kulu ve ilerlemiş bir hal almaya başladığında, 
stratejistler diktatörün güç kaynaklarını daha 
fazla nasıl kısıtlayacakları konusunda hesaplama-
lar yapmalıdırlar. Demokratik direniş güç kazan-
maya devam ettikçe, stratejistler daha yoğun 
itaatsizlik ve başkaldırı örnekleri hazırlayarak, 
artan siyasi felç hedefi ile ve bu doğrultuda dik-
tatörlüğün kendisini içten çökertmek amacıyla 
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diktatörlüğün güç kaynaklarını daha da sekteye 
uğratma yoluna gidebilirler.”20

Seçim odaklı bir kadife darbe girişimine karşı 
düşülebilecek en büyük hata, kadife darbecilerin 
gerçekleştirdikleri eylemlerin birbirinden bağım-
sız, ilgisiz ve kopuk olduğuna ilişkin bir değerlen-
dirmenin yapılmış olmasıdır. Kadife darbecilerin 
taktik başarısızlıklarının, stratejik bir mağlubiyet 
olarak ön görülmesi ve rehavete dalınmasıdır.

Kadife Darbelerde Stratejik Genel Yapı

Sharp’ın yukarıda adı geçen eserlerinde ikti-
darları devirmek için ön görülen stratejinin ana 
eksenlerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:21 
1- Kadife darbenin üzerine inşa edilmesi gereken 

temel değerler: Demokrasi, İnsan hakları, 
özgürlükler, çevre, adil seçim… 

2- Ülke üzerinde etkili olan iç, bölgesel ve Küresel 
dinamiklerin analizi. 

3- Kadife darbenin sembollü olacak bir isim
4- Lider/Liderlik: Kitleleri peşinden sürükleyecek 

bir lider/liderlik 
5- Kitlelere Önderlik Edecek Bir Örgüt: 
6- Slogan Üretme: Kitleleri sürükleyecek basit ve 

etkileyici sloganlar
7- Medya Desteği: Ulusal ve uluslararası medya 

desteği. 
8- Finansman: Ulusal ve uluslararası vakıf-

STK’ların ekonomik desteği.
9- Eyleme öncülük eden örgütlerin eğitimleri.
10- Psikolojik Harekât: Olayların başlamasından 

önce, olaylar esnasında ve olaylar sonrasında 
dozajı gittikçe artan bir psikolojik harekât 
uygulanması.

11- Sürekli Gerilim İçin Ülkenin Fay Hatlarını 
Harekete Geçirmek: “Ekonomik hileyle yön-
lendirme yaparak bunalımı körüklemek”; 
“Etnik ve mezhepsel farklılıkları kaşımak”.

12- Gayri Memnunların İttifakını Sağlama: 
Birleşik Cephe Hareketi. 

13-  Güvenlik güçlerini (asker, polis) kazanma ya 
da tarafsızlaştırma. 

14-  Yargının desteğini kazanma ya da tarafsızlaş-
tırma

15-  Dış Güçlerin (Bölgesel ve Küresel) desteğinin 
sağlaması

16- Eylemlerin Başlama Zamanı: Seçime 8-12 ay 
kala ilk eylemler başlatılmaktadır. 

17- Sokak Hâkimiyeti: Taraftarları sürekli olarak 
sokakta tutarak yönetimin otoritesini ve ira-
desini kırmak. 

18- Siyasi iktidarı itibarsızlaştırma operasyonları. 
19- Siyasi iktidarın iradesini çözme, Panik hali 

oluşturma ve hata yapmasını sağlama operas-
yonları. 

20- Siyasi iktidar içerisinde ihtilaflar meydana 
getirme, bölme, parçalama operasyonları. 

21- Siyasi iktidarı yalnızlaştırma operasyonları.
22- Kadife Darbenin ana amacını gölgeleme/per-

deleme operasyonları.
23- Seçimlere Hazırlık: “Biz öndeyiz fakat seçim-

lere hile karıştırılacak.” 
23- Dış güçlerin seçim sonuçlarına itirazını ve 

gayrı meşru ilan etmesini sağlamak. 
24- Seçim sonuçlarına itiraz ederek sokak eylem-

leri ile siyasi iktidarları düşürmek.

Kadife Darbelerin Genel Yönetim Yapısı

Dünyada bu güne kadar gerçekleştirilmiş olan 
kadife darbelerin ana stratejisini çizen beyin takı-
mı, Soros merkezli “Siyonist-mason” bir kadro 
olmuştur. Bu, kadife darbelerin yönetimi anla-
mında ilk halkayı oluşturmaktadır ve uygulanan 
ülkelerin dışındadır (Şekil 1). Bu nedenle hedef 
ülkelerde ana stratejiye uygun bir şekilde Kadife 
darbelerin yönetilebilmesi için o ülke içerisin-
de var olan, o ülkenin vatandaşı konumundaki 
“mason-Sabatayist-Siyonist-işbirlikçiler”den olu-
şan 2. Derecede bir beyin takımı daha vardır. 
Bunlar, mevcut siyasi iktidara ve sisteme karşı 
olan “gayrı memnun örgütleri” ve “kitleleri” hare-
kete geçirip kadife darbe ana stratejisinin haya-
ta geçirilmesini sağlamaktadırlar. Eylemci grup, 
ülkedeki tüm gayrı memnunları ya da önemli 
bir kısmını kuşatacak tarzda, öngörülen eylem 
türlerini devreye sokmakta ve ona göre davran-
maktadır (Şekil1).

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı kadife darbe 
eksenli küresel operasyon, kadife darbenin ilk 
yedi aşamasında istediği sonucu alamamış-
tır. Şimdi 2015 seçimlerine doğru giderken 
yeni taktikler geliştirilmektedir. Suriye üze-
rinden başlatılan kadife darbe süreci, gelinen 
aşamada, gene Suriye üzerinden devam etti-
rilmeye/edilmeye çalışılmaktadır. Sürecin 
yeni adı “Kobané” provokasyonudur.
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Şekil 1: Kadife Darbelerin Genel Yönetim Yapısı

Kadife Darbelerde yerli işbirlikçiler aracılığıy-
la, iktidarları düşürerek ülkeleri içerden ele geçir-
mek ana yaklaşım tarzıdır. Şer Ekseni tarafından 
ülkeler içerden karıştırılmakta, etnik, mezhebi ve 
diğer tüm ayrılıklar tahrik edilmekte, tüm gayrı 
memnunlar iktidar karşıtı bir safta birleştirilmek 
istenmektedir. Finansman ve medya desteği, Şer 
Ekseni (özellikle ABD ve Siyonizm) STK’ları tara-
fından karşılanmaktadır. 

Reyhanlı’dan Ayn el-Arab’a                                  
Taksim Kadife Darbe Süreci  

11.05.2013’de, Reyhanlı’da ard arda meydana 
gelen patlamalarla, 100 civarında insan ölmüş, 
çok ciddi maddi hasar meydana gelmiş, manevi 
tahribat ise çok daha yüksek olmuştur. “Telefon 
düzenekli ve zaman ayarlı füze başlıklarında kul-
lanılan RDX’le güçlendirilmiş, 100-250 kilo TNT 
ihtiva eden bombalar”, 2 veya 3 araç kullanılarak 
patlatılmıştır. 

Reyhanlı olayını, sadece ölü sayısı, maddi ve 
manevi hasar boyutu ile değerlendirirsek, hem 
ana aktörleri bulma, hem de kısa ve uzun vadeli 
gerçek niyetlerini anlama konusunda yanılgıya 
düşer, yanlış sularda yüzmeye devam ederiz. 
Bunun için olayın öncesinde ve sonrasında mey-
dana gelen daha başka olaylara, iç, bölgesel ve 
küresel değişikliklere bakmak gerekmektedir. 

Bu olaydan bir hafta önce Reyhanlı’da gece 
yarısı “Suriyelilerin Türk bayrağı yaktığına” dair 
bir söylenti çıkarılmıştır. Bu şayiayı kimin çıkar-
dığı belli değildir. Ancak bu şayiadan sonra, 
ellerine Türk bayrağı alarak sokağa çıkan, kim 
oldukları konusunda hiçbir bilgi verilmeyen, bir 
grup insan, slogan atarak Suriyelilere saldırmıştır. 
Patlamalardan sonra da, kim oldukları ve kim 
tarafından tahrik edilip sokağa sürüklendikleri 

bilinmeyen bir grup genç, gene Suriyelilere sal-
dırmıştır.

Ayrıca Suriye’de ki Banyas katliamı ile ilgili bir 
isim, Mihraç Ural ve bir örgüt, DHKP-C Acilciler 
ismi, bir hafta öncesinden İngiliz Times gazetesi 
tarafından gündeme sokulmuş, Türkiye kamuo-
yunun şuur altına yerleştirilmiştir. Reyhanlı’da ki 
patlamaların ardından, aynı isim ve örgüt, eylemi 
icra edenler olarak merkeze yerleştirilerek büyük 
bir Psikolojik harekât başlatılmıştır.

Reyhanlı olayının bir hafta öncesinden baş-
layıp olay anında ve sonrasında tek merkezden 
yürütülen ve toplumu kamplaştırmaya dönük 
çok planlı bir kampanya yapılmıştır. Medya tara-
fından bir hafta öncesinde, kamuoyuna takdim 
edilip hakkında her türlü bilgi verilen bir şahsın 
ve örgütün, bu eylemi nasıl bu kadar kolay icra 
ettiği ve yakalanmadığı/yakalanamadığı ve olayın 
hemen ardından, faillerinin nasıl bu kadar hızlı 
bir şekilde tespit edilebildiği üzerinde durulma-
mıştır. Olay oluncaya kadar hiçbir şey bilinmiyor 
ve fakat olayın hemen ardından her türlü bilgiye 
ve ayrıntıya sahip olunabiliniyor. Bir şahıs, bir 
örgüt ve iki ülke, olayın failleri olarak hemen 
suçlu ilan edilmiştir. Mültecilerin suçlu olarak 
gösterilerek mültecilere saldırılması, Reyhanlı psi-
kolojik hareketinin ilginç yönlerinden biridir. 

Israrla “Sünniler öldürülüyor”, “dövülüyor” ve 
“hastanelere alınmıyor” tarzında iddialar ortaya 
atılmıştır. Alt kimlikler üzerinden siyaset yapılma-
sı, ister istemez şuur altının harekete geçmesine 
sebebiyet vermiştir. Gelecekteki çatışmalar için 
tarlaya zehirli tohumlar ekilmiştir. Bu noktada şu 
soru ya da soruların cevapları aranmamıştır:

•	 Bu insanların Sünni oldukları anında nasıl 
tespit edilip dövülmüş/öldürülmüş/tedavi 
edilmemiştir?

•	 Böyle bir dilin kullanılması, kimin işine 
yaramıştır? 

•	 Bu bilgileri, kim servis etmiş, kimler de 
araştırmadan alıp kullanmıştır? 

Reyhanlı ile birlikte Türkiye’de eski bir fay 
hattı(Alevi-Sünni Fay hattı) enerji ile yüklenip 
harekete geçirilmeye, hazır hale getirilmiştir. 
Taksimde bir kısım Alevi-Sol örgütler devreye 
sokularak Kadife darbe süreci için gerekli olan 
eylemci ve dayanak kitle inşa edilmiştir. Reyhanlı 
Operasyonunu yapanların amacı, Türkiye’deki 
her kesimi, sarmalın içine sokarak, herkesin her-
kesi suçladığı, düşüncenin dumura uğradığı bir 
kargaşa ortamı meydana getirmekti.
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Reyhanlı’dan Ayn el- Arab’a                                 
Taksim Kadife Darbe Sürecinin Farklı Aşamaları

Taksim Kadife darbesi, mahalli seçimler, 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Genel seçimler 
olmak üzere üç seçim dönemi göz önüne alı-
narak stratejisi çizilmiş, gerekli taktikler belir-
lenmiş ve uzun vadeli olarak planlanmış bir 
harekâttır. Reyhanlı’dan Ayn el-Arab’a gelinceye 
kadar ki dönemde yapılan bütün eylemler, birbiri 
ile koordineli, bağlantılı ve “dolaylı harp strate-
jisine” uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Kadife 
darbenin planlayıcısı Küresel Güçlerin karşısında, 
Türkiye’de, açıkça ifade edilmemiş ve ismi kon-
mamış karşı bir cephenin var olduğunu ifade ede-
biliriz. Kadife Darbecilerin öngördükleri şeylerin 
istedikleri anlamda gerçekleşmemesinin sebebi, 
böyle bir karşı birleşik cephenin var oluşu ve hal-
kın kadife darbecilere destek vermemiş olmasıdır. 

Kadife Darbenin (Taksim Kadife Darbe Süreci) 
Reyhanlı’dan Ayn el-Arab’a kadar olan dönemini 
aşağıdaki şekilde farklı aşamalara göre tasnif et-
memiz mümkündür: 

Birinci Aşama: Eylemci bir yapı ve dayanak bir 
kitle ortaya çıkarma.

Birinci Evre: Reyhanlı Olayları ile Alevi-Sünni 
gerilimi meydana getirme.

İkinci Evre: Taksim Gezi Parkı Olayları ile 
Türkiye’nin dört bir tarafında eylem yaparak so-
kak hâkimiyeti kurmaya çalışma.

İkinci Aşama: Gayrı Memnun İttifakı 
Genişletme-Gülen Hareketinin Öncülüğü: Ders-
haneler Savaşı.

Üçüncü Aşama: Gülen hareketinin Öncülü-
ğünde Polis-Yargı kıskacı.

Birinci Evre: 17 Aralık “Rüşvet ve Yolsuzluk 
Operasyonu” ile itibarsızlaştırma.

İkinci Evre: 25 Aralık “Rüşvet ve Yolsuzluk 
Operasyonu” ile itibarsızlaştırma-yalnızlaştırma-
ihtilaflar çıkarma.

Üçüncü Evre: İzmir “Rüşvet ve Yolsuzluk Ope-
rasyonu”

Dördüncü Aşama: MİT’in Tırları-Teröre yardım 
yataklıktan suçlu gösterme operasyonu ve acziyet 
içerisine sokma operasyonu. 

Beşinci Aşama: Diş İşleri Bakanlığı’nın Dinlen-
mesi: Teröre yardım-yataklıktan suçlu gösterme 
operasyonu ve acziyet içerisine sokma operasyonu. 

Altıncı Aşama: Mahalli Seçimlerde yeni model 
deneme (Ankara/Yalova Modeli).

Yedinci Aşama: Cumhurbaşkanlığı meydan sa-
vaşları. 

Birinci Evre: Soma Maden Sabotajı (13 Mayıs 
2014). 

İkinci Evre: Işid Vakası ve Musul Konsolosluğu 
personelinin rehin alınması.

Üçüncü Evre: Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 
adaylığı.

Sekizinci Aşama: Genel seçimler için Sol-Alevi-
Gülen Hareketi-PKK-HDP ittifakının kurulması.

Birinci Evre: Rehinelerin serbest bırakılması.
İkinci Evre: İŞİD’in Ayne el-Arab’a (Kobané”) 

saldırması.
Üçüncü Evre: PKK-HDP-BDP-KCK sokak te-

rörü provokasyonu (Kobané Provokasyonu). 
Diğer Evreler: Süreç devam etmektedir. Eko-

nomik kriz çıkarma, Çatışmaları Bölgesel bazda 
yoğunlaştırma, Kanton Bölge ilanı ve uygulaması, 
Sıkıyönetimi sağlama gibi eylemler düşünülüyor 
olabilir. 

Taksim Kadife Darbesinin Farklı Aşamalarındaki 
Yönetim Yapısı

Taksim Kadife Darbesinin çelik çekirdek kad-
rosu, ilk halka olup ABD-İngiltere-İsrail-Küresel 
Tefeci Sermaye(Siyonist)-AB’den oluşan küresel 
operasyonları yöneten kadrodur. İkinci halka-
sı, “İstanbul Dukalığı/Baronlar” diye anılan ve 
Taksime çıkıp çapulcu olduklarını açıklayan kad-
rodur. Bunlar, işin strateji boyutu ile meşgul 
iken stratejinin ve stratejinin öngördüğü tak-
tiklerin uygulayıcısı üçüncü halkadaki operas-
yonel güç/yapı, Taksim Kadife Darbesinin fark-
lı aşamalarında farklılaşmaktadır. “Gezi Parkı” 
aşamasında(Birinci Aşama, başlangıç aşaması) 
“Alevi-Sol örgütler”, İkinci aşamadan yedinci aşa-
maya kadar ki süreçte Gülen hareketi ya da Gülen 
Maskesi takmış yapı, üçüncü halkada yer almıştır 
ya da konumlandırılmıştır (Şekil 2-Şekil 3).

Şekil 2: Taksim Kadife Darbesinin Gezi Parkı Aşaması Genel 

Yönetim Yapısı
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Şekil 3: Taksim Kadife Darbesinin İkinci Aşamasından Yedinci 

Aşamasına Kadar Genel Yönetim Yapısı

Taksim Kadife Darbesinin 8. Aşaması:                     
Ayn el-Arab (Kobané) Provokasyonu

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı kadife darbe 
eksenli küresel operasyon, kadife darbenin ilk 
yedi aşamasında istediği sonucu alamamıştır. 
Şimdi 2015 seçimlerine doğru giderken yeni 
taktikler geliştirilmektedir. Suriye üzerinden baş-
latılan kadife darbe süreci, gelinen aşamada, 
gene Suriye üzerinden devam ettirilmeye/edil-
meye çalışılmaktadır. Sürecin yeni adı “Kobané” 
provokasyonudur.

Suriye-Irak hattında Büyük Ortadoğu, Büyük 
İsrail ve 2. Sevr Projeleri kapsamında yürütülen 
bölme, parçalama, kargaşa meydana getirme ope-
rasyonu, Şer ittifakının (ABD-İngiltere-AB-İsrail- 
Siyonizm) Irak’ı işgal etmesi ile başlamış, Arap 
baharı denilen süreçle devam etmiş, IŞİD denilen 
yapının ortaya çıkması/çıkarılması ile zirveye 
doğru tırmanmaktadır. IŞİD hareketi, Suriye-Irak 
hattını ortadan yararak Sünnilik üzerine dayan-
dığı iddia edilen bir bölge meydana getirmiş ve 
her geçen gün sınırlarını genişletmiştir. Erbil’e 
yaklaştığı zaman ABD tarafından durdurulmuş, 
bu arada da Kerkük, Barzani kuvvetleri tarafın-
dan işgal edilmiştir. Ermeniler, Yezidiler, Sünni 
ve Şii Araplar/Kürtler/Türkmenler, kendi bağ-
larını, bahçelerini ve evlerini terk etmişlerdir. 
Özel bir plan ve stratejiye göre etnik ve mez-
hepsel göç olayları gerçekleştirilmiştir. IŞİD’in 
doğuyu ve güneyi bırakarak aniden Kuzeye, 
Kobané’ye yönelmesi, Kobané’deki PYD güçlerine 
büyük zayiatlar verdirmesi ile birlikte Batı ayağa 
kalkmıştır. “Kobané’de büyük bir katliam vardır; 
buna seyirci kalınamaz” propagandası yapılarak 
ABD öncülüğünde AB, İngiltere, Arap ülkeleri 
ve Türkiye’den ibaret bir koalisyon oluşturulmak 
istenmiştir. Koalisyondaki Türkiye harici güçle-

rin hava harekâtı yapması, Türkiye’nin ise kara 
harekâtı yapması öngörülmüştür. 

Amaç, Türkiye’nin bir kara harekâtı yaparak 
Suriye’ye girmesi, işgalci konumuna sokulması, 
Suriye’de çatışan tüm gruplar, Suriye yönetimi, 
Iran ve Rusya ile karşı karşıya getirilerek yıllarca 
sürecek ve nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir 
kargaşaya sürüklenmesi; belki de parçalanması-
dır. Türkiye bu oyunu bozmak ve Suriye toprakla-
rına girmemek için ayrı bir tez ortaya koymuştur. 
Türkiye’nin tezi, sorun sadece IŞİD değil; sorun, 
Suriye’nin içinde bulunduğu durum ve Suriye 
yönetimidir. Bundan dolayı mesele bir bütün 
olarak ele alınmalıdır. Ayrıca Kobané’ye gelinceye 
kadar IŞİD, Irak-Suriye hattında pek çok yeri 
işgal etmiş, insanları göç ettirmiştir. “PYD Kanton 
bölgesine” yönelince gösterilen hassasiyet, diğer 
bölgelerde niye gösterilmemiştir? Diğer taraftan 
IŞİD bir terör örgütü ise PKK ve PYD de bir terör 
örgütüdür. PKK ve PYD terör örgütlerine askeri 
yardım yapmanın mantığı nedir, amacı nedir? İki 
terör örgütü birbirleri ile savaşmaktadır. Birini 
diğerine tercih etme sebebi nedir? Kaldı ki bu 
tezle Türkiye sıkıştırılırken ABD, hem PYD’ye 
hem de IŞİD’e havadan silah yardımı yapmıştır. 
“Türkiye kara harekâtı yapmalıdır!” diyenler, daha 
sonra “Türk Askeri Kobané’de istenmemektedir” 
şeklinde açıklama yapmaktadırlar. Görülebileceği 
gibi karşılıklı taktik savaşlar yürütülmekte, karşı-
lıklı hamleler geliştirilmektedir. 

Türkiye’nin bu tezi, oyunun birinin bozulma-
sına fakat diğerinin kapısının aralanmasına imkân 
vermiştir. İkinci oyun, PKK-HDP-BDP-KCK’nin 
Kadife darbenin üçüncü halkasında, Kadife dar-
benin eylem strateji ve taktiklerini uygulayacak 
bir örgüt olarak yerleştirilmesi ve Kürt kavmi-
yetçiliğinin ağına takılmış olan kitlelerin soka-
ğa çıkartılarak ülkeyi kaosa sürüklemesidir. Bu 
ikinci oyun, 6-7 Ekim 2014’de, KCK’nin ve HDP 
eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın ve diğer HDP 
yöneticilerinin “Kürtleri”, “solcuları” ve “tüm 
siyasi iktidar karşıtlarını” sokağa, eyleme çağır-
ması ile yürürlüğe sokulmuştur. Türkiye’nin pek 
çok vilayetinde, son derece vahşi, kanlı eylem-
ler gerçekleşmiş, 40 civarında insanımız ölmüş, 
yüzlerce insan yaralanmış ve iş yerleri, sokaklar 
yangın yerine çevrilmiş, yağmalama hadiseleri 
gerçekleşmiştir. 7 Ekim 2014 tarihinden itiba-
ren Türkiye’deki kadife darbe sürecinin genel 
yönetim yapısındaki üçüncü halkasında örgüt 
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bazında bir değişiklik olmuştur. Gülen hareketi 
PKK-HDP-BDP-KCK’ye yerini terk ederek bir dış 
halkaya kaydırılmıştır( Şekil 4).

 

Şekil 4: Taksim Kadife Darbesinin Ayn el- Arab (Kobané) 

Operasyonu Aşamasındaki Genel Yönetim Yapısı

Dikkat edilmesi gereken nokta, kitlelerin bu 
denli vahşice davranmasının sebebi, o anki çağrı 
ve onun muhtevası olmayıp Reyhanlı’dakine ben-
zer bir Psikolojik Harekâtın aylar öncesinden 
yürütülmeye başlanmış ve bir şuur altının oluştu-
rulmuş olmasıdır.

Sonuç

Taksim Kadife Darbe süreci, sadece siyasi ikti-
darı değil Türkiye’yi dizleri üstüne çökertme, yere 
serme ve Kantonlara ayırma operasyonudur. 1960 
kanlı ihtilali ile başlayan ihanet hareketinin yeni 
bir aşamasıdır. Her ne zaman Türkiye, kendi ken-
dine yeter hale gelmeye, ayakları üzerine durmaya 
çalışırsa Türkiye’de darbe olmuştur. Bu süreç, si-
yasi iktidarların kimliğinden bağımsız bir süreç-
tir. Menderes, Demirel, Özal, Erbakan, Ecevit ve 
Erdoğan farklı zihniyetlerin, farklı düşüncelerin 
insanları olmuş olmasına ve Erbakan hariç diğer-
leri, mevcut sistemi savunmuş olmasına rağmen, 
Türkiye’yi güçlendirdikleri, Küresel güçlerin po-
litikalarına karşı geldikleri, Türkiye’nin menfaat-
lerini savundukları an, farklı darbe türleri ile ik-
tidardan uzaklaştırılmış/uzaklaştırılmak istenmiş 
ve cezalandırılmış/cezalandırılmak istenmişlerdir. 
Öncelikle darbeler sürecinin bu çerçevede değer-
lendirilmesi bir zarurettir. 

Devlet Bahçeli’nin olayı “küresel bir oyun”, 
“bir operasyon”, “bir ihanet hareketi” olarak 
değerlendirip eylemlere/olaylara karşı çıkması, 
destek vermemesi, ülkücülerin ve MHP’lilerin 
sokağa inmelerine müsaade etmemesi, çok olum-
lu bir tutum ve tavırdır. Siyasi iktidarın bu küresel 
operasyona, tuzağa, oyuna karşı bir birleşik cephe 

hareketi geliştirecek tarzda bir dil, üslup, tutum 

ve tavır ortaya koyması gerekmektedir. Muhalefet 

partilerine karşı bugüne kadar kullandığı sert, 

kırıcı, dışlayıcı/aşağılayıcı dil ve üsluptan vaz-

geçmelidir! Millet tarafından seçilmiş siyasi ikti-

darların cezalandırılması elbette millet tarafından 

yapılmalıdır. Siyasi iktidarlara olan öfke ve kin, 

iktidardan düşürme hırsı, yabancı güçlerin sat-

ranç tahtasında piyon olarak kullanılmaya razı 

olmak gibi bir basiretsizliğe, feraset yoksunluğu-

na ve ahlaki zafiyete sebebiyet vermemelidir. 
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  KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ 

6-7 Ekim tarihlerinde 
meydana gelen olaylar, 
çözüm süreci bağlamında 
oluşan durumu yeniden 
düşünme gerekliliğini 
ortaya çıkardı. Bilindiği 
gibi IŞİD’in saldırısı-
na uğramanın hıncını, 
Türkiye’de insanları öldürerek, devlet dairelerini 
ve kendilerinden olmayan insanların işyerlerini 
yakarak, yıkarak çıkarmaya çalışanlar genelde 
PKK’nın militanları ve sempatizanlarıydılar.

Çözüm sürecinin başladığı yaklaşık iki yıldan 
bu yana süren barış ortamının oluşturduğu iyim-
ser havayı ciddi bir şekilde zedeledi bu olaylar. 
Sürecin yeniden sorgulanması gereği ortaya çıktı. 
Çözümün tarafları arasında varolan ve süreç için-
de giderilmeye çalışılan güven sorunu, maalesef 
yeniden ve daha güçlü olarak kendini hissettirdi.

Sergilenen vandalizm, çözüm sürecini meşru-
iyet sıkıntısına soktu. Süreç, çatışmanın durması 
ve ölümlerin olmaması üzerinden meşruiyetini 
sağlıyordu. Sürece destek veren Kürtler ve Türkler 
varolan itirazlarını yukarıdaki gerekçeyle askıya 
almışlardı. Kürt siyasal hareketinin ortaya koydu-
ğu ölüm ve yıkımlara sebebiyet veren 6-7 Ekim 
eylemleri, sürecin beslendiği meşruiyeti bilhas-
sa duygusal açıdan ciddi ölçüde yaraladı. Hele 

Kobani vesilesiyle sokağa 
çıkma çağrısının, HDP 
eş başkanı Selahattin 
Demirtaş tarafından 
yapılması olayların baş 
sorumlusunun PKK ve 
bileşenleri olduğu algısı-
nı halkın büyük çoğunlu-

ğunda güçlendirdi. HDP’nin açıkladığı gibi olay-
ların  provokasyon olduğunu kabul etsek bile, bu 
durum provokasyon ortamını sağlayan çağrının 
HDP tarafından yapıldığı gerçeğini değiştirmiyor 
ve onu sorumluluktan kurtarmıyor.

Ortadoğu’da Yaşanan Stratejik Deprem ve 
Çözüm Süreci

Şüphe yok ki Türkiye, sorunlu bir coğraf-
yanın içinde bulunuyor. Yaklaşık yüz yıldan 
bu yana hem kültürel hem de siyasal olarak bu 
coğrafyadan kendini soyutlamak istese de son 
10-15 yıl içinde bunun hem mümkün olmadığı 
hem de gerekli olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla 
Türkiye’de yaşanan hadiseleri bölgesel şartlar-
dan ve bölge siyasetinden ayrı düşünmenin, 
olanı biteni doğru anlamayı engelleyeceği açık-
tır. Ülkede meydana gelen son olayların da bu 
perspektiften değerlendirilmesi bizi daha doğru 
sonuçlara ulaştıracaktır.

Cevat ÖZKAYA

Bölge Yeniden Dizayn Edilirken

KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ
Çözüm sürecinin başladığı yaklaşık iki yıldan bu yana süren barış 
ortamının oluşturduğu iyimser havayı ciddi bir şekilde zedeledi bu 
olaylar. Sürecin yeniden sorgulanması gereği ortaya çıktı. Çözümün 
tarafları arasında varolan ve süreç içinde giderilmeye çalışılan güven 
sorunu, maalesef yeniden ve daha güçlü olarak kendini hissettirdi.
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İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan soğuk 
savaş düzeni Sovyetlerin savaştan çekilmesiyle 
1990’ların başında sona erdi. Yalta Antlaşması’yla 
oluşan soğuk savaş düzeni, benzeri bir antlaş-
ma olmadan sahneden çekilince, yeni düzenin 
oluşumu ‘kontrollü esneklik’ içinde bir sürece 
bırakıldı. Avrupa, ABD’nin de desteğiyle kendi 
bütünlüğünü sağladı. İkinci savaş sonrası Sovyet 
peyki haline gelmiş doğu Avrupa ile bütünleşti. 
Sovyetler ise, ulus devlet sınırla-
rının dışına taşarak, bağımsız-
lıklarını kazanan eski Sovyet 
cumhuriyetleriyle yeni bir bir-
liktelik oluşturdu. Dolayısıyla 
bu iki bölge eski düzenden 
yeni düzene geçişi sağlamış 
oldular.

Ortadoğu denilen İslâm 
coğrafyası ise, yüzyılın başın-
dan beri devam eden suni 
düzenle hayatını sürdürmeye 
çalışıyordu. Dünyanın diğer 
coğrafyalarında yaşanan deği-
şimlere rağmen, Ortadoğu’da 
eski düzenin sürdürülmeye 
çalışılması bölgedeki gerilimi 
ve değişim isteğini arttırdı.

Bilindiği gibi, bölge 
İngilizlerin ve Fransızların 
Birinci Dünya Savaşı sonunda 
oluşturduğu suni bir devlet-
ler coğrafyası ve bu coğrafyayı 
oluşturan güçlerin tayin ettiği 
bir vekâlet sistemiyle yöne-
tiliyordu. Vekâleti halkından 
almayan bölge yönetimleri, 
kendilerine vekâlet veren dev-
letlerin koruması altında halk-
larını gözetim ve denetim altında bulundurmak 
kaydıyla, varlıklarını devam ettiriyorlar.

Ancak, bugün bölgede vekâlet yönetimlerinin 
hâkim olmakta zorlandığı siyasal ve sosyal bir 
iklim çıkmış durumda.  Genelde “Arap Baharı” 
olarak nitelenen sosyal ve siyasal hadiseler bölge-
deki sistemi ciddi bir biçimde sarsıntıya uğrattı. 
Tunus, Mısır, Libya gibi ülkelerde kitlesel hare-
ketler siyasal iktidarları devirdiler. Tunus’ta ve 
Mısır’da seçimler İslâmcıları iktidara getirirken, 

Libya tam anlamıyla bir koas yaşamaya devam 
ediyor. Bölgedeki vekillerini değiştirmek isteyen 
başta ABD olmak üzere batılı güçler demokra-
tik seçimlerin İslâmcıları iktidarı getirdikleri-
ni görünce, demokrasi taleplerinden vazgeçerek 
değiştirmek istedikleri vekillerini tekrar destek-
lemeye başladılar. Mısır’da askeri darbeye des-
tek verdiler. Seçimle gelmiş ikitidarı devirerek, 
eskinin devamı bir yönetimi iş başına getirdiler. 

Bugünlerde seçimlerin yapıldığı 
Tunus’ta ise nisbi bir uzlaşma ile 

İslâmcılar yönetimde varlıkla-
rını sürdürmeye çalışıyorlar.

Irak, Suriye, Yemen tam 
anlamıyla iç savaş yaşıyor. 
Bölgenin diğer devletleri ise, 
bir beka sorunu ile karşı kar-
şıya bulunuyorlar. Kısacası 
Ortadoğu bölgesel sistemi tam 
anlamıyla bir çöküş yaşıyor. 
Eski düzeni devam ettirmenin 
giderek zorlaştığı, ittifakların 
ve birlikteliklerin çok oynak 
olduğu, görüş mesafesinin 
hayli azaldığı sisli bir bölge 
manzarası var. Son zaman-
larda meydana gelen olaylar, 
bölgedeki “devletçik”lerin ne 
kadar zayıf olduklarını gös-
terdi. Bu “devletçik”lerin ege-
menlik alanlarını IŞİD benzeri 
sınır ötesi grupların müda-
halesine karşı koruyamadık-
ları açıkça görüldü. Bölge 
devletlerinin bazıları dağıldı, 
bazıları da dağılma sürecine 
girdi. Yönetimler kendilerine 
batı tarafından verilen vekâlet 

görevini yapamaz hale geldiler. Bölge adeta stra-
tejik bir boşluğa düştü. Burada hesabı olan yerel 
ve uluslararası güçler, bu stratejik boşluğu kendi 
hesaplarına değerlendirmek istiyorlar. Türkiye 
hemen her kesimin birbiriyle kavga ettiği bölgede 
yüz yıllık Kürt Sorunu’nu barışcıl bir biçim-
de bitirmeye çalışıyor. Bunu üçüncü bir gücün 
müdahil olmadığı, “millî” ve yerli bir proje olarak 
yürütüyor. Sorunu bir etnisite sorunu olmaktan 
çıkarıp, “kazan kazan” esası üzerine birlikte bir 
yaşam inşa etmeye çalışıyor.

Şüphe yok ki Türkiye, 
sorunlu bir coğrafyanın 
içinde bulunuyor. Yaklaşık 
yüz yıldan bu yana hem 
kültürel hem de siyasal ola-
rak bu coğrafyadan ken-
dini soyutlamak istese de 
son 10-15 yıl içinde bunun 
hem mümkün olmadığı 
hem de gerekli olmadığı 
ortaya çıktı. Dolayısıyla 
Türkiye’de yaşanan hadi-
seleri bölgesel şartlardan 
ve bölge siyasetinden ayrı 
düşünmenin, olanı biteni 
doğru anlamayı engelleye-
ceği açıktır. Ülkede meyda-
na gelen son olayların da 
bu perspektiften değerlen-
dirilmesi bizi daha doğru 
sonuçlara ulaştıracaktır.



20

 Umran • Kasım 2014

D O S Y A
D

O
S

YA
K

O
B

AN
İ T

U
 N

İH
A 

Ç
AW

AN
İ?

  KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ 

Kabul edilmelidir ki, bölgeyi vekâleten idare 

eden yönetimlerin dağılma sürecine girdiği ve 

devlet dışı güçlerin etkinlik kazandığı bir ortam-

da, barışı gerçekleştirmek oldukça zordur. Barış 

ortağınız, yol arkadaşınız bu stratejik boşluktan 

devlet çıkarmaya niyetleniyorsa, zorluk daha 

da artar. 6-7 Ekim’de yaşanan vandalizm bir 

yönüyle şahin PKK’lıların bölgedeki stratejik boş-

luktan devlet çıkarma eylemi, diğer yönüyle de 

kendi sorununu kendi iradesiyle çözmeye çalışan 

Türkiye’nin cezalandırılması eylemidir. Bu eylem, 

bölge dışı güçlerin bölgeyi dizayn etme isteğiyle 

bir biçimde ilgilidir. Bütün bölge devletlerinin 

zayıfladığı, bir kısmının dağılma sürecine girdiği, 

bir kısmının ise sırasını beklediği bir ortamda, 

Türkiye irade beyanında bulunan ve bölgeye 

ilişkin tasavvuru olan bir devlet olarak sahnede 

yer alıyor. Bölgeyi yöneten asli güçlerin pek de 

alışık olmadıkları bu tavrı hazmetmelerini bekle-

mek safdillik olur. Mutlaka, bu duruşu sergileyen 

siyasal iktidarı cezalandırmak için gerekli bütün 

imkânlardan yararlanacaklardır.

Başbakan’ın yüz yılın projesi olarak adlandır-

dığı çözüm sürecini akamete uğratmak, iktidarın 

kitlesel kredisini ciddi bir biçimde düşüreceği için 

süreci sabote edecek bütün imkânların devreye 

sokulduğunu görüyoruz. 6-7 Ekim vandalizmi-

nin de bu bağlamda yüreklendirildiğini, siyasal 

iktidarı terbiye etmenin bir aracı haline getirilmek 

istendiğini söylemek yanlış olmaz.

Bu tespitle Kürt siyasal hareketinin tümüyle 

bölge dışı güçlerin aracı haline geldiğini söylüyor 

değiliz. Ancak yapılan eylemin provoke edildiğini 

ve amacından saptırıldığını söylüyorsanız, eyle-

minizin birileri tarafından araçsallaştırıldığını da 

itiraf ediyorsunuz demektir. Dolayısıyla yüz yıllık 

bir sorunu çözmeye azmetmiş insanların, kurum-

ların çok daha dikkatli, çok daha hassas olmaları 

gerekir. Provokasyona açık ve kontrolü güç eylem 

tarzlarına başvurmamak, zaten çok kırılgan olan 

güven ortamını zedelememek, süreci yürüten 

tarafların özen göstermeleri gereken bir husustur.

Burada bir şeye daha dikkat çekmek gerekir. 

Türkiye vesayet rejiminden kurtulma yolunda 

epeyce mesafe aldıktan sonra, yüz yıllık kang-

renleşmiş Kürt Sorunu’na ilişkin çözüm sürecini 

başlatabildi. Fakat gelinen noktada sürecin örgüt 

tarafından amacına uygun olarak değerlendiril-

mediği görülüyor. Örgütün, sürecin oluşturduğu 

barış ortamını, kendi vesayetini bölge halkına 

dayatmak için uygun bir vasat olarak değerlen-

dirdiği açık. Kendisi dışındaki herhangi bir siyasal 

düşünce ve organizasyona yaşama hakkı verme-

yen bir anlayışı bölgede yerleştirmek için çaba 

sarf ettiği anlaşılıyor. Böylesi tavır ve davranışlar 

barışa ulaşması gereken sürecin ruhuna aykırı 

hareketlerdir. Üçüncü tarafların müdahil olma-

dığı yerli ve “millî” bir süreç olarak sürdürülen 

ve güven unsurunun sözden ziyade eylemlerle 

ortaya koymanın önemli olduğu bir iklimin böy-

lesi hareketlerle yaralanması süreci geciktirmek-

ten başka bir işe yaramaz. Hükümet kanadının 

sürecin başarısı noktasındaki iradesini ve isteğini, 

Başbakan Ahmet Davutoğlu 6-7 Ekim olaylarını 

değerlendirdiği konuşmasında net bir şekilde 

ortaya koydu. Ancak karşı tarafın iradesinin net 

olmadığını ifade eden şu sözleri de söylemek 

durumunda kaldı: 

“Ortağımızla bir nehirden geçiyoruz, nehrin 

yarısını geçtiğimiz bir sırada, ortağımız sırtımı-

za çıktı. Bizim görevimiz ortağımızı sırtımızdan 

indirmek ve yolumuza devam etmektir.”

Davutoğlu çözüm sürecinin, PKK ve bileşen-

lerinin bölgesel vesayetini sağlamak için yapılma-

dığını, buna fırsat verilmeyeceğini, ama bu arıza 

bahane edilerek de çözüm sürecinden vazgeçile-

meyeceğini söylüyor. Ancak hükümetin beyanı 

kadar, PKK/HDP kanadının da eylemlerle des-

teklenen net beyanlarda bulunması önemlidir, 

elzemdir. Taraflar kadim Türk-Kürt birlikteliğini, 

kırılgan bölgesel ittifaklara ve bölge dışı güçlerin 

provokasyonlarına kurban etmeyecek bir güven 

ortamını oluşturmanın samimi gayreti içinde 

olmalıdırlar. Sürecin istenen sonuca ulaşması, 

yalnızca Türkiye açısından değil, bölgeye örneklik 

teşkil etmesi açısından da önemlidir.

Etnik ve mezhebî fay hatlarının hareketlen-

dirildiği, ihtilafların çatışma ve savaş yoluyla 

çözümlenmeye çalışıldığı bir bölgede, çözüm 

sürecinin başarısı, sorunların görüşme, konuşma 

ve uzlaşma gibi barışçıl yöntemlerle de çözülebi-

leceğine ilişkin umudu yeşertecektir.
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Bütün bölge devletlerinin zayıfladığı, bir 
kısmının dağılma sürecine girdiği, bir kıs-
mının ise sırasını beklediği bir ortamda, 
Türkiye irade beyanında bulunan ve böl-
geye ilişkin tasavvuru olan bir devlet ola-
rak sahnede yer alıyor. Bölgeyi yöneten 
asli güçlerin pek de alışık olmadıkları bu 
tavrı hazmetmelerini beklemek safdillik 
olur. Mutlaka, bu duruşu sergileyen siya-
sal iktidarı cezalandırmak için gerekli 
bütün imkânlardan yararlanacaklardır.

Bölgesel Kaosa Bulaşmadan 
Bölgenin Yeniden Yapılanmasına Müdahil Olmak

Türkiye, bu zor politika oyununu oynamak 
durumundadır. Artık kenarlarda kalma lüksü 
yoktur. Bölgede gelişen her durumun bir yanıyla 
Türkiye’yi ilgilendirdiğinin bilinci ve hazırlığıyla 
hareket edilmesi gerekiyor. Türkiye açısından her 
dış mesele, aynı zamanda bir iç meseledir. Her an 
yeni oyunların ve yeni oyuncuların sahneye çık-
tığı bu coğrafyada, bir strateji istikametinde oluş-
turulacak politikalara ve hızlı tavır alışlara ihtiyaç 
vardır. Burada oluşacak gecikmeler, zamanında 
tavır alamayışlar, Türkiye’yi sonuçları hiç de iç 
açıcı olmayan kaoslara sürükleyebilir. 

Bu bağlamda IŞİD ve Kobani meselesine bak-
tığımızda, bu örgütsel yapıları aşan bir üst aklın 
varlığını seziyoruz. IŞİD’in yaptığı saldırıların, 
Türkiye’nin stratejik öncelik verdiği çözüm süre-
cine ciddi bir sekte vurduğunu görüyoruz. Irak 
ve Suriye’de yaklaşık 20 milyon nüfusun yaşadığı 
geniş bir bölgeyi işgal eden bu gücün, meydana 
getirdiği istikrarsızlık, bölgenin işbirlikçi yöne-
timlerine, krallıklarına meşruiyet sağlayan bir 
sonucu ürettiğine şahit oluyoruz. 

Birinci Körfez Savaşı’ndan başlayarak, İkinci 
Körfez Savaşı’yla mevcut statükoyu yıkan, fakat 
yerine yeni bir düzen kurmayarak bölgeyi tam 
anlamıyla bir kaosun içine iten ABD’nin, bölgeye 
yeni bir kurtarıcı olarak dönmesi IŞİD’in saldırı-
ları ile mümkün olmuştur.

Devlet olmayan ama adeta devlet aklıyla hare-
ket eden bu yapı, yaptığı eylemlerle Türkiye’nin 
üzerinde, bölgeye müdahale etmesi konusunda 
bir baskının oluşturulmasına neden olmuştur. 
Irak’ta Maliki yönetiminin Sünnî Müslümanları 
dışlayan basiretsiz ve mezhepçi politikalarının 
küstürdüğü bir büyük kesim arasında taban 
bulan bu örgüt, bölgeyi mezhepçi bir ayrışmaya 
götüren İran ve Suudi Arabistan kaynaklı marjinal 
ve uç politikaların aktivite kazanmasını sağlamış-
tır. Şiilik ve Vahhabilik (Sünnîlik değil) arasındaki 
ayrışmanın ve çatışmanın bölgeyi teslim aldığı bir 
iklim, IŞİD’in de katkılarıyla sağlanmıştır. İslâm 
dünyasının ana omurgasını temsil eden Sünnî 
anlayışın sessiz kaldığı ve işlevsizleştirilmeye çalı-
şıldığı bir ortam sağlanmıştır. IŞİD mensuplarının 
birçoğunun tek tek iyi niyetli olmaları, bu sonucu 

değiştirmiyor.

Bölgenin yapısında varolan bu zorlukların 

yanında, Türkiye’nin de birçok zorlukları bulun-

maktadır. Kürt sorununun yanında siyasal iktidarı 

seçimle yıkma umudunu kaybetmiş olan birtakım 

güçlerin, nasıl olursa olsun iktidarı yıkma histerisi 

ile şeytanla bile işbirliği yapabilecek hâle gelmele-

ri başlı başına bir sorundur.

Ayrıca  Türkiye’nin, soğuk savaş sonrasında 

müttefiki olan ABD’den farklı bir Ortadoğu viz-

yonu geliştirdiğini görüyoruz. Bu bağlamda, ABD 

ve Türkiye’nin bölge tasavvurları arasındaki ayrım 

giderek artmaktadır. Türkiye ve ABD, birçok 

konuda müttefik ama bölgede çıkarları çatışan 

birer rakip konumundadırlar. Büyük devletlerin 

çok da tahammül edemeyeceği böyle bir durum-

da, ipleri koparmadan hassas bir denge üzerinde 

hareket ederek bu bölgesel rekabetin çok iyi 

yönetilmesi gerekiyor. Bölge halklarının hukuku-

nu koruyacak şekilde irade beyanında bulunma 

potansiyeline sahip tek ülke olan Türkiye’nin, 

burada etkinlik kazanmaması için türlü entrikala-

rın çevrileceğini söylemek kehanet olmayacaktır. 

Bundan sonra gerek iç ve gerek dış politikada 

meydana gelebilecek her gelişme, Türkiye’nin 

bölgesel politikaları ile bir biçimde bağlantılı ola-

caktır. Genelde müttefik olduğumuz ülkeler ile 

bölgesel rekabet politikalarını uygulama zorun-

luluğu rehavete yer bırakmayan bir aktiviteyi ve 

dikkati gerektiriyor. Hele bu müttefikiniz ABD 

ise, dikkatinizin daha keskin olması lazımdır. 

Unutulmamalıdır ki, fil ile aynı yatağa girenin 

uyuma lüksü yoktur!... 
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G eçtiğimiz ay, Türkiye 
kritik günler atlat-

tı. HDP’nin çağrısı üzeri-
ne Kobané’deki olayları 
protesto etmek amacıy-
la sokağa dökülen grup-
lar, Kurban bayramından 
başlayarak sürdürdükleri 
eylemlerle Türkiye’yi kan 
gölüne çevirdiler. İşlenen 
cinayetler, yapılan tahri-
bat ve gösterilen yıkıcılık, 
Türkiye’yi yasa boğarken, 
akıllara şu ürkütücü soru takıldı durmadan: 
Doksanlı yıllara geri mi dönüyoruz? 

Bir akıl tutulması sonucunda işlenen cinayet-
ler ve yapılan Vandallık, Türkiye karanlık odakla-
rın büyük bir bölümünü önceden tasfiye etmemiş 
olsaydı, bizi doksanlı yıllara anında götürebilirdi 
gerçekten. Şunu da kesin olarak anladık: Derin 
güçler yeteri kadar etkili olamayınca, yabancı 
istihbarat örgütleri ve bu iş için uyandırılan yerli 
hücreler başarılı olmaya yetmiyorlar demek ki.

Daha geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde hoşgörülü ve demok-
ratik tavırlarıyla öne çıkan ve oldukça büyük bir 
takdir ve sempati toplamış olan Kürt siyasi hareke-
tinin, Türkiye’yi cehennemin eşiğine getiren soka-
ğa dökülme çağrısını yapmış olması tam bir akıl 
tutulmasıydı. Olayların Vandalizm’e doğru gittiği 
görüldüğünde sokağa hâkim olamamalarının yanı 
sıra karar almadaki tereddüt ve yetersizlik  Kürt 

siyasi hareketinin çoklu 
derin akılların güdümünde 
olmaktan kurtulamadığını 
bir kez daha gösterdi ne 
yazık ki. “Serhıldan” adı 
verilen başkaldırının bir 
“Serşikandın/Baş kırma” ve 
bir “Serjékırın/Baş kopar-
ma” seviyesinden yukarı 
çıkamadığı, siyasal hareke-
tin asil ve onurlu bir talep 
duruşu kazanmadığı bir 
kez daha ortaya çıktı. 

Çözüm sürecine bu kadar yaklaşılmışken, 
çözüm ümidinin bile Doğudan Batıya halkımızın 
içine ferahlık verdiği, göz bebeklerimizi parlattığı 
bir dönemde, ülkeyi bir anda doksanlı yılların 
eşiğine getiren olayların altında gerçekte ne vardı? 
Bu konuda çokça konuşuluyor, yorum ve değer-
lendirmeler yapılıyor. Bir değerlendirme de biz 
yapalım. 

Bilindiği gibi, bölge ani gelişmeler yaşadı. 
Irak’taki IŞİD işgalleri, tüm Irakla aynı anda Kürt 
yerleşim yerlerini tehlikeye attı. IŞİD’in işgallerini 
Suriye’deki Sünni hat üzerinde de egemenliğe 
dönüştürme gayreti özellikle Suriye’de yaşayan 
bazı Kürt yerleşim yerlerini tehlikeye attı. IŞİD’in 
Irak ve Suriye’de kafasına koyduğu hatta bir İslâm 
devleti kurma amacıyla dini ve mezhebi etnik 
temizlik yaptığına tanık olduk. Başta Ezidiler 
ve diğer gayrimüslimler olmak üzere Şii Araplar 
da bu hattan temizlenmeye çalışıldılar. Bütün 

Sıbğatullah KAYA

Başımız Ağrısa da
Sürece Devam

Kürt siyasî hareketinin bundan sonra Türkiye’yle işbirliği içerisinde 
soğukkanlı ve çok akıllı davranmaktan başka çaresi kalmamıştır. 
Sorumluların çözüm sürecini hoşgörü ve demokrasi düzleminde 
bir Türkiye kazanmak için hızlandırmaları elzem hale gelmiştir.  
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zalimlerin başvurduğu metotla; canice, gaddarca, 
acımasızca ve insanlık dışı bir şekilde… 

Elbette ki, Kobané halkının uğradığı saldı-
rı bir zulümdü ve kabul edilemezdi. Ancak 
Türkiye’nin de bu konuda yapabilecekleri sınır-
lıydı. Birincisi, saldırıya uğrayan alan Türkiye’nin 
sınırları dışında, başka bir ülkenin toprakların-
daydı. Çatışmalar, başka bir ülkenin toprağında 
cereyan ediyordu. Türkiye’nin buraya müda-
halesi işgal sayılırdı. Nitekim, 
Kürt siyasi hareketinin yasal 
temsilcisi konumunda olan 
HDP’liler, çatışmanın sürdüğü 
günlerde Meclis’te oylanan tez-
kereye “Bu Türkiye’nin bölgeyi 
işgaliyle sonuçlanır.” diyerek 
“hayır” oyu verdiler. İkincisi de 
Türkiye’nin bu konuda başı-
na buyruk davranması, büyük 
bir maceraya sürüklenmenin 
kapılarını açabilirdi. Gerçekten 
de Türkiye’nin bölgeye girmesi 
işgal anlamına gelecek, hem 
uluslar arası hukuk bakımın-
dan, hem de bölgedeki teh-
likeli gelişmeler bakımından, 
Türkiye’nin başını ağrıtacaktı. 

Türkiye, bu ve diğer tüm 
seçenekleri masaya yatırırken, 
büyük bir insanlık jesti yapa-
rak savaştan kaçan tüm sivil 
halka kapılarını açtı ve evin-
de yer verdi. 200 bin nüfuslu 
Kobané’nin 190 binlik bölü-
münün Türkiye’de ağırlanıyor 
olması, başlarda görmezden 
gelinse de Kürt siyasi hareketi-
nin dudak bükmemesi ve gör-
mesi gereken bir durumdur. 
Kobané’ye özel olarak kurtar-
ma harekâtı da dâhil, diğer 
seçenekleri el altından HDP ve 
PYD yetkilileri ile görüşen yetkililere Kürt siyasi 
hareketinin verdiği cevap, bir akıl tutulması yaşa-
nacağının ilk işaretlerini veriyordu: Sakın girme, 
vur-çık da yapma ve karışma! Peki, ne yapa-
yım? Bizi silahlandır! PKK güçlerinin Kobané’ye 
girmesi için koridor aç! Bu isteklerimizi yerine 
getirmezsen, biz bunu halk ayaklanmasıyla zorla 
kabul ettiririz.

Serhıldan Neyin Provasıydı?

Türkiye’nin ne PKK’yı ne de PYD’yi ağır 
ve hafif hiçbir silahla donatmayacağını, buna 
izin de vermeyeceğini, Kürt siyaseti bilmiyor 
muydu? Elbette ki biliyordu. Zaten amacı da 
ölümü gösterip sıtmaya razı etmekti. Bu imkânsız 
taleple Türkiye’nin silah ve mühimmat vermesi 
değil, PKK ve PYD güçleri için koridor açılması 

ve uluslar arası desteğe aday bir 
ortamın oluşması hedefleniyordu. 

Kürt siyasi hareketi “serhıldan” 
adını verdiği başkaldırıyı bu 
amaçla başlattı.

Serhıldan’ın kendisiyle de 
ayrıca iki farklı prova amaçlan-
dı ve gerçekleştirildi. Birincisi, 
serhıldan gerçekten bir halk 
isyanına dönüşür ve kalıcı bir 
hale gelirse çözüm sürecinin 
kapsamı değiştirilecek, gere-
kirse bağımsızlığa doğru gide-
cek yeni bir sürece kapı aralan-
mış olacaktı. Hiçbir kazanım 
elde edilmezse, çözüm süreci-
ne eli daha güçlü bir şekilde 
devam edilecekti. İkinci ola-
rak Serok Abdullah Öcalan’ın 
liderliği, etkisi ve gücü prova 
edildi. Serhıldan kalıcı hale 
dönüşür ve İmralı’ya rağmen 
devam ederse, Öcalan’ın lider-
liği tartışmalı duruma gelecek, 
Kandil’in eli güçlenecek ve 
bundan sonraki dönemde Kürt 
hareketinin tartışmasız lideri 
Kandil olacaktı.

Hatırlarsanız, bütün 
bu kargaşalar yaşanırken, 
“Serhıldan”ın aslında Öcalan’ı 
tasfiye projesi olduğu ve “Yeni 
Türkiye”ye engel olmak iste-

yen Türk-Kürt kirli ittifakı şeklinde de okunması 
gerektiği yorumları yapılmıştı. Hatta bir fısıltıya 
göre Gezi olaylarından beri kül yutmayan, 31 
Mayıs 2013 Gezi olaylarının aslında 7 Şubat’ın 
bir devamı olduğunu idrak eden ve politikala-
rını da ona göre geliştiren kararlı liderler tasfiye 
edilmek isteniyordu. Serhıldan kalıcı hale gelirse 
sadece İmralı değil, Erdoğan ve Barzani de tasfiye 

Kürt siyasi hareketinin, 
Türkiye’yi cehennemin eşi-
ğine getiren sokağa dökül-
me çağrısını yapmış olma-
sı tam bir akıl tutulmasıy-
dı. Olayların Vandalizm’e 
doğru gittiği görüldü-
ğünde sokağa hâkim ola-
mamalarının yanı sıra 
karar almadaki tereddüt 
ve yetersizlik, Kürt siya-
si hareketinin çoklu derin 
akılların güdümünde 
olmaktan kurtulamadığını 
bir kez daha gösterdi ne 
yazık ki. “Serhıldan” adı 
verilen başkaldırının bir 
“Serşikandın/Baş kırma” 
ve bir “Serjékırın/Baş 
koparma” seviyesinden 
yukarı çıkamadığı, siyasal 
hareketin asil ve onurlu bir 
talep duruşu kazanmadığı 
bir kez daha ortaya çıktı. 
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edilecekti. Prova Öcalan’ın eski gücünde olup 
olmadığını test etme imkânı da sunduğu için, 
Öcalan İsyanı durdurabilir ve kontrolünde tutabi-
lirse liderliği pekişmiş olacak, başta Kandil olmak 
üzere PKK’nın şahin kanatları bu liderliğe kerhen 
razı olacaklardı. 

Dolayısıyla, Kandil İmralı’yı dinlemiyor, KCK 
HDP’yi takmıyor, gibi yorumlardan farklı olarak 
bizim kanaatimiz o ki, bu provayı yapanlar hem 
kendilerini hem de Öcalan’ı test etmiş oldular. 
Bunlar bizim kanaatlerimiz. Her şeye rağmen, 
bu acımasız isyana sebep olanlar, gerçekten yeni 
Türkiye’yi istemeyen Türk-Kürt müttefikleri mi? 
Yoksa Kürt siyasi hareketinin çözüm sürecindeki 
rollerine ve beklentilerine razı olmayan aktörleri 
mi? Bu sorulara kesin bir cevap vermek, şimdilik 
imkânsız. Ama şu hususlara net cevaplar vermek 
imkân dâhilinde:

1. Kısa süre önce yapılan Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde gösterilen hoşgörülü demokratik 
duruş, HDP’yi oldukça sempatik hale getirmiş, 
ilk etapta Türk sosyalistlerin desteğiyle sınırlı 
kalsa da iyi bir siyasi ajandanın gelecek vaat 
ettiği konusunda bir kanaat uyandırmıştı. Meşru 
Türk-Kürt ittifakından kimsenin korkmasına 
gerek yokmuş demek ki. Kobané eylemlerinden 
sonra ise Beyaz Türkleri temsilen bazı yazarla-
rın Gezidekileri “İyi çocuklar”, serhıldandakileri 
“Kötü çocuklar” olarak kategorize etmesi, eski 
Türkiye’nin hortlatılmak istenen ayırıcı klişeleri 
olduğu için üzüntü verici.

2. Serhıldan/başkaldırı, Kürt hareketinin elin-
de bir serjékırın/baş koparma hareketine dönüş-
müş oldu. “Biz, sokağa dökülün dedik, yıkın 
ve öldürün demedik, serhıldan bir hata değildi, 
ama anlıyoruz ki bazı ihmallerimiz olmuştur…” 
türünden açıklamalar, Kürt siyasal hareketinin 
düştüğü zavallı durumu gösteriyor sadece. Farklı 
akıllar tarafından oraya buraya çekilen bir hare-
ketin başka akıl tutulmaları yaşayabileceğini de 
gösteriyor, diğer yandan. 

3. Sokak gösterilerinin kendiliğinden geliş-
mediği, önceden organize edildiğine ilişkin çok 
güçlü deliller var. İstihbarat örgütlerinin ve bu 
iş için uyandırılan hücrelerin bu gösterilerde rol 
aldığı da doğru, PKK’nın dağ kadrosundan şehre 
inişler olduğu da. Bu konuda da güçlü belirtiler 
var. En çarpıcı olanı, öldürülen gençlerin yakınla-
rından birisinin basın yoluyla söylediği: “Hırsız-
lar, çapulcular yaptı, deniyor, ama iple sarkarak 
üst katlardan, aşağı katlara inebiliyorlarmış…” 
Tabi, burada askeri komandoların veya eğitilmiş 
dağ kadrolarının becerisine dikkat çekiliyor. Gör-
düklerimiz ve duyduklarımız karşısında “Olay-
lara çapulcular karıştı da bu olayları çıkardılar.” 
iddiası komik kalıyor gerçekten. 

4. Bu hareketlerin ardından kuvvetli bir şüphe 
daha çıktı ortaya. Bu olaylar sırasında özelde 
“HÜDA-PAR”a, genelde ise tüm İslâmî kurum 
ve karakterlere saldıran ve acımasızca öldüren 
damar, gerçekten süreci baltalamaya çalışan pro-
vokatör bir eylem damarı mı? Yoksa İslâmofobi 
hastalığına yakalanmış Batı dünyasına “Bakınız, 
biz seküler gaddar çocuklar, buradayız!” mesajını 
veren bir damar mı? Bu konuda oldukça şüpheli-
yiz. Bu şüpheli durum, PKK ve PYD’nin Batı ülke-
lerinde silahlandırılmaları gerektiği konuşulmaya 
başlanınca ortaya çıktı. Sen gel, sokakta İslâmcı 
görüntüsü veren herkese saldır; pek çok ülkenin 
terör listesinde resmi olarak yer al; birkaç gün 
sonra da silah yardımı alması tartışılan bir hareket 
olarak masada yer al! Bu kuvvetli şüphe başka 
nasıl izah edilir, bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz: 
Batı dünyasının İslâmofobik reflekslerle PKK gibi 
seküler ayrılıkçı hareketleri, IŞİD ve benzeri terör 
örgütlerine tercih ettiğine ilişkin okuma, yabana 
atılır bir okuma değildir. 

5. PKK’nın bu son olaylarda acımasız, insafsız 
ve halk tabiriyle “imansız” bir yönü olduğu bir 
kez daha ortaya çıktı. Hatta bu imansızlığın sırf 
vicdansızlık anlamına gelmediği, biraz da gerçek 

Gezi olaylarından beri kül yutmayan, 31 
Mayıs 2013 Gezi olaylarının aslında 7 
Şubat’ın bir devamı olduğunu idrak eden 
ve politikalarını da ona göre geliştiren 
kararlı liderler tasfiye edilmek isteniyordu. 
Serhıldan kalıcı hale gelirse sadece İmralı 
değil, Erdoğan ve Barzani de tasfiye edile-
cekti. Prova Öcalan’ın eski gücünde olup 
olmadığını test etme imkânı da sunduğu 
için, Öcalan isyanı durdurabilir ve kont-
rolünde tutabilirse liderliği pekişmiş ola-
cak, başta Kandil olmak üzere PKK’nın 
şahin kanatları bu liderliğe kerhen razı 
olacaklardı.
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anlama geldiği, Kürt hareketinin dinle arayı bir 
türlü düzeltemediği de anlaşıldı. Bilindiği gibi 
PKK 1978 yılı sonlarında Marksist-Leninist bir 
örgüt olarak ortaya çıkmıştı. Amacı Kürt halkı 
üzerinden Marksist-Leninist bir devrim gerçekleş-
tirmekti. Sovyet bloğunun çökmesinin ardından 
1993’ten itibaren klasik sosyalizmi temel hedefi 
olmaktan çıkardı. Etnik milliyetçiliğe yöneldi ve 
dine bakışını biraz değiştirdi. Din adamlarından 
destekçiler toplamaya, farklı dini platformlar 
oluşturmaya başladı. Ancak tüm bu çalışmalar bir 
yana son zamanlarda “Demokratik İslâm Kong-
resi” gibi bazı oluşumlara öncülük etmesi dahi, 
hiçbir dini eğitim almalarına müsaade edilmeyen 
taraftarlarında İslâmofobik rüzgârların da etkisiy-
le dine ve dindara yönelik bakış açısını belli ki hiç 
değiştirmemiş. Hala dindarların şahsına yönelen 
şiddetin açığa çıkardığı bir nefret, kendi dini 
değerleriyle hiç de barışık olmayan bir gaddarlık, 
acımasızlık ve öldürülen insanlar üzerinden uzak-
taki seküler muktedirlere mesaj çekmeler… Müs-
lüman Kürt çocuklarının durumu içler acısı…

Kobané’nin Konumu

Bütün Kürt bölgeleri içinde neden sadece 
Kobané’ye acımasızca saldırıldı? Bu güne kadar 
IŞİD, Ezidiler dışındaki Kürtlere savaş açmadı. 
Kuzey Irak ve Rojava bölgelerinde IŞİD, petrol 
ve gelir bölgesi olmayan hiçbir Kürt bölgesine 
saldırmadı. Rojava adıyla anılan Batı Kürdistan’da 
ne “Cezire” bölgesine, ne de “Afrin” bölgesine 
IŞİD’in Müslüman-Sünni Kürtlere saldırdığını 
görmüyoruz. Irak’ta da Ezidi Kürtler dışında, 
Kürtlere yönelik başka bir saldırıya tanık olma-
dık. Göründüğü kadarıyla askeri ve ekonomik 
açıdan hiçbir stratejik önemi olmayan Kobané’nin 
günahı ne? Öte yandan, bu güne kadar Kürtler 
ve Kürt şehirleri defalarca saldırıya uğradılar. 
Katliamlar, cinayetler oldu. Halepçe dahil hiç-
bir olayda PKK’nın bu kadar agresif bir şekil-
de Kürtlerin ölümüne ağladığını görmemiştik. 
Birdenbire ne oldu? Bunun cevabı, Kobané’nin 
tarihinde ve haritadaki konumunda gizli. Kobané 
üzerinde cereyan eden amansız çatışmanın cevabı 
da PKK(PYD) ve IŞİD’in Kobané’ye yükledikleri 
anlamda gizli.

20. yüzyılın başlarında Bağdat demiryolu inşa 
edilirken oralarda sadece Suruç adında bir köy 
vardı. Demiryolu yapımını üstlenen Alman şirket, 

orada bir istasyon ve ofis açmayı uygun görmüş-
tü. Orada ofis açan şirket (company) o dönem-
lerde yöre Kürtleri tarafından “Kompani” olarak 
söylenmeye başlandı. Kompani’nin zamanla Kürt 
ağzına uygun olarak Kobani ve ardından da 
Kobané’ye dönüştüğünü göreceğiz. 

Demiryolu inşaatı sırasında Suruç’un ikin-
ci bir mahallesi oluşmuştu. Bu mahalle, 1915 
Ermeni tehcirinde bir toplama istasyonu olarak 
düzenlendi ve on binlerce Ermeni nüfus öncelikle 
buraya yerleştirildi. Osmanlı Devleti’nin kısa bir 
süre sonra yıkılması ve ardından yapılan taksimat 
sırasında sınır olarak demiryolu baz alınınca, 
gittikçe büyümekte olan Kobané mahallesi sınırın 
öbür tarafında kaldı. 1915 tehciri sırasında bazı 
Ermeniler oraya iskân edilmişlerdi. Bu Ermeni 
nüfus, daha sonraki yıllarda maruz kaldıkları 
Baasçı asimilasyonist Araplaştırma politikaları 
yüzünden, çoğunlukla Sovyetler Birliği bünye-
sinde yer alan Ermenistan’a göç ettiler. Ancak 
Türkiye sınırının hemen ötesindeki bu mahal-
le, Kürt nüfusundan göç almaya ve büyümeye 
devam etti. Şeyh Sait isyanından sonra, isyana 
destek veren Kürt aileler ve aşiretler, cezalandı-
rılma sırasının kendilerine geleceğini düşünerek 
Kobané’ye göç ettiler. 

Mahalle büyümüş, küçük bir kente dönüş-
müştü. Kobané 40’lı 50’li yıllarda da göç alma-
ya devam etti. Kürt hareketinin bazı aydınları 
Kamuran Ali Bedirxan ve Celadet Ali Bedirxan 
kardeşler, Cegerxwin, Osman Sebri ve diğerle-
ri, Fransız mandasındaki Suriye’nin başkentinde 
çeşitli yayınlar gerçekleştirdiler. Özellikle 40’lı 
yıllarda yayında olan Hawar ve Ronahi gibi dergi-
ler, Şam’da basılsa da dağıtım merkezlerinden biri 
sürekli olarak Kobané idi. Kürt aydınlarının 40’lı 
ve 50’li yıllarda Kobané ile olan irtibatı yoğun 
olarak devam etti. Kobané 80’li yıllara kadar da 
politik Kürt göçmenlerine ev sahipliği yapma-
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ya devam etti. Kuruluşundan günümüze doğal 
olarak en politize Kürt şehri Kobané’dir, dersek 
yeridir.

Kobané 1979 yılında Abdullah Öcalan’a da 
ev sahipliği yaptı. Öcalan’ı 43 gün evlerinde 
misafir eden aile, onu TC’nin zulmünden kaçan 
bir Kürt öğrenci olarak tanımışlardı. Öcalan, 
Bekaa Vadisinde üs kurmaya varan faaliyetlerini 
buradan ilerleyerek gerçekleştirmişti. Bu hikâye, 
Kobané’nin Kürt siyasal hareketi nezdinde zaman-
la önemini artırdı. 

Aslına bakarsanız Kobané’nin önemi bundan 
sonra başlıyor. Abdullah Öcalan’ın Şam’da kaldığı 
1998’e kadar Rojava’da başlatmak istediği Kürt 
uyanışının merkez üssü Kobané oldu. Kobané, bir 
bölge değil, yığma bir şehirdi. Zamanla PKK’nın 
Suriye uzantısı olarak ortaya çıkan PYD’nin 
hâkimiyeti en tartışmasız kantonu da Kobané 
oldu. Batı Kürdistan(Rojava) haritasına bakılacak 
olursa, ne dediğimiz daha iyi anlaşılır. Rojava’nın 
doğusunda yer alan “Cezire”, geniş yüzölçümü 
olan bir bölgedir. Keza Rojava’nın batısında yer 
alan Afrin de bir bölgedir. Bunlar Kürt nüfustan 
oluşsalar da farklı siyasal eğilimleri barındırırlar 
ve tek tip bir karakter göstermezler. Kobané ise üç 
tarafı Arap yerleşim yerleriyle çevrili bir noktadır. 
Tıpkı höyük tepeler gibi yığma bir şehir olduğu 
için, politize olması kolay sağlanmış ve PYD’nin 
tam hâkimiyet kurduğu bir kanton haline gel-
miştir. 

Bütün bunlar göz önüne alındığında, anla-
şılmaktadır ki, Kobané’nin düşmesi Kürt siyasal 
hareketi için prestij kaybından öte, varlık sorunu 
başlatacak bir dalga olacaktır. Kobané’nin polis 
gücü dışındaki sivil halkının tamamı Türkiye’ye 
sığınmışken, Kürt siyasal hareketinin “Kürtleri 
boğazlıyorlar!” diye yalan söyleyerek halkı neden 
sokağa döktüğü, şimdi daha iyi anlaşılıyor, değil 
mi?

IŞİD Kobané’den Ne İster?

IŞİD’in oluşum öyküsü şöyledir: Önceleri, 
Irak’ta Amerikan işgaline karşı direnen küçük 
bir radikal grup, Amerikan kuvvetlerine karşı 
gösterdiği başarılı saldırılarla ünlenen ve giderek 
güçlenen bir harekete dönüştü. İsim olarak seçtiği 
“Irak İslam Devleti” olarak, 800 militandan 10 
bin kişilik dev bir örgüte dönüştü. 2005-2011 
yılları arasında merkez üssü Suriye idi. Esed 

ve müttefiki Rusya, Amerika’nın bölgedeki fiili 
varlığına karşı bu örgüte eğitim üsleri, silah ve 
mühimmat desteği sağlıyorlardı. 2011’den sonra 
Suriye’nin kendisi de iç savaşa sürüklenince, 
örgüt bir süre en-Nusra cephesi içerisinde yer 
aldı ve amaçları arasına Şam bölgesini de katarak 
adını “Irak-Şam İslam Devleti” olarak değiştirdi. 
Bir ara “el-Kaide”nin bölgedeki kolu olarak faali-
yet yapan IŞİD, bazı eylemleri yüzünden el-Kaide 
tarafından da dışlandı. Son zamanlarda artık 
sadece İslam Devleti (İD) adını kullanan örgüt, 
el-Kaide ve benzeri radikal selefi örgütlerden şu 
hususlarda ayrılıyor: 

1. Selefi radikal örgütler vur-kaç taktiği kul-
lanıyorlardı. IŞİD ise işgalin ve iç savaşın zafiyet 
yarattığı şehirlerde işgale başvuruyor, yönetimi 
devralıyor, vergi topluyor, ortalığa çeki düzen 
veriyor. 

2. Diğer selefi örgütler, eylemlerde zorunlu 
hedef olmaları(!) dışında sivillere dokunmuyor-
lar, Müslümanlarla fiilen savaşa girmiyorlardı. 
IŞİD ise gayrimüslim ve zındık saydığı kimselerle 
topyekûn, işbirlikçi saydığı Müslümanlarla da 
tövbe edip taraf değiştirmedikleri sürece savaşı-
yor. 

3. Diğer selefi örgütler, gayrimüslimlerin, zın-
dıkların veya muhaliflerin kadın ve kızlarını 
cariye olarak kullanmıyorlardı. Bunlar, Emevi 
fetvalarına dayanarak cariye sistemini geri getir-
miş görünüyorlar. Cariye sistemini geri getirme-
nin İslâm’da yeri var mı, türünden tartışmaları 
komik ve yersiz buluyoruz. Ancak, hormonları 
aklından fazla çalışan radikal gençlik üzerinde 
cazip bir etki yarattığını da unutmamak gerek. 
Nikâh dışında bir kadınla beraber olması zihnen 
mümkün olmayan gençler, ceplerinde binlerce 
dolar olsa bir hayat kadınıyla birlikte olamazlar, 
ancak dinen caiz gördükleri için bir cariyeyle 
birlikte olabilirler, bu mantığa göre. Bunun da ilgi 
çekmede kullanıldığını düşünüyoruz. 

4. IŞİD hedefine koyduğu bölgelerde bir Arap-
İslam (Irak-Şam) devleti kurmak için etnik temiz-
lik de yapıyor. Gayrı Müslim ve zındık saydığı 
insanları öldürerek, kadınlarını ve kızlarını cariye 
yaparak bölgede istemediği etnisitelere açıkça şu 
mesajı veriyor: “Canınız, malınız ve ırzınız burada 
güvencede değil!” IŞİD bu yönüyle “İslâm şeriatçı-
sı” olmaktan çıkıyor, “İslâm ulusalcılığı” kimliğine 
yaklaşıyor. Laik-seküler cephede bunlardan çok 
var. Bunların etnik temizlik yapmaya meraklı 
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olanlarını da çok gördük. Tehcirler, soykırımlar, 
mübadeleler yapıldığını gördük. Birinci ve ikin-
ci dünya savaşlarında, Sovyet devriminde, Çin 
devriminde, Bosna savaşında vb… Görmediğimiz 
bir tek İslâm ulusalcılığı ve onun etnik temizlik 
yapmasıydı, onu da görmüş olduk. IŞİD, aptalca 
fetvalarla yanlış da olsa İslâmî bir duruşu temsil 
etmiyor, Baasçı Arapçılığa karşı Emevi Arapçılığı-
nı temsil etmeye çalışıyor. Kafasında kurguladığı 
homojenliği oluşturmaya çalışırken de şükürler 
olsun ki, İslâm’ın değil, muktedirlerin metotlarını 
taklit ediyor. 

Sonuç

IŞİD yaşadığı sürece Kobané asla güvenlik-
te olamayacak. Zayıflayıp geri çekildiğinde de 
Kobané güvende olmayacak. IŞİD’e göre Kobané 
Türkiye sınırında kendisine muhalif bir şehir-
den ibaret. Etrafı Arap nüfusla çevrili dar bir 
alana sıkıştığı için bölgeden sayılmıyor. Bölgede 
bir Sünni-Arap İslâm devleti kurma hayalleriyle 
yanıp tutuşan IŞİD, bu durumu şöyle değerlen-
diriyor: Şehri ele geçirirsem, Türkiye’ye sığınan 
Kürtler, bir daha asla geri dönemezler. Al sana 
garantili bir temizlik harekâtı. Şehri ele geçire-
mezsem burası bir kılçık gibi boğazıma batmaya 
devam edecek. Böğrümde bir Marksist kanton 
beslemeye mahkûm kalacağım ve bu bana sürekli 
problem çıkaracak… 

Türkiye’nin niyeti Kobane’nin düşmesine ve 
yok olmasına izin vermek değil. Koalisyon güç-
leriyle büyük fotoğrafı konuşmak istiyor. Geçici 
tedbirlerle de dostlarının yanında durmaya devam 
ediyor. Nitekim bu satırların yazıldığı günlerde 
Kobané’ye silah yardımı ve Peşmerge güçlerinin 
Türkiye üzerinden Kobané’ye geçmesi konuşul-
maya başlamıştı. Ancak, sorunun bütünü çözül-
meden bu yardımların da işe yarayacağı oldukça 
kuşkulu. Bu nedenle Türkiye, başkalarının oyun 
kuruculuğunda birkaç dakikalığına oyuna girme-
yi bekleyen yedek oyuncu olmak yerine, kendi 
kurduğu oyunun kaptanı olarak sahaya çıkmak 
istiyor. Bölgeyi problemleriyle beraber etraflıca 
bilenler, Türkiye’nin bu tutumunun bir onur-
gurur tutumu olmadığını, çözümü gerçekten 
kendi tezinde gördüğünü ve buna güveninin tam 
olduğunu bilirler. Türkiye, bölgedeki sorunları 
kaynaklarıyla beraber kurutma formülünde arı-
yor çözümü. Uçuşa yasak hava sahası ve güvenli 

bölge isteğinde ısrarı bundan. Bunlarla yetinme-
yip Esed rejimine son verme ısrarı da bundan. 

Sosyolojik verilere göre işgaller ve yönetim 
boşlukları sonrasında radikal örgütler taraftar 
kazanarak güçleniyor. Amerika’nın Irak işga-
li sonrası, bölgenin bir kaosa sürüklendiği ve 
radikal hareketlerin tavan yaptığı ortada. Başta 
Amerika olmak üzere İsrail ve Batı dünyasının 
bölgedeki doğal seçilmiş aktörlere terörist mua-
melesi yapması da radikal örgütlenmeleri artıran 
bir diğer husus. Örneğin İhvan ve Hamas seçilmiş 
aktörler olmalarına rağmen yıllardır engelleniyor-
lar. Seçilmiş yerel aktörler Batı’nın da desteğiyle 
darbeye veya entrikalara maruz kalıyorsa ve bu 
durum neredeyse süreklilik kazanmışsa, radikal-
leşen genç zihinlere şu kanaat kaçınılmaz olarak 
hâkim olur: “Biz tüm iyi niyetimizle 30-40 yıl 
sabredip seçilsek bile, bunlar yönetime gelmemi-
ze müsaade etmeyecek. Demek ki, demokrasi bir 
kandırmaca masalı. Öyleyse doğru olan silahlan-
mak ve bu yönetimleri yıkmak…” 

Türkiye, Ortadoğu’da yaşayan insanların hoş-
görü ve demokrasiye olan inançlarının zede-
lenmemesi için çabalıyor ve son zamanlarda 
kuruculuğunu üstlendiği oyunu doğru oynamaya 
çalışıyor. Türkiye’nin Ortadoğu politikasını ülke-
den ülkeye farklı ve çelişkili görenler yanılıyorlar. 
Türkiye’nin Mısır tavrı neyse, Filistin ve Gazze 
tavrı neyse, Suriye tavrı da odur. Türkiye, böl-
gemizin diktatörlüklerden temizlenerek kendi 
doğal aktörlerince yönetilmesini istiyor. Bir yan-
dan da kendi iç problemlerini makul demokratik 
taleplere göre düzenlemeler yaparak çözmeye 
çalışıyor…

Kürt siyasal hareketinin halka çağrı yaparak 
“Kürtleri boğazlıyorlar, Türkiye buna seyirci kalı-
yor…” diyerek yalan söylemesi, örgütsel çıkarları-
nı halkın çıkarlarının üstünde tutması, 40’a yakın 
insanın ölümüyle sonuçlanan vahim bir hataydı. 
(Bu satırların yazıldığı gün, IŞİD’in Kobané’ye 
saldırısının 36. günü idi ve ilginçtir Kobané’de 
ölenlerin sayısı Türkiye’deki eylemlerde ölenlerin 
sayısına ulaşmamıştı.) Dolayısıyla, Kürt hareketi-
nin bundan sonra Türkiye’yle işbirliği içerisinde 
soğukkanlı ve çok akıllı davranmaktan başka 
çaresi kalmamıştır. Sorumluların çözüm sürecini 
hoşgörü ve demokrasi düzleminde bir Türkiye 
kazanmak için hızlandırmaları elzem hale gelmiş-
tir. Türkiye’deki tüm sorumluların akil davranma-
sı, artık bir zarurettir.



28

 Umran • Kasım 2014

D O S Y A
D

O
S

YA
K

O
B

AN
İ T

U
 N

İH
A 

Ç
AW

AN
İ?

  ÇÖZÜM SÜRECİ 

Çözüm süreciyle birlikte, Kürtlerdeki bağımsızlık algısı 
zayıflamıştır ve PKK’dan bağımsız olan kesim, örgütü daha 
iyi tanımıştır. PKK zayıflatılarak ve etkisi azaltılarak devam 
ettirilecek iki ayaklı “Çözüm süreci ve silahsızlandırma” konsepti 
sayesinde “PKK muhalifi” kesimin sesi çok daha gür duyulacaktır. 

Ç özüm Süreci tek baş-
lıklı ve tek muhatap-

lı değil iki başlıklı ve 
çok muhataplı olmalı-
dır. Çözüm süreci ve 
silahsızlandırma şek-
linde iki başlığa ayrıl-
malıdır. İlk başlık olan 
çözüm sürecinde hedef; 
demokratikleşme, Kürt 
sorunu ile ilgili eksik-
lerin giderilmesi, Türk-Kürt kardeşliğinin inşası, 
bölge sorunlarının çözümü olmalıdır. İlk başlık 
için BDP’nin yanı sıra, (mümkünse muhalefet), 
tasavvuf ve tarikat önderleri (Menzil, Nakşî gele-
nek ve klasik Risale-i Nur yapılanmaları), bölge-
deki STK’lar (Memur-Sen, Eğitim-Sen, Mustazaf-
Der, Mazlum-Der vb.), bölgedeki diğer partiler 
(HÜDA-PAR, KDP ve diğerleri), yöredeki Arap 
nüfus, bölgenin ve Türkiye’deki akil adamları gibi 
geniş çerçeveli bir muhatap listesi oluşturulma-
lıdır. Böylece ortak akla ulaşma, süreçte küskün 
kesim bırakmama, tüm kesimlerin önerilerini 
sürece dâhil etme hedefleri gerçekleşmiş olur. 

Zira geçmişte tek muhatap olarak Abdullah 
Öcalan ve BDP’nin kabul edilmesi, sürece dâhil 
edilmeyen diğer kesimleri küstürmüş, ‘Kürtlerin 
tek temsilcisi BDP ve PKK’dır’ algısını beslemiş, 
bu algı da KCK çevrelerinde şımarık, tekçi, baskı-
cı refleksleri artırmıştır. Aynı zamanda BDP/PKK 

çevresinin eline “ileride 
bölge zaten bizim kont-
rolümüze girecek” şim-
diden yanımızda yerini-
zi alın” şeklinde güçlü 
bir kanıt vermiştir.

İkinci başlık olan 
“silahsızlandırma” ile 
ilgili muhatap elbette 
ki tek başına Abdullah 
Öcalan, BDP/PKK/

Kandil olmalıdır. Bu başlık çözüm sürecinden 
tamamen ayrı tutulmalıdır ki çatışma yaşandığın-
da sürecin tümünü değil bir başlığını kaybetmiş 
olacağız. “Çözüm Süreci” başlığı ise çatışmalar 
olursa bile devam etmelidir. İki başlığa ayırma ile 
aynı zamanda “Kürt sorunu” ve “PKK’nın Kürtler 
üzerindeki silahlı tahakkümü” sorununu birbirin-
den ayırmış olacağız. Ki şu anda gelinen noktada 
Kürt sorunu halledilmeyecek pozisyonda değildir, 
sorun daha çok PKK’nın silahsızlandırılmasıdır.

PKK Silah Bırakır mı?

1. Hükümet tarafındaki aktörler, PKK’nın ger-
çekten bu ortamda silah bırakabileceğine inana-
rak yanlış bir tespitte bulunmuşlardır. Süreçteki 
ana eksen kaymasında da, bölgedeki PKK’nın 
şımarıklıklarına göz yumulmasının arka planın-
da da bu yanlış okuma vardır. Oysa başından 
beri Lenin’in, Marksist örgütlerin soğuk savaş 

Özcan MERTOĞLU

ÇÖZÜM SÜRECİ
- Artılar, Eksiler ve Öneriler -
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dönemindeki taktikleri PKK tarafından aynen 
takip edilmektedir.Bölge ülkeleri demokratikleş-
meden, batılı güçlerin gölgesi güçlü bir şekilde 
bölge üzerinde hâkimken, kargaşa ortamında 
ittifak kuracak birçok güç odağı mevcutken, 
askeri gücünü koruyorken PKK silah bırakmaz. 
Bunun süreç içinde yüzlerce ipucunu sayabiliriz, 
mesela…

2. PKK geri çekilme olayın-
da yaşlı ve hasta militanlarını 
dinlenmeye almıştır. Sağlam, 
genç ve dinamik kadroları ise 
içeride bırakmıştır.

3. PKK, bu süreçte çocuk 
yaştaki birçok genci askeri 
ve siyasi olarak eğitmek için 
Kandil’e almıştır. Hatta bölge 
halkını “Bölge zaten bize tes-
lim edilecek, çocuğunuz işsiz 
olduğu için bize verin, biz eği-
telim, dönünce onu zabıta veya 
güvenlik gücü yaparız.” söyle-
miyle halkı ikna etmiştir.

4. PKK çözüm sürecin-
de kazandığı zaman ve hare-
ket kabiliyetini “Rojava 
Kantonları”nı oluşturmak için 
kullanmıştır. Çözüm süreci-
ni kabul etmesinde iki temel 
neden vardır. Birincisi aske-
ri olarak tekrar toparlanmak, 
ikincisi Rojava Kantonları’nı 
oluşturmak. Bugün Kobani gibi 
lokal gözüken bir olay üzerin-
den çözüm sürecini bitirme söy-
lemleri aslında PKK’nın çözüm 
sürecini zaman kazanma olarak 
kullandığının ve kazanımları 
tehlikeye girince süreci rahat 
bitirebileceğinin işaretidir.

5. PKK ve BDP’nin tabanı 
daha çok gelenekçi ve “Apocu-
dur”. Lider kadro ise daha çok 
Marksist, Leninist, Alevi ve sol 
tandanslıdır. Gelenekçi taban bağımsızlık değil daha 
çok beraberlik istiyor. Lider kadro ise artık Kürt 
halkının çıkarlarından çok örgütün varlığını devam 
ettirmekten yanadır. Gelenekçi tabana yumuşak, 
Marksist-alevi-sol lider kadroya karşı ise güvenlikçi 
ve daha dikkatli bir yaklaşımla bakmalı.

6. Paralel yapının KCK operasyonları abartılı, 
milliyetçi ve güvenlikçi kodlara sahipti. Bu bir 
ifrat idi. Ancak çözüm sürecinde bu sefer tefrite 
kaçıldı. Devlet KCK yapılarına karşı relax dav-
randı. Süreç adına PKK’nın şehir yapılanmalarını 
kontrol eden KCK’lıların çoğunun serbest bırakıl-
ması örgütü bölgede çok rahatlatmıştır.

Çözüm Sürecinde Hatalar

1. Çözüm sürecindeki en 
büyük hata dediğimiz gibi 
hükümetin fazla iyi niyetli dav-
ranıp PKK’nın silah bırakacağı-
na inanmasıdır. (Özelde Beşir 
Atalay naif yapısıyla bu konuda 
çok fazla iyi niyet göstermiş-
tir.) Bu süreçte bölgedeki diğer 
kesimlerin uyarıları, mütedey-
yin tarafın eleştirileri çözüm 
sürecinin devamı hatırına dik-
kate alınmamıştır.

2. Çözüm sürecinde PKK, 
bölgede ve Kürt nüfusunun 
büyükşehirlerde yoğun oldu-
ğu yerlerde muazzam derecede 
bir gençlik örgütlenmesine git-
miştir. (Bu konuda kesinlikle 
Lenin’in örgütlenme tavsiye ve 
taktikleri okunmalıdır ki PKK 
tamamen bunu tatbik ediyor.) 
PKK, Kürtlerin yoğun yaşadığı 
tüm yerlerde mahalle komitele-
ri kurmuş, dernekleşmiş, genç-
lik yapılanmaların oluşturmuş, 
mali yapısı için bağış ve haraç 
ağını kurmuştur. Çözüm süreci 
adına tüm bu örgütlenmeleri 
zorlanmadan yapmıştır.

3. Çözüm süreci boyunda 
PKK’nın legal ve illegal faaliyet-
lerinde yer almanın “pratikte” 
hukuki bir sorumluluğu kal-
madığı için korkarak dışarıda 
duran birçok sempatizan kişi 

gönüllü olarak işin içinde aktif olarak yer almaya 
başlamıştır.

4. Çözüm sürecindeki en büyük hatalardan 
biri tek başına BDP ve PKK’nın muhatap alınma-
sıdır. Bu “Kürtlerin temsilcisi PKK ve BDP’dir” 
algısını güçlendirmiştir. Hâlbuki Kürtlerin yarı-

Türkiye belki şunu da unut-
mamalıdır. Evet, bölge 
halkları demokrasi, özgür-
lük istiyor ama bölge ve 
bölge hakları henüz buna 
hazır değil. Arap-Fars 
savaşının bitmesini, mez-
hep çatışmasının dinme-
sini ve küresel egemen 
güçlerdeki dengeyi bekle-
mek lazımdır. Şimdilik bu 
savaştan uzak durarak, 
çok da taraf olmayarak, iç 
sorunlarına odaklanarak, 
sınırlarını sağlam tutarak, 
askeri hazırlığını yapa-
rak, ekonomisini diri tuta-
rak ileride iki adım atmak 
için bir adım geri çekil-
mek… Önerdiğimiz politika 
budur.



30

 Umran • Kasım 2014

D O S Y A
D

O
S

YA
K

O
B

AN
İ T

U
 N

İH
A 

Ç
AW

AN
İ?

  ÇÖZÜM SÜRECİ 

sından çoğu AK Parti’ye oy veriyor, ki bölgede 
önemli oranda bir Arap nüfus ta vardır. BDP’ye oy 
verenlerin önemli bir kısmı da PKK gibi ayrılıktan 
yana değildir.

5.  PKK bölgedeki öğretmenleri üzerinden dev-
letin resmi okullarında faaliyet göstermiş ve bazı 
çocukları dağlara bu öğretmenler göndermiştir.

6. Çözüm sürecinde PKK çevresi defalarca 
hukuk dışına çıkmıştır. AK Parti ve HÜDA-PAR 
teşkilatları kaçırılma, tehdit gibi farklı muamele-
lere maruz kalmış ancak bölgedeki KCK unsurları 
bunun hukuki bedelini ödememişlerdir. Hukuksuz 
uygulamalara göz yumulması, bölgedeki korku ve 
PKK tahakkümünü arttırmıştır.

7. Hükümet Gezi’den büyük ders çıkardı, para-
lel yapılanmaya göz yummaktan büyük ders çıkar-
dı, muhtemelen PKK’nın son vandalizmi sonucun-
da da çözüm sürecindeki hatalarını görecektir. Ben 
yaşanan tüm kötü vandallığa ve olaylara rağmen 
“hükümet yine de ucuz atlattı” diyorum. Çünkü 
çok daha korkunç şeylerin olabileceğini bekliyor-
dum. Bölgede Arap baharı tarzında bir kalkışma 
artık PKK için çok daha zordur. Biriktirdikleri tüm 
enerjiyi vandalca ve serserice kullandılar. Bundan 
sonrasına ne devlet artık müsaade eder, ne halk bir 
dahakine bu kadar destek verir diye düşünüyorum 
ama tabii ki gerekli dersler çıkarılırsa…

8.  Kürt sorununa hükümet çözüm süreci 
boyunca hep BDP ekseninden bakmıştır. Bölgedeki 
diğer unsurlar, (STK, partiler, Araplar, Türkler, 
akil adam, tarikat, tasavvuf vs.) es geçilmiştir. Tek 
kaynaktan beslenme ve PKK’nın silah bırakacağına 
inanmak Hükümet’i bu saydığımız sonuçları gör-
mekten alıkoymuştur.

9. Hükümet ve Devlet erkânı vandal eylemlerin 
startını veren HDP eş başkanı Demirtaş ile kesinlik-
le görüşmemelidir. Demirtaş hukuk önünde sebep 
olduğu ölümler için yargılanmalı ve dokunulmazlığı 
kaldırılmalıdır. Şiddete teşvik eden milletvekili ve 
siyasetçinin siyasi hayatı bitmelidir. Böylece, HDP’deki 
siyasetçiler de şiddete çağırdıklarında bunun siyaseten 
bir karşılığının olacağını bilmelidirler.

Ortadoğu’da Silahlı Örgütler                            
Demokratik Ortamlarda Büyürler mi?

1. Burada en önemli sorulardan biri budur. 
Kürtlerde meşhur bir deyim vardır. Biraz ağır bir 
tabirdir ama sonuçta Kürt büyükleri söylemiştir. 

“Ki dar bı ez devarım”. Yani “sopa kimin elindeyse 
ben onun sürüsüyüm”. Aşiret, güç ve kavga ekse-
ninde yaşam sürmüş Kürtler için “güç” en önemli 
argümandır. PKK bunu çok iyi tahlil etmiştir. 
Bazılarını gönüllü kazanmış ama halkın önemli bir 
kısmını korku ile sindirmiştir. Bölgede PKK gibi 
düşünmeyen yapılar, taban ve halk PKK’ya karşı 
savunmasızdır. Çözüm süreci bu savunmasızlığı 
artırmış, dolayısıyla Kürtler üzerinde PKK’nın etki-
si artmıştır.

2.İngiltere’de IRA örneğinde dünün liberalleri, 
bugünün AK Partili kalemşörlerinin düştüğü en 
büyük hata Kürt coğrafyasının davranış kodlarını 
bilmemeleridir. İngiltere egemenliğinde yaşayan 
halklar daha çok bireycidir; aşiret, bedevilik, güç 
algısı gibi Kürtler ve Ortadoğu’daki etkin davranış 
kodlarından uzaktırlar. Bireyciliğin etkin olduğu 
İngiliz egemenliğinde demokratik açılımlarla hal-
kın özgür, bireyci aklını kazanırsınız ancak silahla-
rın gölgesinde, bireyci olmayan, “komün” düşünen 
bir toplulukta demokratikleşme uğruna örgütün 
hâkimiyet kurma alanlarına izin verirseniz halkı 
PKK’ya teslim etmiş olursunuz. Gönlü sizden yana 
olanlarda siner, etkisiz kalır.

3.Evet, Çözüm sürecinin en büyük faydaların-
dan biri şu olmuştur. Kürtlerdeki bağımsızlık algısı 
zayıflamıştır. İkinci bir dolaylı faydası PKK’dan 
bağımsız olan kesim, göz yumulan baskı ortamın-
da örgütü daha iyi tanımıştır. Bu kesim az değildir. 
PKK zayıflatılarak, etkisi azaltılarak devam ettirile-
cek iki ayaklı “Çözüm süreci ve silahsızlandırma” 
konsepti sayesinde “PKK muhalifi” kesimin sesi 
çok daha net ve gür duyulacaktır. Zaten Hükümet 
tarafından muhatap alınmaları bile tek başına bu 
kesimin elini güçlendirecektir.

Bölgedeki Seçimler

1. Çözüm sürecinden sonra BDP oylarını artır-
mıştır. Bu hem BDP çevrelerinin belediyeler üze-
rinden elindeki imkânların artması, hem de böl-
gede PKK unsurlarının saldığı korkunun artması 
sayesindedir. PKK kendine oy vermeyecek kesim-
ler üzerinde yoğun bir baskı kurmaktadır ki çözüm 
sürecinin rehavetiyle bu baskı daha da artmıştır. 
(BDP’nin Meclis’te olması, siyasi temsilin önünün 
açılması anlamında tabii ki olumludur ve devam 
etmelidir.)

2. Mesela bölgede tarım yapılan sınır çizgisin-
deki zengin kesim daha çok AK Parti’ye yakındır. 
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PKK bu süreçte “tüm oylar bize çıkmazsa tarlala-
rınızı yakarız, köy dolmuşlarının önünü keseriz” 
tarzında tehditlerle aslında kendine ait olmayan 
birçok oyu zorla devşirmiştir.

3. Bölgede bazı kırsal alanlarda muhtarların 
da bilgisi dâhilinde oylar aile ve aşiret büyükleri 
tarafından kullanılmaktadır. Hatta bazı yerlerde 
kadınlar sandığa hiç gitmiyor, Oyunu eşi veya 
aile büyüğü kullanıyor. (Kadınlar arasında AK 
Parti sevgisinin çok daha yüksek olduğunu belir-
telim.) Devletin tüm kırsalda güvenliği sağlaması 
çok zordur. Güvenli olmayan kırsal kesimlerde 
oylar merkezi köylerde toplanmalı. Asker ve polis 
sandık başında olmalıdır. Merkezi köy veya ilçe 
uygulamasında hangi köyün ne oy kullandığı 
bilinemeyeceği için insanlar daha özgür oy kul-
lanabilirler. (Devletin okul servis araçları ücretsiz 
hizmet ederek ulaşımı sağlayabilir.)

Hükümetin “Esed, Esed, Esed” Politikası

1.  Bu konu PKK’dan ve çözüm sürecinden 
bağımsız değildir. Hükümet Mısır ve Suriye olay-
larında çok ahlaki bir tutum sergilemiştir. Bölge 
halklarının iradesine destek verilmeye devam 
edilmelidir. Zaten bölge devletlerinin çoğu “dik-
tatör” yapılardır. Ancak…

2. Hükümetin Esed konusundaki bana göre 
en büyük yanlışı “Esed gitmelidir!” modunda 
kalmayarak “Ne olursa olsun Esed’i götüreceğiz!” 
ekseninde hareket etmesidir. Bir kere bu şu an 
bölgede olan Sünni, Arap (Suudi, Körfez, IŞİD 
ve bunlara eklemlenmiş İsrail), Şii, Fars (İran, 
Esed, Irak merkezi hükümeti, Lübnan Hizbullahı, 
Rusya desteği) savaşı var. Denklemin çok karışık 
ve karanlık olduğu bir çatışmada “Esed’i götü-
receğiz!” yaklaşımı, Türkiye’yi bu savaşın içine 
çeker.

3. Çünkü siz “Esed’i götüreceğiz!” veya “Ey 
batı, gelin Esed’i beraber götürelim!” dedi-
ğiniz zaman İran, Esed, CHP, Aleviler, PKK, 
Bağdat Irak’ı, DHKPC, Sol Ulusalcı Örgütler gibi 
Türkiye’de güçlü bir hareket alanı olan bu kadar 
bloğu tek cephede birleştiriyor ve aktif düşma-
nınız haline getiriyorsunuz. Ki PKK çözüm süre-
cini bozarken bölgedeki en büyük destekçisi bu 
Esed,Şii-alevi-sol eksendir.

4. Türkiye bu kaos ve adı konulmamış savaş 
döneminde “Esed gitmelidir!” modunda kalmalı-
dır.“Ey batı, gelin Esed’i beraber götürelim!” for-

mülü, “eğit, donat” formülü, “ÖSO’ya aktif silah 
desteği” ucu açık olan, sonuçları kestirilemeyecek 
bir politikadır.

5. Siviller için tampon bölge önerisi olum-
ludur, güzel bir öneridir ancak Tampon bölge-
de “ÖSO unsurlarını silahlandır, eğit, donat” 
formülü bu kaos ortamında -şimdilik- tehlikeli 
bir hamle olabilir.Bir kere Batı bu konuda nere-
ye kadar Türkiye’ye destek verir, bilemiyoruz 
ve hatta güvenmiyoruz. Ki geçmişte 1.Obama 
döneminde bize gaz verdiler, 2.Obama (gölge 
neoconlar) döneminde de “gücünüzü görün, işte, 
biz olmadan bir şey yapamazsınız” mesajı vererek 
Suriye politikasında Türkiye’yi yalnız bıraktılar.

6. Türkiye’nin henüz zamana ihtiyacı var ve 
kaos döneminde değil kaostan sonra etik ve ahla-
ki tutumuyla örnek teşkil edebilir.Şu anda Esed’i 
götürmeye çalışmak Türkiye için kıyamet senar-
yolarına dönüşebilir ve bu konu PKK ile ileride 
muhtemel çetin bir çatışmadan hiç de bağımsız 
değildir.

7. Peki Esed ne zaman gitmelidir? Türkiye ve 
İslâm Ülkeleri 1. Obama döneminde çok rahat 
bir nefes aldılar. Mısır’da İhvan’ın iktidara gelme-
si, Tunus, Libya, AK Parti’nin 2011 yılına kadar 
rahat bırakılması… gibi. Şişko liberalin tabiriyle 
“Bilgisayar satalımcılar (Demokratlar) o dönemde 
Silah satalımcılar (Neoconlar)’ın önündeydi. Bu 
denge değişince 2010 yılından sonra 2. Obama 
döneminde Neoconlar her şeyi alt üst etti. Gezi, 
Paralel ve PKK vandalizmi son iki yılın içinde 
oldu. Büyük ölçekte bölgedeki diktatörlerin git-

Murat Karayılan / Kandil
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mesi için ABD’de bilgisayarcılar (demokratlar, 
yani 1. Obama dönemi gibi) bir döneme ihti-
yaç vardır. Evet, maalesef bu böyledir. Büyük 
ölçekteki aktörlerde değişim olmadan yerel aktör 
olarak şu anda bir şeyi değiştiremezsiniz. Esed’i 
de Neoconların gizli iktidar olduğu bir dönemde 
götürmeye çalışmak, Türkiye’nin tüm iyi niyetine 
rağmen Rus ruleti oynamak kadar tehlikeli bir 
şeydir.

8. Türkiye belki şunu da unutmamalıdır. Evet, 
bölge halkları demokrasi, özgürlük istiyor ama 
bölge ve bölge halkları henüz buna hazır değil. 
Arap-Fars savaşının bitmesini, mezhep çatışma-
sının dinmesini ve küresel egemen güçlerdeki 
dengeyi beklemek lazımdır. Şimdilik bu savaştan 
uzak durarak, çok da taraf olmayarak, iç sorunla-
rına odaklanarak, sınırlarını sağlam tutarak, askeri 
hazırlığını yaparak, ekonomisini diri tutarak ileri-
de iki adım atmak için bir adım geri çekilmek… 
Önerdiğimiz politika budur. Kaostan sonra her-
kes yorulup kulak kesildiğinde, “Aranızda dök-
tüğünüz kana ortak olmadım, hepinizi kardeşim 
bildim, beni dinliyorsanız işte benim bölge için 
vizyonum ve tezim budur” demek… Kaostan 
sonraki Ortadoğu’nun yeniden inşası için makul, 
adaletli ve mutedil bir Türkiye’ye su gibi ihtiyaç 
var. Ancak bu yoğun iç savaşların yaşandığı bir 
dönemde kavgaya karışır, aktif taraf olur, kan 
dökerseniz hakem olma şansınız kalmaz.

Bölge İçin Öneriler

1. Bölge halkı İmam Hatiplere ilgi gösteriyor. 
Özellikle kızlarını ahlaki olarak muhafaza etmek 
için İmam Hatiplere göndermeyi tercih ediyorlar. 
Dinini bilen bir gençlik için bölgedeki ÖNDER, 
MEMUR-SEN ve STK’larla irtibatlı olunarak ihti-
yaç olan yerlerde acilen İHL (ortaokul ve liseler) 

açılabilir. PKK ile mücadele aynı zamanda bir 
medeniyet mücadelesidir ve uzun vadeli bir süreç-
tir. Bunu unutmamak gerekir.

2. Bölgedeki merkezi illerde ilahiyat fakülteleri 
açılmalıdır. Diyarbakır, Batman, Mardin, Van, Siirt 
gibi… Bölge imamları ve çeşitli dindar kesimler-
den çözüm sürecinde aktif destek alınabilir.

3. TRT, çocuklar için dini içeriği güçlü Kürtçe 
çizgi film kanalı açabilir. Medya alanları da artık 
bir rekabet alanıdır. Hızlı ve seri olan, ufuk sahibi, 
yenilikçi olan halkı kazanacaktır.

4.  Diyanet bölge için Kürtçe bir kanal açabilir.

5. Bölgede, iktidar alanlarında gözü olmayan, 
ahlaki, manevi eğitimle iştigal eden Tasavvuf, 
Tarikat, Nakşî Gelenek, Klasik nurculara hükü-
met göz yummalı, kendilerini güvende hissetme-
leri sağlanmalıdır. 

6.  HÜDA-PAR ile özellikle görüşülmelidir.
“Çözüm ve silahsızlandırma” projesinde çözüm 
kısmına dâhil edilerek önerileri alınmalıdır. 
Kurulacak düzenli bir ilişki, HÜDA-PAR’ın şu 
anda Türkiye için ana tehdit unsurlarından biri 
haline gelen Şii bloktan (İran’dan) uzaklaşmasına 
yardım edecektir. 

7. Bölge için Akil adamlar dışında bağımsız 
duran yazar, aktivist, sendikacı, entelektüel kişi-
lerle arada görüşecek, bilgi alışverişi yapacak, 
sahadan veri toplayacak bir komisyon kurulmalı-
dır. Yasin Aktay, Abdurrahman Kurt gibi bölgeyi 
tanıyan şahsiyetlerin de içinde bulunabileceği bu 
komisyon çözüm ve silahsızlandırma sürecinin 
yöneten ana birime bağlı olabilir. Ayrıca bölge-
de PKK’dan ayrılan kendini entelektüel alanlara 
veren, örgütün çalışma mekanizmasını iyi bilen 
kişilerin kanaatleri de alınabilir. Birikimi olanlar 
-kendi rızalarıyla- medyada konuk edilerek, para-
lel yapının kodları deşifre edildiği gibi örgütün 
mantalitesi; soft, yumuşak ara ara programlarla 
deşifre edilebilir.

8.PKK’nın tüm çalışma ve adam devşirme 
alanlarında hukuk kesinlikle devrede olmalı ve 
kendini hissettirmelidir. Halka derin bir mer-
hamet, örgüte karşı ciddi bir takip olmalıdır. 
Mesela PKK’ya adam devşiren öğretmen hakkında 
soruşturma açılır veya o kişi yaptığı işin hukuki 
bedelini öderse diğer öğretmenler buna cüret 
edemezler. PKK’ya çekinerek yardım edenden, 
korkandan, yataklık edenden ziyade yardım top-

Başbakan Ahmet Davutoğlu
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layana, adam devşirene, dağa adam gönderene, 
tehdit edene, şantaj kurana karşı devlet ciddi 
olmalıdır. Hedef kitle sempatizanlar değil daha 
çok kurmaylar olmalıdır.

9.  PKK vandallığında güvenlik birimleri çok 
ciddi zaaf göstermişlerdir. Gösterilere çoğu yerde 
müdahale edilmemiştir, edilen yerde de zayıf 
kalınmıştır. Bunun sebepleri araştırılmalıdır.

10. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerden 
tasfiye edilen paralelci emniyetçiler ve bürokrat-
lar, yargıçlar bölgeye gönderilmemeli, gönderil-
mişse bölgeden çekilmelidir. Orta Anadolu, Batı 
Karadeniz, Ege gibi riski az yerlerde görevlendi-
rilebilirler.

11. MİT’in başında iyi niyetli insanlar var ama 
eski JİTEM, eski MİT yapılanmalarının çok kirli 
olduğunu bölgedeki eski olaylardan biliyoruz. 
MİT eskiden ziyade daha yeni kadrolarla çalışmalı 
ve kendi içindeki eski kadrolarda ciddi bir ayık-
lama yapmalıdır.

12. Bölgenin yerli insanları, sınır bölgelerin-
deki vandallığa Suriyeli PYD’li Kürtler’in yoğun 
oranda katıldığını gözlemlemişlerdir. PKK ile 
olası bir çatışmada Suriyeli PYD’li Kürt gençler 
PKK için hazır milistirler. Bunlardan PYD’ye yakın 
olanlar, olaylara karışanlar kesinlikle sınır dışı 
edilmelidirler.Aferin ve Kamışla gibi yerlere bıra-
kılabilirler. Ayrıca göçmenler arasında bölgede 
PYD’ye yakın, Kobanili Kürtlerin, şehirlerde değil 
kamplarda barındırılarak kimlik, parmak izi gibi 
verileri alınmalıdır.

13. Büyük ve çetin bir çatışma ihtimali yük-
sektir. Hükümet sınır ve askeri anlamda tüm 
önlemlerini şimdiden almalıdır. “Esed’i götürece-
ğiz!” politikasından ne kadar uzak durulursa sınır 
o kadar güvenli olur. “ÖSO, eğit donat” formülü 
sınırı güvenlik anlamında tarumar eder. Bu kadar 
uzun bir sınırı, bu kadar örgüt ve devlete karşı 
korumak çok zordur. Şimdilik daha yumuşak 
“Esed gitmelidir!” politikasıyla Alevi-sol-CHP-Şii 
bloğun muhalefeti de yumuşatılmış olur ki bu 
kaos döneminde ne kadar düşman azaltılırsa o 
kadar iyidir. Sisi ve Esed’e karşı şimdilik aynı 
dozda tepki verilmelidir. İkisi de diktatördür.

14. Bölge için yapılan sosyal yardımlar ve poli-
tikalar çok isabetlidir, çok güzeldir ve artırılarak 
devam edilmelidir.

15. Bölgede ve Türkiye’de hükümetin IŞİD’e 

yardım ettiği, Suriye’deki İslâmcılarla iş tuttu-
ğuna dair kesin bir kanaat oluşmuş. Zira PKK, 
Sol, CHP medyası bu konuyu ısrarla işliyor ve 
başarılı da oluyorlar. Hükümet böyle bir şeyden 
uzaksa da bunu kamuoyuna aktarmakta başarısız 
olmuştur. Bunun en önemli sebebi “Esed, Esed, 
Esed” politikasıdır. Yani ne olursa olsun “Esed’i 
bir şekilde götürmeliyiz!” politikasıdır. Bu poli-
tika, “ÖSO, tampon bölgede eğit donat” ısrarı 
devam ettikçe bu ithamlar ve propagandaların 
önüne geçmek mümkün değildir ki bu vaveylalar 
yurtdışındaki ülkenin imajını da etkilemektedir. 
Türkiye Sisi’ye karşı uyguladığı “yumuşak karşıt-
lık, görmemezlik” tavrını şimdilik Esed’e karşı da 
gösterse göreceksiniz garip bir şekilde bu propa-
gandalar azalacaktır! Yani bunların bir sebebi de, 
Türkiye’nin Esed’le ilgili aktif muhaliflik politika-
sını değiştirmektir. İşin garip tarafı “Esed’e karşı 
Sisi pozisyonunda olmak” Türkiye’yi bu kaos 
ortamında çok rahatlatacaktır ve muhalefetin 
değil hükümetin lehine olacaktır.

16. Sonuç olarak Türkiye, silahçıların 
(Neoconların) iktidar olduğu (veya şimdiki gibi 
gölge iktidar olduğu) kaos dönemlerinde gardını 
almış, güvenliğine ve iç sorunlarına odaklı, ahla-
ki, insani ve etik bir duruş sergileyerek geleceğe 
yatırım yapan, Bilgisayarcıların (Demokratların) 
iktidar olduğu ve özgürlük alanlarını açtığı 
ortamda ise daha aktif, özgüvenli bir dış politika 
izlemelidir!

Hükümet tarafındaki aktörler, PKK’nın 
gerçekten bu ortamda silah bırakabilece-
ğine inanarak yanlış bir tespitte bulun-
muşlardır. Süreçteki ana eksen kayma-
sında da, bölgedeki PKK’nın şımarıklık-
larına göz yumulmasının arka planında 
da bu yanlış okuma vardır. Oysa başın-
dan beri Lenin’in, Marksist örgütlerin 
soğuk savaş dönemindeki taktikleri PKK 
tarafından aynen takip edilmektedir. 
Bölge ülkeleri demokratikleşmeden, batılı 
güçlerin gölgesi güçlü bir şekilde bölge 
üzerinde hâkimken, kargaşa ortamında 
ittifak kuracak birçok güç odağı mevcut-
ken, askeri gücünü koruyorken PKK silah 
bırakmaz.
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B u yazıda, Türkiye’de 1990’lı 
yılların ortalarından itibaren 

‘modernist’ ve ‘tarihselci’ görüş-
leriyle tanınan Faslı düşünür 
Muhammed Âbid el-Câbirî’nin 
Kur’ân anlayışı ve tefsir yöntemi-
nin tenkidi, en son kaleme aldığı 
iki eser (Kur’ân’a Giriş ve Fehmü’l-
Kur’ân) üzerinden yapılacaktır. Bir 
dostumun tavsiyesiyle üstlendiğim 
bu görevi deruhte ederken başta 
“beyhude bir çabanın içine mi 
giriyorum?” diye düşünmedim değil. Zira ‘moder-
nist’ temayüllere sahip bir yazarın Kur’ân -yahut 
yazarın deyimiyle, “Kur’ân’ın oluş ve oluşturma 
süreci”- üzerine söyleyecekleri benim ilgimi çok 
da çekmiyordu. Benzeri eserleri ve tefsir örnek-
lerini okumuş ve dilinde genellikle kekremsi 
bir tat kalmış biri olarak, sonucun ne olacağını 
tahmin etmem zor değildi. Okumalarım bittiğin-
de ise şunu gördüm: endişelerim çok da yersiz 
değilmiş! Bunu, özellikle Câbirî’nin (modernist) 
‘zihniyeti’ni yansıtan yorumlarına ilişkin olarak 
söylüyorum. Ancak haksızlık etmek de istemem: 
her iki kitabı da “iyi ki okumuşum” dediğim anlar 
da olmadı değil! Bunun iki nedeni olduğunu 

söyleyebilirim. İlki, şahsımla ilgili: 
zira yeni bir eseri okumak, yeni bir 
dünyayı tanımak, yeni bir düşünce 
iklimine girmek gibidir. Kişinin 
birikiminin artmasına, düşüncele-
rini test etmesine vs. yardımcı olur. 
Ben de bu okumalarım sayesinde 
genel düşünce sistematiğini ana 
hatlarıyla bildiğim Câbirî’yi (ve 
onun Kur’ân anlayışı ve tefsir yön-
temini) yakından tanıma imkânı 
bulmuş oldum. Bunu kendi açım-

dan bir kazanç sayıyorum. İkincisi de okurla ilgili 
ve daha önemli: bilindiği gibi, Câbirî, bu ülkede 
genellikle siyasi ve felsefi yazılarıyla tanınmakta-
dır. Her ne kadar eserlerinde ‘tecdîd’ konusuyla 
ilgilenmişse de, onun, doğrudan ilahiyat alanıyla 
ilgili bir eseriyle Türk okuru daha önce tanış-
mamıştı. Bu iki eser vasıtasıyla, artık bu boşluk 
da dolmuş oluyor. Bu niçin önemli? Altını çize-
rek ifade etmem gerekiyor ki, ‘Modernist İslâm’ 
tezinin daha iyi anlaşılıp eleştirilmesi açısından 
önemli. Zira Câbirî’nin görüşleri, 1990’lı yıllardan 
sonra popülerleşen ve o döneme kadar çoğun-
lukla Fazlur Rahman, Halefullah ve Emin el-Hûlî 
gibi isimler etrafında (ve ilahiyat mevzuları bağ-

Câbirî’nin Kur’ân Anlayışı ve 
Tefsir Yönteminin Tenkidi

Câbirî’nin kast ettiği ‘tecdid’ ile ‘ıslah’ hareketinin kast ettiği ‘tecdid’ -mahiyet 
itibarıyla- farklıdır. Birinde modern kavram ve kurumlara yönelik ‘bağdaştırma’ 
yaklaşımı hakim iken, diğerinde ‘orijinal kaynaklar’ temelinde hem modernizme 
hem de geleneğe yönelik eleştirel yaklaşım baskındır.  

M. Kürşad ATALAR

Muhammed Âbid el-Câbirî



35

 Umran • Kasım 2014

  CÂBİRÎ’NİN KUR’ÂN ANLAYIŞI VE TEFSİR YÖNTEMİNİN TENKİDİ 

lamında) yürüyen ‘Modernist İslâm’ tartışmasının 
‘siyasî/felsefî’ bir içerik kazanması bakımından 
yararlı olmuştur. Arkoun, Hanefi ve Hamid Ebu 
Zeyd gibi isimlerin de katılımıyla tartışmanın 
muhtevası zenginleşmiş ve konuyla ilgili eleştirel 
süreç daha sağlıklı bir şekilde işlemeye başlamıştır. 
Bu iki eser vasıtasıyla da Türk okuru, artık siyasî/
felsefî görüşlerine aşina olduğu Câbirî’nin ‘dinî’ 
görüşlerinin (yahut Kur’ân anlayışının) gerekçe-
lerini de yakından tanıma imkanı bulmuş oluyor. 
Bu önemlidir; zira okur, ‘Modernist İslâm’ tezini 
(yahut bu tezin içinde barındırdığı tehlikeleri) 
yeterince tanımamaktadır. Bunları ortaya koymak 
elbette ilimle hemhal olanların (ya da sorum-
luluğunu müdrik ‘aydın’ların) görevidir. Klasik 
dönemde Gazali, bu bilinçle (ve sırf bu nedenle) 
Tehafüt’ü yazmıştır; bugün de modernizmin teh-
likelerine karşı benzer türde ilmî bir çaba ortaya 
konulmalıdır. Bunun için ise, tabiatıyla, moder-
nizmin (yahut ‘Modernist İslâm’ın) tezlerinin iyi 
bilinmesi gerekmektedir. İşte bu tenkit yazısı, bu 
ilmi çabayı göstermek isteyenlere küçük bir katkı 
olsun diye kaleme alınmıştır. 

Yazıda öncelikle Câbirî’nin ‘modernist’ zihni-
yeti -önceki kitaplarında serd ettiği görüşler teme-
linde- ana hatlarıyla ortaya konulacak, ardından 
-Kur’ân’a Giriş kitabı bazında- Kur’ân anlayışı 
irdelenecek ve savunduğu görüşler ‘sistematik’ 
bir düzen içerisinde eleştirilecektir. Eleştiride 
öncelik, ‘yöntem’ ile ilgili olanlara verilecektir. 
Zira ‘yöntem’ eleştirisi, şâz görüşlerin tenkidinden 
daha önemlidir. Bir konuda farklı görüşler olabi-

lir; ancak itibar gören fikirler, bir yönteme bağlı 
kalarak izah edilenlerdir. Câbirî de, bir ‘yöntem’ 
çerçevesinde Kur’ân’ı anlama ve tefsir etme çabası 
gösterdiği için, öncelikle, onun yöntem ile ilgili 
görüşleri incelenecektir. Daha sonra ‘modernist’ 
zihniyetinden kaynaklanan şâz yorumları ele alı-
nacak ve benimsediği yöntemle bunların irtibatı 
kurulacaktır. Nihayet tefsir yöntemi -Fehmü’l-
Kur’ân adlı eseri temelinde- ayrıntılarıyla ve 
örnekleriyle birlikte değerlendirilecek ve olumlu 
ve olumsuz yönleri ortaya konulacaktır. Hemen 
ifade edeyim ki, Câbirî’nin bu iki eserde savun-
duğu görüşlerin birçoğunun orijinalitesi yoktur. 
Bunlar, çoğunlukla, Abduh’tan beri aşina olduğu-
muz modernist, tarihselci ve rasyonalist tezlerin 
tekrarı yahut ‘yeni bir üslupla’ ifade edilmesi şek-
lindedir. (Kısmen) orijinal olan, siyer ve esbâb-ı 
nüzûl rivayetlerini dikkate alarak Kur’ân’ı nüzûl 
sırasına göre yorumlama gayreti ve bu bağlamda 
ulaştığı ‘yeni’ sonuçlardır. Ancak bu sonuçları 
tartışmadan önce, onun genel düşünce yapısını 
(yani ‘zihniyeti’ni) irdelememiz gerekiyor. Daha 
sonra Kur’ân anlayışının ve tefsirinin eleştirisine 
geçeceğiz. Tabii konu Kur’ân ve tefsiri olunca, 
pek çok mevzuda pek çok şey söylemek icap eder, 
ancak bunları bir makalenin içerisine sığdırma-
ya, özellikle de Câbirî’nin tartışmalı mevzularda 
benimsediği ‘şâz’ yorumların hepsini ele alıp ten-
kit etmeye imkân yoktur. Bu yazıda, sadece, onun 
‘modernist’ zihniyetini ve tefsirde kullandığı yön-

temin güçlü ve zayıf yönlerini yansıtan örneklere 

yer verilecektir.

Câbirî’nin ‘nüzûl sıralaması’nı gözeterek ve esbâb-ı nüzûl rivayetlerinden yararlanarak 
Kur’ân’ı anlama çabası ve bu bağlamda ulaştığı “yeni” sonuçlar da olumlu boyutlar içer-
mektedir. Fakat sorun, bu tefsir tarzını ‘içtihad’ boyutunun ötesine taşıyıp manayı esbâb-ı 
nüzûl rivayetlerine endekslemekten kaynaklanmaktadır. Çünkü Kur’ân’ın tamamı için 
esbâb-ı nüzûl rivayetleri yoktur. Dolayısıyla, birkaç kıssa da (yahut surede) dahi nüzûl 
sebebi bulunamadığında, salt bu yönteme dayalı tefsir çabası ciddi yara alır. Ancak 
bunu söylemek, esbâb-ı nüzûl rivayetlerinin tümden ‘faydasız’ olduğu anlamına gelmez. 
Nitekim klasik tefsirlerde de bu çaba gösterilmiştir ve nüzûl sebebiyle ilgili rivayetler 
temelinde (özellikle de fıkıh alanında) son derece yararlı yorumlar yapılmıştır. Önemli 
olan, esbâb-ı nüzûl rivayetlerini ‘yararlanılabilecek’ kaynaklardan biri olarak gör-
mektir. Bunun ötesine geçip bütün Kur’ân’ın yorumunda bu rivayetleri ‘hakem’ kılmak 
doğru olmaz.
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I. Zihniyeti

Muhammed Âbid el-Câbirî (1935-2010), Fas 

doğumlu bir düşünürdür ve asıl ilgi alanı felse-

fedir. Uzun süre felsefe öğretmeni olarak çalışan 

Câbirî, 1967 yılında felsefe dalında yüksek lisans, 

1970 yılında da doktorasını tamamlamış ve 1967 

yılından vefatına kadar süren akademik haya-

tında Arap-İslâm düşüncesi ve felsefe dersleri 

vermiştir. Onun kariyerine dair bu bilgi, bizim 

için şu açıdan önemlidir: siyasi yahut tarihsel 

konularda (hatta Kur’ân tefsiri alanında) yazdı-

ğında bile, tartışılan konunun felsefi arkaplanını 

daima göz önünde bulundurmakta ve yorumuna 

felsefi bir tat katmaktadır. Okuyucunun bunu 

bilmesi, onun ‘zihniyet yapısı’nı anlamasına da 

yardımcı olur. Câbirî profilinin ikinci boyutu, 

1970’li yıllardan itibaren ‘sol’ tandanslı ulusal-

cı bir siyasi mücadelenin içinde yer almasıdır. 

O, solcu UNFP (Ulusal Halk Güçleri Birliği) 

örgütünün aktif bir üyesidir. Üstelik 1975-1988 

yılları arasında bu örgütün ‘politbürosu’ sayılan 

merkez yönetiminde bulunmuştur. 1981 yılında, 

“fikrî faaliyetlere yoğunlaşmak” için partideki 

görevinden istifa etmiş olsa da, ‘sol-eğilimi’ni 

hep korumuştur. Bu bilgi ise, Câbirî’nin zihni-

yetinin ‘modernist’ karakterini anlamak bakı-

mından önemlidir.1 O, genel olarak, ‘yapısalcı’2 

kalıplarla düşünür, ancak esasen, ‘Aydınlanmacı’ 

ve ‘rasyonalist’ eğilimlere sahiptir. Tarihsel süreç 

içerisinde Arap-İslâm kültürüne ‘irrasyonalizm’in 

egemen olduğunu savlar ve bunu eleştirir. Ona 

göre sahici bir ‘tecdid’in olabilmesi için, geleneğin 

(et-turâs) ‘akıl’ aracılığıyla ciddi bir eleştiriye tabi 

tutulması gerekir. Câbirî’nin ‘rasyonalist’ eğilimi-

ni en iyi gösteren örneklerden biri, Arap-İslâm 

kültürünün bugün yaşadığı krize dair analizin-

de görülebilir. Câbirî, krizin nedeni olarak, bu 

kültürü oluşturan ‘kemikleşmiş’ bilgi sistemleri 

(beyan, irfan ve burhan) arasındaki çatışmanın 

hala devam ediyor oluşunu gösterir. Buna göre, 

1  Malum olduğu üzere, ‘sol’ (yahut ‘sosyalist’ düşünce), 
Aydınlanma’nın ürettiği iki ana akımdan biridir (diğeri 
‘liberal’ düşüncedir). Her ikisi de, (başka ortak paydaları da 
olmakla birlikte) ‘rasyonalist’ ve ‘ilerlemeci’dir. 

2  Câbirî’nin yapısalcılığı üzerine yapılan bir tartışma için 
bkz. Arap-İslâm Kültürünün Yapısalcı Analizinin İmkanı: 
Muhammed Abid el-Câbirî Örneği, İbrahim Keskin, Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:19; Sayı:I, 2010, 
s.255-274.

Arap-İslâm kültüründe ana akımı, ‘nass’ı esas 

alan ‘beyan’ temsil eder ve esas itibarıyla Sünni 

düşünce tarafından temsil edilir. Keşf ve ilhamı 

esas alan ‘irfan’ ise, tasavvuf ve Şia tarafından tem-

sil edilir ve kaynağı hermetik düşüncedir. Her iki 

ekolü de eleştiren Câbirî, yaşanan kültürel krize 

çözüm olarak, akli çıkarımları ve deneysel göz-

lemleri esas alan ‘burhan’ı önerir. Bu, kimi zaman 

Aristo akılcılığının3, kimi zaman da moderniz-

min ‘rasyonalitesi’nin (yahut ‘bilimsel bilgi’nin) 

olumlanması demektir. Câbirî’ye göre, ‘Çağdaş 

İslâm Düşüncesi’nin yenilenmesi (yani ‘tecdid’), 

irfanı bütünüyle sistemden atıp, beyanı burhan 

üzerine temellendirmekle mümkündür. Yapılması 

gereken, nassın bulunduğu yerde ona bağlanmak, 

bunun dışında kalan alanları ‘sınırsız olarak’ akla 

bırakmaktır!

Toplum ve tarih algısı konusunda ise, 

Câbirî’nin zihniyetinin açık ‘modernist’ izler 

taşıdığı görülmektedir. Ona göre, 15. yüzyılı 

‘dönüm noktası’ olarak alacak olursak, toplumları 

modernite-öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak 

mümkündür. Bu tarihten önce, tüm dünyada 

‘tarım toplumu’ düzeni hâkimdir ve Müslüman 

toplum da büyük ölçüde tarım toplumu özelliği 

göstermektedir. Bu şu demektir: modernite-öncesi 

dönemde Müslüman toplumun zihniyetini ‘tarım 

toplumu’na ait düşünme kalıpları belirlemektedir. 

Câbirî’ye göre, bugün artık bunun değişmesi gere-

kir; zira ‘yeniçağ’a uygun bir bilgi sistemi kurul-

madıkça, bugünün sorunlarına çözüm bulmak 

mümkün değildir.4 Câbirî, burada, “modernite 

içinde kalarak” bir ‘karşı-modernite’ oluşturmayı 

önermekte ve bunun yolunun da ekonomik, siya-

sal ve sosyal alanlarda ‘rasyonalizm’i; doğa, tarih, 

toplum, düşünce, kültür ve ideoloji gibi alanlarda 

ise ‘eleştirel’ yaklaşımı benimsemek olduğunu 

savlamaktadır.5 Câbirî’nin önerdiği bu yaklaşımın 

‘tarihselci’ tınılar taşıdığına kuşku yoktur; zira 

ona göre, “şartların değişmesi’yle hükümler de 

3   Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, Çev.: B. Köroğlu, H. 
Hacak, E. Demirli, Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, 2001, s. 483-485.

4   Câbirî, Çağdaş Arap-İslâm Düşüncesinde Yeniden 
Yapılanma, Çev.: Ali İhsan Pala, Mehmed Şirin Çıkar, 
Kitabiyat, 2001, s.35-37.

5   Örneğin, Câbirî için ‘siyasal’ alandaki rasyonalizmin karşı-
lığı ‘demokrasi’dir! Nitekim Kur’ân’a Giriş (bundan böyle, 
kısaltılmış olarak KG şeklinde verilecektir) adlı eserinin 
‘Takdim’ bölümünde, “açık bir şekilde demokrasi ve akılcı-
lığa çağrı yaptığını” ifade etmektedir. Bkz. Çev.: Muhammed 
Coşkun, Mana Yayınları, 2011, 2. Baskı, s.13)
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değişir. Önemli olan ‘illetler’ değil, ‘makâsıd’ ve 

‘maslahatlar’dır. Örneğin, “develeriyle ve çadırla-

rıyla bir yerden bir diğerine göç eden bedevi bir 

toplumda” uygulanan el kesme cezası ‘adil’ bir 

uygulama olarak görülebilir; zira “ne hapishane, 

ne duvar, ne mahkûmların kaçmasını önleyecek 

bir otorite ne de onların iaşesini sağlayacak bir 

teşkilatın bulunmadığı”6 bir toplumda, cezanın 

‘bedensel’ olması hem kaçınılmazdır hem de 

‘maksad’a uygundur.7 Hakeza, zina için öngörü-

len şartlar da ‘tarihsel’ niteliklidir, çünkü bunlar 

“çoğunlukla yerleşik olmayan, açık alanda, duvar-

ların, surların ve odaların olmadığı, çadır hayatı 

yaşanan bir ortama ve onun sosyolojik yapısına 

özgüdür.” Burada tanık, olayın tüm detayla-

rını anlatabilir, ama aynı şartları ‘çağdaş şehir 

hayatı’nda ileri sürmek makul değildir!

Son olarak, Câbirî’nin zihniyetinin ‘modernist’ 

karakterini siyaset terminolojisi üzerinden de oku-

mamız mümkündür. Câbirî, sadece modernizmin 

en eril kavramlarından biri olan ‘rasyonalizm’i 

değil, onun siyasi terminolojisinin merkezinde 

yer alan ‘demokrasi’yi de (çekincesiz bir şekilde) 

olumlamaktadır. Ona göre, İslâm, ‘din’ alanın-

da düzenlemeler yapmasına rağmen, aynı şeyi 

‘devlet’ alanı ile ilgili olarak yapmamıştır. Bu da 

gösterir ki, İslâm’da yönetim mevzuu ‘içtihadî’ bir 

meseledir ve toplumun sorunları “dönemin ihti-

yaçlarına göre” ve ‘katılımcı demokrasi’nin kural-

ları uyarınca çözülmelidir.8 Câbirî için, demok-

rasi, esasında, ‘yönetimde ortaklık’ demektir ve 

İslâmi terminolojide bunun karşılığı ‘şûrâ’dır. 

Müslüman tarihine damgasını vuran Şii İmamet 

ideolojisi ile Sünni Saltanat ideolojisi bu ilkenin 

tam zıddı olan ‘yönetimde ortaklık kabul etme-

me” anlayışına göre oluşmuştur ve bu yüzden 

‘demokratik’ olarak nitelendirilemezler.9 Çağdaş 

6  Câbirî, Çağdaş Arap-İslâm Düşüncesinde Yeniden 
Yapılanma, s. 52.

7   Câbirî, Fehmü’l-Kur’ân (bundan böyle, kısaltılmış olarak FK 
şeklinde verilecektir) adlı tefsirinde el kesme cezasını, “Arap 
örfüne uzak olmayan bir ceza” olarak nitelemektedir. Bkz. FK, 
Çev.: Muhammed Coşkun, Mana Yayınları, 3. Cilt, s.471.

8   Câbirî, Çağdaş Arap-İslâm Düşüncesinde Yeniden 
Yapılanma, s. 93. 

9   Câbirî sadece klasik dönem siyaset anlayışlarını değil, 
çağdaş dönemde ortaya çıkan ‘fundamentalist’ (hatta ‘ihya-
cı’) anlayışları da eleştirir. Ona göre ‘ıslah’ ve ‘davet’ adı 
altında yürütülen faaliyetler hiç de ‘masum’ değildirler; 
‘İdeolojik’ kaygılarla yürütülen bu ‘istismarcı’ akımlardan 
Müslümanların ‘uzak durması’ gerekir! Bkz. KG, s.12-13. 

dönemde ‘şartlar değiştiği’ için, artık bu ideoloji-

lerin biçimlendirdiği siyaset anlayışını terk etmek 

ve dönemin icaplarına uygun ‘yeni’ bir siyasi 

yaklaşımı benimsemek gerekir. Onun anlayışında 

bunun karşılığı ‘demokrasi’dir!10

Görüldüğü gibi, Câbirî, modernizmin en eril 

kavramlarından bazılarını -üstelik ‘sakınımsız’ 

bir dil kullanarak- olumlamaktadır.11 Bu yak-

laşımın, onun Kur’ân anlayışını ve tefsir tarzını 

da etkileyeceğine kuşku yoktur. Nitekim bunu 

rivayetlere yaklaşımında ve özellikle de tefsirdeki 

şâz yorumlarında net olarak görmek mümkün 

olmaktadır. Buna dair örnekleri III. Bölüm’de 

vereceğiz, ancak şimdi öncelikle Kur’ân’a Giriş 

adlı eseri üzerinden, Câbirî’nin Kur’ân anlayışını 

irdelememiz gerekiyor. Zira onun Kur’ân anlayışı, 

birçok açıdan tefsir yöntemini de etkilemektedir.

II. Kur’ân Anlayışı (Kur’ân’a Giriş’in Tenkidi)12

Câbirî, Kur’ân’a Giriş13’te kendisini bu kitabı 

yazmaya sevk eden şeyin 11 Eylül saldırılarından 

sonra yaşanan ve “aklın devre dışı kaldığı” olaylar/

tepkiler olduğunu ifade etmektedir. Amacının, 

bu olaydan sonra İslâm hakkında oluşan yanlış 

kanaatleri bertaraf etmek ve sadece Müslüman 

okuru değil gayrimüslim okuyucuları14 da ‘Kur’ân 

10  Câbirî, Arap-İslâm Siyasal Aklı, Çev.: Vecdi Akyüz, Kitabevi, 
2. Baskı, 2001, s.475.

11  Câbirî’nin üslubu, açık ‘modernist’ temayüller taşımakla 
birlikte, Arkoun, Hanefi ve Ebu Zeyd’de olduğu kadar 
‘pro-modernist’ değildir. Bunlarla kıyaslandığında, Câbirî’yi 
‘ılımlı modernist’ olarak tanımlamak mümkündür. 

12  Câbirî’nin Kur’ân anlayışını, çoğunlukla Kur’ân’a Giriş 
kitabı temelinde analiz edeceğiz, ancak, yeri geldiğinde, 
konuyla ilgisi bağlamında Fehm’ül-Kur’ân’dan da yararla-
nacağız. 

13  Kitabın orijinal adı Medhal ile’l-Kur’âni’l-Kerim, el-Cüz’ü’l-
Evvel, fi’t-Ta’rif bi’l-Kur’ân’dır.

14  Câbirî’nin, 11 Eylül olaylarının doğurduğu siyasi atmosfer-
den etkilenerek ‘savunmacı’ bir üslubu benimsediği görül-
mektedir. Nitekim Kur’ân’a Giriş’te, İslâm ve Yahudilik/
Hıristiyanlık ilişkisinin tıpkı bir ‘ağaç’ gibi olduğunu ve 
“ağacın kökünün peygamberlerin büyüğü olan Hz. İbrahim, 
dallarının ise onun soyundan gelen diğer peygamberler oldu-
ğunu” söylemekte, bununla da yetinmeyerek “Halil İbrahim 
peygamberin evlatlarının (vurgu bana ait, MKA), tarihin 
derinliklerinden gelen ortak yararlar üzerinde birleşmeleri” 
çağrısında bulunmaktadır! (Bkz. s.86). Ayrıca kitabın birçok 
yerinde Tevrat ve İncil’den yaptığı alıntılarda, gayrimüslim 
okuyucuya ‘şirin görünme’ kaygısı taşıdığı intibaını uyandı-
racak ifadeler bulunmaktadır. Nitekim şu sözler ona aittir: 
“Bizce Kur’ân kıssalarının edebi yönü ile ilgilenenler, onları 
Tevrat’ta yer alan şu ya da bu ölçüde benzer metinlerle karşı-
laştırmak durumundadırlar. Kur’ân’ın Tevrat ve İncil’e yak-
laşımı genel olarak ‘onaylayıcı’ mahiyettedir” (KG, s.487). 
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gerçeği’ konusunda bilgilendirmek olduğunu söy-

leyen Câbirî, bu işi yaparken, “penceresinden 

sokağı gözlemleyen biri gibi” hareket ettiğini, 

olanı-biteni ‘dışarıdan yorumlamaya’ çalıştığını 

ve ‘ideolojik’ değil ‘tamamen epistemolojik’ kay-

gılarla hareket ettiğini beyan etmektedir. Nihayet, 

önceki araştırmalarında olduğu gibi bu çalışma-

sında da benimsediği ilkeyi “tarihi siyasetle oku-

mak, siyaseti de tarih bilinciyle yapmak” olarak 

tanımlamakta ve bu süreçte övünebileceği tek 

bir şey varsa, bunun, “siyaseti tarihle zorlamak, 

ama tersini asla yapmamış olmak” olduğunu 

ifade etmektedir.15 Bu cümlelerden, Câbirî’nin 

Kur’ân’a yaklaşırken ‘nesnel’ bir tutum takınacağı 

(yani modern bilimin ‘tarafsızlık’ ilkesine bağlı 

kalacağı) neticesi çıkarılabilir, ancak bu mümkün 

müdür? Bugün artık bilimsel araştırmalarda dahi 

‘nesnellik’ (yahut ‘tamamen’ epistemolojik bir 

eleştiri yapmak veya “ideolojik kaygılarla hareket 

etmemek”) zor hatta imkânsız bir tutum olarak 

görülmektedir. Belki mevcut ‘ideolojik’ taraflar-

dan biri olunmayabilir, ancak, her epistemolojik 

yaklaşımın (yahut her ‘söylem’in) bir ‘siyasi’ (ya 

da ‘ideolojik’) sonucu olacağı hususu izahtan 

varestedir. Nasıl ki, Kur’ânî terminolojiye göre, 

‘dinsiz’ insan olmazsa16, ‘ideolojik’ yahut ‘siyasi’ 

tazammunu olmayan bir fikir veya söylem de 

olamaz.17 Nitekim Câbirî, bu eserinde, okuyu-

cuyu açıkça “demokrasiye ve akılcılığa çağırdı-

ğını” ifade etmektedir ki, bu tavrın, öyle veya 

böyle, ‘modernizm’ yönünde ‘tercih’te bulunmak 

anlamına geldiğine (ve bunun da nihayetinde 

‘ideolojik’ ve ‘siyasi’ bir tutum olduğuna) kuşku 

yoktur!18 Bu açıdan bakıldığında, Câbirî’nin, 

Nahnu ve’t-Türas (Felsefi Mirasımız ve Biz) adlı 

eserinden beri benimsemiş olduğunu söylediği 

ve “metnin hem kendisiyle hem de bizimle çağ-

daş hale getirilmesi” şeklinde özetlediği yöntem 

de ‘masum’ görülmemelidir! Bir başka ifade ile 

15  KG, s.12-13. 
16  Ateizm bile, Kur’ân terminolojisinde bir ‘din’dir. Konu ile 

ilgili olarak Mevdudi’nin Kur’ân’a Göre Dört Terim (Çev.: 
Dr. Osman Cilacı & İsmail Kaya, Beyan Yayınları, 1982, 1. 
Basım, s. 109-128, İstanbul) adlı kitabına bakılabilir. 

17  Üstelik Câbirî’nin de kabul ettiği gibi, Kur’ân’da “din ve 
dünya ayrımı yoktur” ve “Muhammedi davetin siyaset ve 
tarihten ayrı düşünülmesi mümkün değildir.” Bkz. KG, s.14. 

18  Bu yüzden onun ‘ıslah hareketi’ konusunda gösterdiği hassa-
siyeti ‘demokrasi’ veya ‘akılcılık’ konusunda göstermemesi-
ne şaşmamak gerekir! 

Câbirî’nin “metnin bizimle çağdaş hale getirilme-

si” ile kast ettiği şey, ‘ıslah’ hareketinin19 temsil 

ettiği (‘nass’ı merkeze alan ve ‘tecdid’i öneren) 

‘ihyacı’ yaklaşıma değil, daha çok ‘Müslüman 

modernistler’in temsil ettiği (‘aklı’ merkeze alan 

ve modern kavramların ‘İslâmileştirilmesini’ öne-

ren) ‘bağdaştırmacı’ söyleme yakın durmaktadır.20 

O halde, burada, şu hususun altını çizmemiz 

gerekiyor ki, Câbirî, aslında, iddia ettiği gibi, 

“penceresinden sokağı gözlemleyen biri” değil-

dir; bilakis o, gözlemleriyle, bir şekilde “sokağın 

içerisinde yer alan” biridir! Başka bir ifadeyle, o, 

Kur’ân’a ‘modernist’ bir gözle bakmakta ve ‘aklı’ 

hakem kılarak ‘metni çağdaşlaştırmaya’ çalış-

maktadır! Bu yaklaşımın tipik sonucu, ‘akılcı’ (ya 

da şâz) yorumlarda bulunmaktır ki, buna dair 

örnekleri ileride vereceğiz.

Câbirî, Kur’ân anlayışını ortaya koyarken, 

öncelikle bir ‘tanım’ yapma ihtiyacından bah-

setmektedir. O, tarihsel süreç içerisinde ortaya 

çıkan ideolojik ve siyasi yaklaşımların Kur’ân 

tanımlarının farklılık arz ettiğini ve metni ‘bize 

çağdaş’ kılmak için Kur’ânî gerçekliğin mahiyetini 

ortaya koyacak yeni bir tanım yapmanın elzem 

olduğunu savlamaktadır. Ona göre, ‘Kur’ânî ger-

çekliği’ tanımlarken, evvela, onun ‘peyderpey’ 

inmiş olduğu gerçeğinden hareket edilmelidir.21 

Zira Kur’ân’ı “iki kapak arasında bir metin olarak 

alıp öylece tanımlama” çabaları, bu boyutu ihmal 

eder; hâlbuki oluş sürecinde geçirdiği ‘aşamalar’ı 

anlamaya çalışmak (yani ‘nüzûl sırası’nı takip 

etmek) metnin yapısını da anlamanın en sağlıklı 

yoludur. Bu, klasik Ulûmu’l-Kur’ân22 yaklaşımın-

19  Islah hareketinin tipolojisine dair derli-toplu bilgi edinmek 
için bkz. William Shepard, “Islam and Ideology: Towards a 
Typology”, International Journal of Middle East, 1987, 19, 
s.307-336; Hrair R. Dekmejian, “Islamic Revival: Catalysts, 
Categories and Consequences”, 1988, s. 3-19 (Shireen T. 
Hunter, The Politics of Islamic Revivalism: Diversitiy and 
Unity (Bloomingtoon: Indiana University Press).

20  Her ne kadar Câbirî de, kendi çabasını, tıpkı ‘ihyacı’ ekol 
gibi, bir ‘tecdid’ faaliyeti olarak nitelese de, bu, sonuçta 
bir iddiadır. Zira örneğin Mevdudi’nin önerdiği ‘tecdid’ ile 
Câbirî’nin önerdiği ‘tecdid’ arasında dağlar kadar fark var-
dır! Mevdudi’nin ‘tecdid’ kavramına ilişkin görüşleri için, 
bkz. İslâm’da İhya Hareketleri, Çev.: A. Ali Genç, Pınar 
Yayınları, 1986, İstanbul.

21  KG, s.21
22  Câbirî, eski alimlerin Ulûmu’l-Kur’ân çerçevesinde ‘nere-

deyse her soruyu’ sorduklarını, ancak, bugün, Kur’ânî 
gerçekliği “bizi ona ve onu bize çağdaş hale getirmek” için, 
aynı soruları yeniden ortaya atmanın ve çağımızın öncelik-
leri ve yöntemlerinin sebep olduğu yeni bazı sorulara da 
cevap aramanın bir gereklilik haline geldiğini söylemektedir 
(KG, s.23).
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dan farklıdır, çünkü Ulûmu’l-Kur’ân’ın konusu 
sadece Mushaf iken, burada ‘siyer’ (yahut davetin 
aşamaları) baz alınarak bir tanım yapılmaktadır. 
Ayrıca, yapılacak bir Kur’ân tanımı, Kur’ân’ın 
‘kendi kendini tanımladığı’23 şekliyle de sınırlı 
olmamalıdır. Bilakis Müslümanların ürettiği “tüm 
anlayış ve tasavvur çeşitleri” ve ‘ilgilendikleri tüm 
konular’ da bu tanımda dikkate alınmalıdır.24 
Bu çerçevede eski âlimlerin görüşlerinden (hatta 
İslâmi olsun veya olmasın ‘bize bilgi veren’ her 
eserden) yararlanmayı öneren Câbirî, bu görüşle-
rin, zaman-ötesi, ruhi ve toplumsal olmak üzere üç 
boyutu25 bulunan ‘Kur’ânî gerçekliğin’ ‘toplumsal’ 

23  Bu tanım, (Câbirî’nin ifadesiyle) Şuara:192-196’ya göre 
şudur: “Kur’ân, Cebrail’in Hz. Muhammed’e getirdiği (ruhi 
boyut), Arap dili ile indirilmiş (toplumsal boyut) ve önceki 
peygamberlere indirilen vahiy ile aynı cinsten olan (zaman-
ötesi boyut) Allah’ın vahyidir.” KG, s.26.

24  KG, s.24.
25  Câbirî’ye göre bu boyutların ilk ikisi, ‘vahiy’ gerçeğiyle ilgi-

lidir ve Kur’ânî gerçekliğin ‘özü’nü oluştururlar. KG, s.30.

boyutuyla ilgili olduğunu ve Kur’ân’ın ‘oluşum’ 

sürecini incelerken mutlaka dikkate alınması 

gerektiğini söyler. Zira ona göre, Kur’ân, bir yan-

dan (zaman-ötesi ve ruhi boyuttan müteşekkil) 

‘oluş’ süreci yaşarken, bir yandan da Müslüman 

toplumun zihniyetini şekillendirmekte, yani bir 

‘oluşturma’ süreci de yaşamaktadır. Bu şu anlama 

gelir: Kur’ânî gerçekliği tanımlamak için ‘oluştur-

ma’ sürecinin de bilinmesi gerekir. Ancak, eski 

âlimlerin delâilu’n-nübüvve (peygamberliğin delil-

leri) adı altında ortaya koymuş olduğu görüşler 

(‘önceki nesillere çağdaş’ olduğu için) dönemsel 

olarak işlevsel olsa da, ‘bize çağdaş’ bir tanımlama 

yapmak için yetersiz kalırlar. Günümüz şartların-

da yapılması gereken, daha ‘kuşatıcı’ ve ‘bütün-

cül’ bir yaklaşımla (yani çağın şartlarını gözete-

rek) Kur’ânî gerçekliği tanımlamaya çalışmaktır.26 

Câbirî, bu noktada, tanımlama çabasının, ister 

istemez, ‘rivayetler’e bir yöntem çerçevesinde 

yaklaşmayı ve onları ‘yorumlamayı’ gerektirdiği 

tespitinde bulunur. Bu bağlamda, rivayetlere ‘kuş-

kuyla’ yaklaşmayı gereksiz gören Câbirî, bunlarda 

görülen farklılıkların, genel olarak rivayetlerin 

‘sağlıklı’ olduğunu gösteren bir delil olduğunu 

savlar.27 Ona göre, tıpkı farklı yerlerden bir trafik 

kazasını görenlerin anlattıklarının farklılık arz 

etmesi gibi, eğilimleri, anlayışları ve bakış açıları 

farklı sahabelerin naklettikleri rivayetlerde kimi 

farklılıkların olmasını doğal karşılamak gerekir. 

Bu durum, anlatılan olayın ‘gerçekliği’ni değiştir-

mez. Rivayetlerde elbette ‘abartı’ ve ‘aşırı yücelt-

me’ gibi etkiler söz konusudur; fakat burada 

‘eleştirel’ bir yaklaşımı benimseyerek ‘nesnel’ ve 

‘tarafsız’ bir değerlendirme yapmak ve vakıa hak-

kında bir bilgiye ulaşmak mümkündür.28 Nihayet, 

Câbirî için, Kur’ânî gerçeklik, özü itibarıyla, ‘ruhî’ 

bir tecrübedir (yani ‘vahiy’ olgusuna ‘beşeri’ bir 

müdahale olmamıştır), ancak “dilsel, kültürel ve 

toplumsal aidiyeti itibarıyla” ‘Arabî’ bir gerçeklik-

tir. Bu ise, bir Kur’ân tanımı yaparken, ma’hûdu’l-

26  Çünkü bu çaba, ‘doğa gerçekliği’, ‘toplum gerçekliği’, 
‘kültür gerçekliği’ gibi tabirlerin revaçta olduğu bir çağda 
‘meramımızı daha iyi anlatmamıza’ yarayacaktır (KG, s.27.) 

27  Bu, yaklaşımın, Ebu Hanife’nin ‘metin tenkidi’ yöntemine 
zıt olduğu izahtan varestedir! Zira ‘metin tenkidi’ yönte-
minde, içerik, öncelikle Kur’ân ayetleri bazında sorgulanır. 
Bkz. İmam-ı Azam’ın Beş Eseri, Çev.: Doç. Dr. Mustafa Öz, 
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 
No:49, 1992, s. 24-25, İstanbul.

28  KG, s.27-28. 

23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 2014’e bağla-
yan gece açıklanan ve imzalanacak nük-
leer antlaşmanın bir parçası olduğu ilan 
edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki 
yansımaları Körfez üzerinden İran teh-
didi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir 
hassasiyet meydana getiriyor.

Câbirî, bu ülkede genellikle siyasi ve 
felsefi yazılarıyla tanınmaktadır. Her 
ne kadar eserlerinde ‘tecdîd’ konusuyla 
ilgilenmişse de, onun, doğrudan ilahiyat 
alanıyla ilgili bir eseriyle Türk okuru 
daha önce tanışmamıştı. Bu iki eser vası-
tasıyla, artık bu boşluk da dolmuş olu-
yor. Bu niçin önemli? Altını çizerek ifade 
etmem gerekiyor ki, ‘Modernist İslâm’ 
tezinin daha iyi anlaşılıp eleştirilmesi 
açısından önemli. Zira Câbirî’nin görüş-
leri, 1990’lı yıllardan sonra popülerleşen 
ve o döneme kadar çoğunlukla Fazlur 
Rahman, Halefullah ve Emin el-Hûlî gibi 
isimler etrafında (ve ilahiyat mevzuları 
bağlamında) yürüyen ‘Modernist İslâm’ 
tartışmasının ‘siyasî/felsefî’ bir içerik 
kazanması bakımından yararlı olmuş-
tur. Arkoun, Hanefi ve Hamid Ebu Zeyd 
gibi isimlerin de katılımıyla tartışmanın 
muhtevası zenginleşmiş ve konuyla ilgili 
eleştirel süreç daha sağlıklı bir şekilde 
işlemeye başlamıştır.
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Arab (Arap Ufku)’ı29 

dikkate alarak, yani 

Arapların “toplumsal, 

kültürel, psikolojik 

vb. dünyalarını oluş-

turan çerçeveyi aşma-

dan” yorum yapmayı 

gerektirir. Rivayetler 

hakkındaki şüphe-

leri izale etmenin 

yolu dahi, bu hususu 

gözetmekten geçer.30 Çünkü rivayetlerin üzerinde 

kaçınılmaz olarak ma’hûdu’l-Arab’ın damgası var-

dır ve ‘yapı bozumu’na uğratmadan bu rivayetleri 

anlamak mümkün değildir!31 Özetlemek gerekir-

se, Câbirî’ye göre, Kur’ân “Peygamber’in yaşam 

seyri ile birlikte dalgalanan canlı bir metindir.”32 

O halde, onu doğru anlamak (yani “bize çağ-

daş kılmak” için) Sîret’in (dolayısıyla da siyer 

ve esbâb-ı nüzûl ile ilgili rivayetlerin yanı sıra 

nüzûl sırasına göre ayet listesi sunan rivayetlerin 

de) bilinmesi elzemdir. Bu ise, tabiatıyla, ulema-

nın eserlerinden - belirli kriterler çerçevesinde 

- yararlanmayı gerekli kılar. Burada en önemli 

husus, Kur’ân’ın “esbâb-ı nüzûl denen çeşitli 

olaylarla irtibatlı olarak inmiş ayet gruplarından 

oluştuğunun”33 bilinmesidir. Bu da vahyin, ‘şartla-

rın gereğine göre’ indiğini kabul etmeyi gerektirir. 

Bu kabul edildiğinde de, ‘şartlar’ın bilgisi, doğru 
Kur’ân tanımı için zorunlu hale gelecektir. 

Öncelikle ifade edilmelidir ki, Câbirî’nin 
Kur’ân anlayışında eleştiriyi hak eden birçok 
husus olmakla birlikte, bunlar içerisinde üçü 

29  Ma’hûd kelimesi, Hikmet Zeyveli’ye göre, ‘arka-plan bil-
gisi’ anlamına gelmektedir; bu durumda ma’hûdu’l-Arab, 
“Arapların sosyo-politik-kültürel arka-planı” demektir. 
Bkz. “Kur’ân’da Yahudilere Yapılan Tarihî Atıfları Doğru 
Anlamak”, Nida Dergisi, Sayı:159, Mayıs-Haziran 2013, 
s.56. 

30  KG, s.30.
31  KG, s.31. Câbirî, konu ‘görelilik’ ve ‘zaman-ötesi’ alana aitse 

nüzûl sıralamasını, konu mutlak ve ‘zaman-ötesi’ alana aitse 
Kur’ân bütünlüğü ile “Kur’ân’ın bir kısmı bir kısmını açık-
lar” ilkesinin esas alınacağını söylemekte ve ‘konulu tefsir’ 
yöntemine karşı çıkmamaktadır. Ancak yöntemi dikkatlice 
incelendiğinde görülmektedir ki, bu, klasik manadaki konulu 
tefsir yönteminden farklıdır; zira nüzûl sıralaması ve esbâb-ı 
nüzûlden çıkarılan anlam, aynı konudan bahseden ayetlerin 
tümünün değerlendirilmesiyle ortaya çıkan anlam(lar)ı belir-
lemektedir!

32  KG, s.277.
33  Agy.

(onun ‘zihniyet’i ve ‘yöntemi’yle ilgisi olması 

bakımından) öncelik arz etmektedir. Bunlardan 

ilki - ve en önemlisi - rivayetlere yaklaşımıdır.34 

Câbirî’nin de vurguladığı gibi, Kur’ân, eğer nüzûl 

sırası baz alınarak tefsir edilecekse, burada riva-

yetlerin konumunun ‘belirleyici’ olacağına kuşku 

yoktur. O da bu hususun farkında olduğun-

dan, önce rivayetler konusunda benimsediği yak-

laşımın gerekçelerini izaha çalışmaktadır. Ona 

göre, esbâb-ı nüzûl rivayetleri eleştirilebilir, ancak 

nihayetinde bir ‘gerçekliğe’ de işaret ederler.35 

Sahabeler, aynı olayı farklı açılardan görmüş ve 

farklı değerlendirmiş olabilirler. Dolayısıyla, anla-

tımlarında farklılık olması doğaldır. Ancak anla-

tımdaki farklılık, olayın vuku bulmadığının delili 

olarak gösterilemez. O halde, rivayetlere karşı 

‘kuşkucu’ bir yaklaşım sergilemeye gerek yoktur; 

yapılması gereken, ‘eleştirel’ aklı kullanarak onlar-

dan yararlanmaya çalışmaktır. Açıktır ki, bu savın 

sorgulanması gerekmektedir. Zira sadece esbâb-ı 

nüzûl rivayetlerini değil, genel olarak rivayet 

külliyatını bilenler, bazı ‘güvenilir’ (yahut ‘sahih’) 

olduğu söylenen hadislerin dahi ‘içerik’ açısından 

sorunlu olduğunu teslim ederler.36 Bu durumda, 

esbâb-ı nüzûl rivayetlerinin (yahut hadislerin) 

işaret ettiği savlanan ‘gerçekliğin’ mahiyetini tar-

tışmak gerekecektir. Örneğin Emevi ve Abbasi 

halifelerinin leh veya aleyhinde zikredilen yahut 

mezhepleri öven veya yeren hadisler37 herhangi 

bir gerçekliğe işaret etmekte midirler? Eğer edi-

yorlarsa bunlar nelerdir? Emevi ve Abbasi hali-

felerinin faziletli olduğu mu, yoksa bu tür hadis-

34  Diğer ikisi, ‘akılcı’ yorumları ve ‘dil tartışması’ndaki tutu-
mudur. Bunlara daha sonra değinilecektir.

35  KG, s.27.
36  Örneğin ‘Cibril Hadisi’ olarak bilinen ve Buhari’nin 

Sahih’inde yer alan rivayet böyledir. Bkz. Buhari’den 
Seçilmiş Hadisler, Mustafa Muhammed Umare, Çev.: Hasan 
Alioğlu, Erkam Yayınları, No:47, 1988, s. 336. Bu hadisin 
kritiği için bkz. M. Kürşad Atalar, “Hadis Kritiğinde Yöntem: 
Cibril Hadisi Örneği”, On Tez, Anlam Yayınları, 2006, s.15-
22. Ayrıca Ebu Hanife’nin “içki içenin, zina edenin ve 
yalan söyleyenin dinden çıkacağını” beyan eden ve ‘sahih’ 
kategorisinde olduğu söylenilen hadisi, Kur’ân’a aykırı 
olduğu gerekçesiyle reddettiği de unutulmamalıdır (İmam-ı 
Azam’ın Beş Eseri, s.24). Aynı hadis, Ebu Hüreyre’nin tale-
besi Hemmam İbni Münebbih’e atfedilen Sahife’de 89 no’lu 
rivayet olarak yer almaktadır (Bkz. Muhammed Hamidullah, 
Muhtasar Hadis Tarihi, Çev. Kemal Kuşçu, Sadeleştiren: 
Mesut Karaşahan, Beyan Yayınları, Aralık 2007, İstanbul). 

37  Bkz. M. Yaşar Kandemir, Mevzu Hadisler: Menşei, Tanıma 
Yolları, Tenkidi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Yayınevi, 2009, İstanbul, 2009. 
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lerin tarafgirlik duygusuyla uydurulduğu mu? 

Hakeza, Miraç ile ilgili (özellikle de hadisenin 

fiziksel olarak gerçekleştiğini beyan eden) hadis-

ler için de aynı şey söylenebilir: bu hadisler, bir 

gerçekliğe işaret ediyorlarsa, bu, Miraç’ın fiziksel 

olarak ‘vuku bulduğu’ mudur?38 Câbirî, bu tür-

den sorulara “mevzu rivayetlere itibar edilmez”39 

şeklinde genel bir cevap verir, ama bu da mese-

leyi çözmeye yetmez. Çünkü burada başka bir 

soru devreye girer ki o da şudur: acaba rivayetin 

mevzu (yahut sahih) olduğuna nasıl karar verile-

cektir? Bu, hadis usûlü ilminin temel soruların-

dan biridir. Klasik dönemde Ehl-i hadis olarak 

bilinen grup, kriter olarak ‘senedin güvenilirliği’ni 

gösterirken, Ehl-i rey adıyla bilinen grup, ‘metin 

tenkidi’ yöntemini önermiştir. Ehl-i hadisin tezi, 

içerik yönünden sıkıntı olmasa bile rivayetin 

uydurma olabileceği gerekçesine; Ehl-i reyin tezi 

ise, Allah’ın resulünün Allah’ın kitabına aykırı bir 

söz söyleyemeyeceği gerçeğinden hareketle, sene-

din güvenilir olmasının, rivayetin doğruluğunun 

‘yeter kanıtı’ olamayacağı gerekçesine dayanır.40 

Câbirî, bu tartışmaya dahil olmaya yanaşmaz ve 

tarafların tezlerini derinlemesine tartışmamayı 

yeğler. Ona göre, yapılması gereken, ‘eleştirel’ 

ve ‘akılcı’ bir yaklaşım sergileyerek rivayetlerden 

yararlanmaya çalışmaktır. Ancak hemen ifade 

edelim ki, Câbirî’nin KG’de ve FK’da rivayetlere 

karşı takındığı tavır farklılık göstermektedir. O, 

KG’de rivayetleri genel olarak ‘yararlanılabilecek’ 

bir kaynak olarak görürken,41 FK’da (‘ideolojik 

etki’ye maruz kalan esbâb-ı nüzûl rivayetleriyle 

daha çok hemhal olduğundan olsa gerek), bun-

ların birtakım ‘kurgusal’ metinler olduğunu ve 

‘akılcı’ bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade 

etmekte ve rivayetlere karşı ‘temkinli’ bir tutum 

takınmaktadır.42 Tabiatıyla bu durum, okuyu-

cunun zihninde, rivayetlere nasıl yaklaşılması 

38  Eğer öyle ise, o zaman Câbirî kendisiyle çelişkiye düşer; 
zira ona göre, Hz. Peygamber’in Kur’ân dışında bir mucizesi 
yoktur!

39  Örneğin, ona göre, Garanik Vakası ile ilgili olarak aktarılan 
rivayetin doğruluğundan ‘şüphe duyulmalıdır’ (KG, s.287). 
Câbirî, aynı rivayet için, FK’da bu kez ‘tamamen düzmece’ 
demektedir (Cilt:1, s.118).

40  Her iki görüşün de kendince haklı nedenleri vardır ve tarih 
boyunca her iki görüşü de savunanlar olmuştur.

41  Hatta ona göre “her ayetin bir nüzûl sebebi olduğu” bile 
söylenebilir! (KG, s.496).

42  FK, Cilt:3, s.477. 

gerektiği hususunda Câbirî’nin net bir fikre ula-

şamadığı izlenimini doğurmaktadır.43 Fakat öyle 

anlaşılıyor ki, Câbirî’nin (FK’da temkinliliği öner-

mesine rağmen) KG’da daha ziyade rivayet-bazlı 

bir yaklaşım sergilemesinin nedeni, yöntemsel bir 

‘açmaz’la karşı karşıya olmasıdır ki o da şudur: 

nüzûl sırasını baz alan bir tefsir yapılacaksa, 

burada (tüm zaaflarına rağmen) rivayetlere (veya 

siyer kitaplarına) bir şekilde güvenmekten başka 

çare yoktur.44 Bu ise, daha başka (ve büyük) bir 

sorun ortaya çıkarmaktadır ki, Câbirî’nin rivayet-

lere yaklaşımında asıl bu konu üzerinde durmak 

gerekmektedir. Eğer Kur’ân rivayetlere yahut siyer 

kitaplarına göre yorumlanacaksa, bu durumda 

rivayetler (üstelik ‘mevsukiyet’ sorunu varken), 

Kur’ân’ın önüne geçirilmiş olmayacak mıdır?45 

Bu, kaçınılmaz sonuçtur ve tabii ki kabul edile-

mez. Düşünce tarihimizde de (ehl-i hadis’in bazı 

müfrit taraftarları dışında) muhakkik âlimlerin 

hiç biri bu yönde bir görüş beyan etmemiştir.46 

Kur’ân’ın sadece fetva süreçlerinde değil (her-

hangi bir) yorumda bulunurken dahi ilk sırada 

göz önünde bulundurulması, yöntemsel (hatta 

itikadî) bir zarurettir. Bu yüzden, esbâb-ı nüzûl 

rivayetlerini yahut siyer kitaplarını bir biçimde 

Kur’ân’ın önüne geçiren bu yaklaşımın cidden 

sorgulanması gerekmektedir. 

Câbirî’nin Kur’ân anlayışında eleştiriyi hak 

eden ikinci önemli boyut, gerek rivayet tercih-

lerinde gerekse izahlarında benimsediği ‘akılcı’ 

tutumdur. Ne KG’de ne de FK’da ‘akılcı’ yak-

laşımına dair ‘açık’ ve ‘net’ bir tarif yapmayan 

Câbirî, sadece gerekli gördüğü yerlerde ‘rasyonel’ 

43  Câbirî, FK’da rivayetlere temkinli yaklaşmayı önermesine 
rağmen, ‘hadisçi’ emareler göstermeye de devam etmekte-
dir. Örneğin, Lokman Suresi’nin 6. ayetinde geçen lehve’l-
hadis (‘söz eğlencesi’) tabirini izah ederken, tefsir ve fıkıh 
alimlerine muhalefet ederek, bu ifadeden şarkı söylemenin 
ve müzik aleti çalmanın haram olduğu sonucunun çıkarı-
lamayacağını savunmakta ve konuyla ilgili olarak şunları 
söylemektedir: “bazı kimseler, bu ayeti, söz konusu hadis 
rivayetini ‘doğrulamak’ için kullanırlar; halbuki yapılması 
gereken şey, Kur’ân’dan yola çıkarak hadisi açıklamak değil, 
hadisten yola çıkarak Kur’ân’ı açıklamaktır.” (Cilt:2, s.86). 

44  Nitekim Câbirî, FK’da bunu itiraf etmektedir (Bkz. 2. Cilt, 
s.503.)

45  Fıkıh usulünde Edille-i Erbaa (Dört Delil) olarak bilinen kla-
sik delillendirme yöntemine göre ‘Sünnet’ (yani bir anlamda 
‘rivayetler’) Kur’ân’dan sonra gelmektedir! 

46  Birçok farklı görüşün dillendirildiği çağdaş dönemde dahi, 
bu durum değişmemiştir. Nitekim ‘ihyacı’ hareketlerin sık-
lıkla kullandığı “Kur’ân ve Sünnet” klişesinde öncelik, 
Kur’ân’dadır. 
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düşünmenin ve ‘eleştirel’ tavrın önemine dikkat 
çekmekte ve kitap boyunca ‘nesnel’ bir yorum tar-
zının takipçisi olacağını iddia etmektedir. Onun 
‘akılcı’ yorumdan kastını ancak yorum tercihle-
rine baktığımızda anlayabiliyoruz. Kanaatimce, 
KG’de, bunu en iyi ‘mucize’ ve ‘kıssaların vakiîliği’ 
meselelerine yaklaşımında görebilmekteyiz. 
Câbirî’ye göre, “Hz. Peygamber’in tek mucize-
si Kur’ân’dır”; İsra ve Miraç 
rüyada gerçekleşmiştir; ayın 
yarılması hadisesi de, aslın-
da, ‘ay tutulması’dır.47 İlk iki 
tez müfessirlerin bazıların-
ca da savunulmuş olması-
na rağmen48 Câbirî’nin bu 
iki husustaki görüşlerinin 
müfessirlerinkinden farklı (ve 
onun ‘modernist’ yorumlama 
tarzıyla uyumlu) olduğu göz-
lerden kaçmamalıdır. Üçüncü 
tez ise, rivayetlere yaklaşı-
mında takip ettiği yöntemle 
ve ‘akılcı’ yorumlama tarzıyla 
uyumlu olması bakımından 
Câbirî’nin benzer konular-
da benimsediği tarzın ‘tipik’ 
bir örneğini teşkil etmektedir. 
Câbirî “Saat (kıyamet) yak-
laştı, ay yarıldı” (Kamer:1) 
ayetinin müfessirlerce yapılan 
farklı yorumlarını sıraladıktan 
sonra, İbni Abbas’tan gelen bir 
‘rivayet’i sahih kabul ederek, “ay 
yarıldı” ifadesinin, “ay tutuldu” 
şeklinde anlaşılabileceğini ileri 
sürmektedir. Bu yorumun, ‘akıl’la 
ve ‘çağdaş ilmin verileriyle’ uyumlu olduğu belki 
söylenebilir, ancak, burada, Câbirî’nin, bu olayı 

47  KG, s.212-214.
48  Kimi müfessirler Kur’ân’ın Hz. Peygamber’in ‘tek’ değil, 

‘en büyük’ mucizesi olduğunu, dolayısıyla başka mucizele-
rinin de bulunduğunu savunmaktadırlar. Çağdaş dönemden 
Mevdudi bunlardan biridir. O, İsra olayının ‘fiziksel’ olarak 
gerçekleştiğini savunanlardandır; başlıca gerekçelerinden 
biri ise, ayetin başında yer alan ‘subhanellezi’ ifadesidir. 
Ona göre, eğer bu olay rüyada gerçekleşmiş olsaydı, Allahu 
Teala’yı eksikliklerden tenzih etmek için kullanılan bu ifade 
ayette yer almaz, sadece “Allah kulunu bir gece Mescid-i 
Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürmüştür” gibi bir ifade 
kullanılırdı. Bkz. Tefhimu’l-Kur’ân, Editör: Ali Bulaç, Cilt:3, 
s.76. 1996, (İnsan Yayınları, Yeni Şafak, İstanbul). 

“ay gerçekten yarılsaydı, dünyanın çeşitli yerle-
rinden görülmüş olması gerekirdi” gibi başka bir 
‘akılcı’ gerekçeden hareket ederek ayın kıyamet 
günü yarılacağı şeklinde yorumlayan müfessirle-
rin49 görüşünü değil de, sahih olduğunu savladığı 
bir rivayette serd edilen görüşü tercih ettiğine 
dikkat edilmelidir! Bu, Câbirî’nin ‘akılcı’ yorum-
lama tarzının rivayet-bazlı olduğunu gösteren 

iyi bir örnektir.50 KG’de benzer 
türde birçok örnek bulmak 
mümkündür ve Câbirî, aynı 
yorum tarzını bu örneklerde 
de sürdürmektedir. Nitekim 
ona göre, Hz. Davud’un 
sınanması olayının anlatıl-
dığı ayetlerde (Sad:17-26) 
geçen ‘koyun’ kelimesinden 
kasıt ‘kadın’dır; dolayısıyla 
Hz. Davud’un 99 koyunu-
na bir koyun daha katmak 
istemesi, 99 kadınına diğer 
kadını da katmak isteme-
si anlamına gelir!51 Hakeza 
“aşağılık maymunlar olun” 
ayetinden de (Bakara:265) 
insanların fiziksel olarak 
maymuna dönüştüğü sonu-
cu çıkmaz; bilakis, bu ifa-
deyi, “o kişilerin akıllarının 
maymun aklı gibi olduğunu 
kast eden bir mecaz” olarak 
görmek gerekir.52 Görüldüğü 
gibi, rivayetleri (buna 
İsrailiyyat olarak bilinen bazı 

haberler de dahildir)53 baz 

49  Bunlardan biri de Seyyid Kutub’tur. Kutub, tefsirinde bu 
konudaki hadisleri aktarır, ancak yorum tercihini, ayın 
kıyamet günü yarılacağı yönünde kullanır. Bkz. Fizilali’l-
Kur’ân, Hikmet Yayınları, Cilt:14, s.169. Buradaki ‘aklî’ 
yaklaşımın, Câbirî’nin ‘akılcı’ yorumlama tarzından farklı 
olduğu açıktır.

50  Konunun bir diğer yönü de ayette geçen ‘şakk’ (yarılma) 
kelimesine ‘tutulma’ anlamının verilip-verilemeyeceği ile 
ilgilidir, ancak bu konu, ‘kök-anlam yöntemi’ bağlamında 
ele alacağımız ‘dil tartışması’ ile ilgili olduğundan, şimdilik 
sadece, bu kelimenin ‘tutulma’ olarak tercüme edilemeyece-
ğini söylemekle yetiniyoruz!

51  Bkz. KG, s.311, 259 no’lu dipnot.
52  Bkz. KG, s.455, 370 no’lu dipnot.
53  Câbirî, bütün bu yorumlarında sıklıkla Tevrat ve İncil’den 

alıntılar yapmakta ve okuyucuda bu kitaplara (özellikle 
de Tevrat’a) ‘itibar ediyormuş’ izlenimi uyandırmaktadır. 
Örneğin, bkz. KG, s.297, 423, 455, 487, vd. 

Hemen ifade edeyim ki, 
Câbirî’nin bu iki eserde savun-
duğu görüşlerin birçoğunun 
orijinalitesi yoktur. Bunlar, 
çoğunlukla, Abduh’tan beri 
aşina olduğumuz modernist, 
tarihselci ve rasyonalist tez-
lerin tekrarı yahut ‘yeni bir 
üslupla’ ifade edilmesi şek-
lindedir. (Kısmen) orijinal 
olan, siyer ve esbâb-ı nüzûl 
rivayetlerini dikkate ala-
rak Kur’ân’ı nüzûl sırasına 
göre yorumlama gayreti 
ve bu bağlamda ulaştığı 
‘yeni’ sonuçlardır. Ancak 
bu sonuçları tartışmadan 
önce, onun genel düşünce 
yapısını (yani ‘zihniyeti’ni) 
irdelememiz gerekiyor.
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alan bu ‘akılcı’ yorumlama tarzı54 Câbirî’yi şâz 

yorumlar yapmaya zorlamaktadır. Daha önce de 

ifade etmiş olduğumuz üzere, bu, onun ‘akıl-

cı’ yaklaşımının kaçınılmaz sonucudur; ancak, 

burada, bu tarzın yine ‘akıl’ kriterleri açısından 

tenkide açık olduğunu da ifade etmemiz gereki-

yor. Zira her ‘makul’ görünen şey, gerçeğe tekabül 

etmez. Nitekim Hz. Davud’un çok-eşli olduğuna 

dair rivayetlerde geçen ifadeleri ‘doğru’ kabul 

ederek, ayette geçen ‘koyun’ kelimesini ‘kadın’ 

olarak yorumlamak belki bazı akıllara makul 

görünebilir; ancak ‘sorgulayıcı aklı’ bu yoru-

mun isabetliliği konusunda ikna etmek mümkün 

değildir! Çünkü dilin kuralları gereği, nesneler 

neye karşılık geliyorsa, onun adını alırlar. Elma, 

malum olan bir meyve çeşididir ve o nesnenin 

adı olarak kullanılır. Elma, asla, armut (veya bir 

başka meyve) değildir! Aynı şekilde ‘koyun’ da 

asla ‘kadın’ (yahut başka bir nesne) olamaz! Bu 

yorumlama tarzı, ancak, ‘deyimler’ (yahut çok-

anlamlılık) söz konusu olduğunda savunulabilir 

ki, mezkûr örnekte de böyle bir durum yoktur. 

Kısacası, Câbirî’nin bu türden yorumları onun 

‘akılcı’ yaklaşımından kaynaklanmaktadır ve bun-

ların kabulü mümkün değildir.55 

Câbirî’nin ‘akılcı’ düşünme tarzının ‘moder-

nist’ karakterini kıssalara yaklaşımında daha net 

görmekteyiz. Ona göre, darb-ı mesel türünün 

bir örneği olan Kur’ân kıssalarının amacı ‘ibret 

almak’tır;56 bu kıssalarda anlatılanların ‘doğruluğu-

nun’ ölçütü, tarihsel gerçekliğe uyup-uymamaları 

değil, kıssayı dinleyenlerin bilinci ve ufkudur. 

Dolayısıyla, bir örneğin doğruluğunun şartı, “bizi 

etkileyip etkilemediği”, “bizde beğeni ve onayla-

54  Câbirî’nin bu tarzının, Abduh’un Fil Suresi yorumunda 
tipik olarak görülen ve siccil taşlarını ‘çiçek mikrobu’ ola-
rak anlayan ‘akılcı’ yaklaşımla benzerlik arz ettiği gözden 
kaçmamalıdır! Tartışma için bkz. Fizilali’l-Kur’ân, Hikmet 
Yayınları, Cilt: 16, s.373-375. 

55  Biz bu tür yorumların eleştiriyi hak ettiğini söylüyoruz ancak 
bu konuda oldukça sert ifadeler kullanan yazarlar da vardır. 
Örneğin Dücane Cündioğlu, Kur’ân Çevirilerinin Dünyası 
adlı eserinde, tamat olarak adlandırdığı bu tür yorumlama 
tarzını eleştirirken Gazali’den alıntı yapar ve şunları söyler: 
“İmam Gazali, bu tür tevillerin Allah’a ve Resulü’ne iftira 
atmakla eşdeğer olduğunu söyler. Ona göre lafızların bu 
yolla tevili, şerlerin en büyüğüdür. Çünkü bu tür teviller, 
kelimelere olan güveni iptal ettiği gibi, Kur’ân’ı anlama ve 
ondan istifade etme imkanını da külliyen (vurgu bana ait, 
MKA) yok eder.” Bkz. Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Ocak 
1999, s.69-70.

56  KG, s.294.

ma duygusu uyandırıp-uyandırmadığı”dır.57 Bu, 

bilindiği gibi, ‘edebi tefsir’ ekolüne özgü bir 

yorumlama tarzıdır ve daha önce Halefullah 

ve Emin el-Hûlî gibi isimlerce savunulmuştur.58 

Câbirî de, esas itibarıyla, bu yaklaşımı benimse-

mekte ve Kur’ân kıssalarının ‘sembolik’ olduğunu; 

“kıssalarda adı geçen şahısların söylemiş olduk-

ları sözleri Kur’ân’ın o şahıslara söylettiğini”59 

(yani gerçekte söylenmemiş olabileceğini) savla-

maktadır. Bilinmelidir ki, bu yorumlama tarzı, 

Müslüman dünyasına (ve hatta Câbirî’nin tabiriy-

le, ma’hûdu’l-Arab’a da!) yabancıdır ve Avrupa-

kaynaklıdır. Dilthey ve Schleiermacher gibi dilbi-

limci ve hermenötikçilerden destek alarak geliş-

tirilmiştir ve modernizmin Müslüman dünyasını 

etkilemeye başlamasından sonra tefsir alanında da 

kullanılmaya başlamıştır. Bu tarzın İncil ve Tevrat 

gibi metinlerin ‘yorumlanması’nda işlevsel olduğu 

belki kabul edilebilir; zira bu metinlere “insan 

eli değmiştir” ve doğru anlama ulaşmak için bu 

müdahaleyi ‘yorum’la izaha çalışmaktan (yahut 

metni ‘yapıbozumu’na uğratmaktan) başka çare 

yoktur. Fakat ‘korunduğu’ beyan edilen bir metne 

aynı yöntemi uygulamak ne anlama gelir? Öyle 

görünüyor ki, Câbirî, bu sorunun cevabını çok 

‘önemsememektedir.’60 Her ne kadar o, “Kur’ân’ın 

korunduğunu” beyan eden ayeti farklı bir şekil-

de yorumlasa da61 sonuç değişmemektedir; zira 

57  Agy.
58  Türkiye’de de benzer yaklaşımı bazı ilahiyat çevreleri 

ile son dönemlerde Hikmet Zeyveli ve İhsan Eliaçık gibi 
yazarlar savunmaktadır. Bkz. M. Kürşad Atalar, “80 Sonrası 
Türkiye’de ‘İslâm Düşüncesi’nin Problemleri: ‘Modernist 
İslâm’ Söyleminin Eleştirisi, Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi 
ve Hareketi, Sempozyum Tebliğleri, Editörler: İsmail Kara & 
Asım Öz, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, No: 31, 
Aralık 2013, s.538-549.

59  KG, s.295.
60  KG, s.295. Câbirî bu konuda aynen şunları söylemektedir: 

“Bu kıssaların tarihte gerçekten olmuş şeyleri içerip içerme-
diği konusu ise, bu bölümün başında açıklamış olduğumuz 
gibi, bizim gözümüzde tamamen anlamsızdır (vurgu bana 
ait, MKA). Zira bu kıssalar ‘kutsal tarihin’, peygamberler 
tarihinin kıssalarıdır. Bu kıssalarda geçen peygamberlerin 
gerek kendi yandaşları ve gerekse muhatapları ile olan diya-
logları ise yine Kur’ân’da anlatılan ve henüz vuku bulmamış, 
kıyamet vaktinde cereyan ettiği söylenen ‘cennetlikler-
cehennemlikler’ diyalogu gibidir.” (KG, s.308).

61  Câbirî, ayetleri, ‘yöntem’i gereği, esbâb-i nüzûlü ve 
‘bağlam’ı esas alarak tefsir (ve tercüme) etmektedir ve 
bu ayetin (Hicr:9) tercümesini de şu şekilde yapmaktadır: 
“Şüphesiz Kur’ân’ı (Muhammed’e) Biz indirdik Biz! Onu 
(sizin söz ettiğiniz mecnunluktan) koruyacak olan da elbette 
Biziz.” (Bkz. FK, Cilt:2, s.32). Dikkat edilirse, ayette geçen 
‘korunma’ kelimesi burada Kur’ân’a değil, Hz. Peygamber’e 
atfedilmektedir. Câbirî, gerekçesini izah ederken şunla-



44

 Umran • Kasım 2014

K R İ T İ K   CÂBİRÎ’NİN KUR’ÂN ANLAYIŞI VE TEFSİR YÖNTEMİNİN TENKİDİ 

kıssaların vakiîliği meselesini ‘önemsiz’ görmek 

(yahut kıssalarda geçen sözleri Kur’ân’ın o şahısla-

ra ‘söyletmiş olduğunu’ iddia etmek) Kur’ân’ın en 

temel tezlerinden biri üzerinde şüphe doğmasına 

neden olur. O tez, Kur’ân’ın ‘hakikat’ (kavlu’l-

hakk) oluşu ile ilgilidir. Yani bu iddia, aslında, 

Kur’ân’ın ‘masal’ (yahut La Fontaine’nin fablleri 

gibi hikâyeler) anlattığını söylemekten çok da 

farklı değildir! Masal ise, tabii ki ibret almak için 

anlatılır, ancak asla ‘gerçek’ değildir; çünkü en 

nihayetinde bir ‘kurgu’dan ibarettir!62 Câbirî gibi, 

kıssaların ‘sembolik’ karakterli olduğunu kabul 

edenlerin ikinci önemli çelişkisi ise ‘mantıksal’dır. 

Onlara göre, kıssalarda önemli olan, hadisenin 

vakiîliği değil verilen örneğin ‘etkileyiciliği’dir. 

Zira amaç ibret almaksa, metnin ‘edebi’ oluşu 

bunu sağlamaya yeter! Bu mantık zayıftır; çünkü 

‘etkileyiciliği’ yanlış yerde aramaktadır. Gerçek 

şudur ki, bir hadisenin (özellikle de mucizelerin) 

vuku bulmuş olması, etkileyicilik açısından düşü-

necek olursak, metnin edebîliğinin önüne geçer. 

İnsanlar masallardan değil, gerçeklerden etkile-

nirler. Masallar ‘çocukları’ etkilemek için anlatılır; 

büyükleri masalla etkilemek imkânsızdır!

Câbirî’nin Kur’ân anlayışının eleştiriye açık 

olan üçüncü önemli boyutu, ‘dil tartışması’63 

rı söylemektedir: “Müfessirlerin çoğu “onu koruyacağız” 
ifadesindeki ‘onu’ zamirinin Kur’ân’a raci olduğunu ve 
“Kur’ân’ı Biz indirdik. Biz koruyacağız” anlamına geldiğini 
söylerler. Bazı dil alimlerine göre ise bu zamir, cümlede 
daha önce geçen “kendisine zikir indirilen” ifadesine, yani 
peygambere racidir. Bu durumda anlam, şu ayetteki gibidir: 
“Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer 
bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine 
getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan korur. Şüphesiz 
Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.” Bu 
durumda denilmek istenen şudur: Kur’ân Allah katından 
indirilmiştir. Peygamber de mecnun değildir. Biz onu mec-
nun olmaktan muhafaza ederiz. Razi’nin ifadesine göre, bu 
görüşü Ferrâ ve İbnu’l-Enbârî de savunmuştur. Bize göre 
bu yorum bağlama daha uygundur. Çünkü diğer yorumda 
bu ayet, öncesinden ve sonrasından kopuk kalmaktadır. Zira 
ayetin öncesinde ve sonrasında konu, Hz. Peygamber’dir, 
Kur’ân değil!” (Agy, 27 no’lu dipnot). 

62  Nitekim Mekkeli müşrikler de anlatılan kıssalara esâtîru’l-
evvelîn (öncekilerin masalları) diyordu! (Bkz. Furkan:5) 
Onların kastı da bunların ‘gerçek’ olmadığı, sadece ‘etkile-
yici hikayeler’ olduğu idi! 

63  Modern dönemde ‘dilbilim’ özel bir disiplin olarak orta-
ya çıkmış ve Husserl, Gadamer, Wittgenstein, Chomsky 
gibi isimler etrafında farklı dilbilim ekolleri oluşmuştur. 
Müslüman tarihinde de lugat, iştikak, sarf, nahiv, meani, 
beyan, bedi’i ve kıraat gibi ilim dalları gelişmiş ve Zeccac, 
el-Ferra ve Ebu’l-Abbas Sa’leb gibi isimler etrafında ve 
adı Basra, Bağdat ve Kufe şehirleriyle anılan dil ekolleri 
oluşmuştur. Ancak ifade edilmelidir ki, tartışılan kimi konu-
larda bazı benzerlikler olmasına rağmen, modern dönemdeki 
dilbilim tartışmalarının ‘içeriği’ daha zengin, ‘kapsam’ı da 
daha geniştir.

ile ilgilidir. Bu tartışmanın muhtevasında dilin 

gerçekliğe tekabül edip-etmediği probleminden 

tutun, dilde çok-anlamlılık ve eş-anlamlılığın 

mümkün olup-olmadığı meselesine varıncaya 

kadar birçok önemli konu bulunmaktadır.64 Bir 

müfessirden (özellikle de çağdaş dönemde yazan 

bir müelliften) beklenen de, tefsir faaliyetine 

girişmeden önce bu konulara ilişkin görüşünü 

belirli bir ‘yöntem’ çerçevesinde ortaya koyması 

ve tefsiri boyunca bu yöntemine sadık kalmasıdır. 

Fakat tefsir tarihine baktığımızda, birkaç istisna 

dışında65 bu performansın yeterince gösterileme-

diğine; hatta bu alandaki ‘yöntemsizliğin’ zaman 

içerisinde, tabiri caizse, ‘kural’a dönüştüğüne 

şahit oluyoruz. Câbirî de, öyle görünüyor ki, 

bu kuralın istisnası olamamıştır. O, gerek KG’de 

gerekse FK’da dilin mahiyeti, eş-anlamlılık/çok-

anlamlılık, art-süremlilik/eş-süremlilik, deyimle-

rin nasıl manalandırılacağı vb. konularda hiçbir 

tartışmaya girmemekte, sadece “siyer ile Kur’ân’ı 

tefsir etmek” olarak açıkladığı yöntem çerçevesin-

de kelimelere mana vermektedir. Tabii ki, bunun 

da ‘dil tartışması’nda kullanılan bir ‘yöntem’ 

olduğu söylenebilir; ancak burada dikkat edil-

mesi gereken husus, bunun, kelime analizinde 

değil, metnin yorumlanmasında kullanılan bir 

yöntem olduğudur. Câbirî’nin yaptığı, ‘tarihsel-

ci’ yaklaşımla metni yorumlamaya çalışmaktan 

ibarettir. Metni anlamada nüzûl sıralaması ve 

bağlamı hakem kılan bu yaklaşımda66 kelimeler 

yüklenmiş olduğu somut (ve ‘sabit’) anlamlar 

temelinde değil (esbâb-ı nüzûl gibi) ‘haricî’ unsur-

lar üzerinden manalandırılmakta, böylece anlam 

‘tahsis edilmiş’ olmaktadır. Örneğin, Câbirî’ye 

göre, ‘tağuta67 itaatten sakındıran ayetler” (bağla-

64  Özet bilgi için, bkz. Dücane Cündioğlu, Kur’ân’ı 
Anlama’nın Anlamı (Kitabevi, Ekim 1998, İstanbul) ve 
Anlamın Buharlaşması ve Kur’ân (Kitabevi, 1998, İstanbul). 

65  Örneğin Keşşaf’ın sahibi Zemahşeri bunlardan biridir. 
Fahruddin Razi’nin Tefsir-i Kebir’i de kelimelerin lügat 
ve ıstılah manaları bakımından zengin materyal içermekle 
birlikte, dilbilimsel açıdan ‘yöntemli’ bir tefsir olarak görü-
lemez.

66  Bu yaklaşımın dil tartışmasındaki karşılığı ‘hermenötik’tir. 
Câbirî, zaman zaman ‘semantik’in alanına giren konulara 
da girmektedir, ancak onun tarzını ‘semantik’ kategori-
sine sokmak mümkün değildir (dilbilimin bir dalı olarak 
‘semantik’in tanımı ve kapsamı için bkz. Toshihiko İzutsu, 
Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, Çev.: Selahattin Ayaz, 
Düzelti: M. Kürşad Atalar, 2010, Pınar Yayınları, İstanbul

67  Câbirî’ye göre, ‘tağut’, kimi yerde ‘put’, kimi yerde 
‘Şeytan’, kimi yerde ‘Mekkeli müşrikler’, kimi yerde de 
‘kâhin’ anlamına gelmektedir. Bkz. FK, Cilt:3, s.283, 288, 
289, 392.
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mına göre) ya Şeytan’a yahut Mekkeli müşriklere 
itaati yasaklamaktadır, o halde bunlardan (bazı 
İslâmcıların yaptığı gibi) ‘genel veya ‘siyasal’ 
sonuçlar çıkarılamaz!68 Hakeza, insanın nankör, 
isyancı, inatçı vs. olduğunu beyan eden ayetler-
de geçen ‘insan’ kelimesiyle ‘belirli’ kişiler kast 
edilmektedir ve bunlar çoğunlukla da Mekkeli 
müşriklerin önde gelenleridir! Dolayısıyla, bu 
ayetlerden beşer cinsinin genel özelliklerine dair 
bir sonuç çıkarılamaz.69 Görüldüğü gibi, ‘metin-
dışı’ unsurların ‘anlam’ı belirlediği 
tezine dayanan bu yaklaşımda, keli-
melerin bizatihi bir ‘anlam’ı olma-
makta; bunlar, ancak ‘bağlam’ içe-
risinde mana kazanabilmektedirler. 
Bu yöntem, kanımca, sorunludur; 
zira anlamı tahsis etmek suretiyle 
mesajın ‘evrenselliğine’ dair şüphe-
ler doğurabilmektedir. Ancak belki 
bundan daha önemlisi, yorumda 
‘keyfiliğe’ neden olmasıdır. Zira 
metin-içi unsurları tali önemde 
gören bu yaklaşımda, ister istemez, 
yorumcunun değerlendirmesi merkeze oturmakta 
ve böylece, anlam ‘öznelliğe’ tabi kılınmış olmak-
tadır. Bu da, tabiatıyla, yorumda ‘keyfiliği’ berabe-
rinde getirmektedir. 

Bilinmelidir ki, Câbirî’nin metni yorumlama-
sında karşımıza çıkan bu keyfilik, tefsirin genel ve 
yaygın sorunlarından biridir ve Kur’ân kelimeleri 
üzerine yazılmış lügatlerde dahi karşımıza çıka-
bilmektedir. Müfessirlerin, aynı kelimeye farklı 
ayetlerde farklı manalar verebilmelerinin nedeni, 
çoğunlukla bu lügatlerdir. Lügatlerde kelime-
nin ‘kullanım’ları dikkate alınarak birçok anlamı 
sıralanır ve bunlar arasında herhangi bir hiye-
rarşik düzen de yoktur.70 Bu, sonuçta, yorumda 

68  Bazı İslâmcı gruplar, özellikle de Nisa:60 ayetin ‘siyasi’ 
tazammunları olduğu hususunda ısrarcıdırlar. Ayet şöyledir: 
“Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını 
iddia edenleri görmedin mi? Ki o tağutun önünde muhakeme 
olmak istiyorlar. Halbuki onu tanımamaları (onu tekfir etme-
leri) kendilerine emrolunmuştu. O Şeytan da onları derin bir 
sapıklığa düşürmek istiyor.” Buna göre ‘tağut’, Şeytan ola-
bileceği gibi, Allah’ın emrine aykırı hareket eden yöneticiler, 
krallar, hükümdarlar da olabilir!

69  FK, Cilt:1, s.23, 139, 196.
70  Ragıp el-İsfehanî’nin Müfredat’ını dahi bu kategoriye sok-

mak mümkündür (Çev.: Doç. Dr. Abdulbaki Güneş & Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet Yolcu, Çıra Yayınları, Mayıs 2006, 1. 
Basım, İstanbul).

‘keyfîliği’ doğurmaktadır. Zira lugavî eserlerde bir 
kelimenin bir ayette şu manaya, başka bir ayette 
ise daha başka bir manaya geldiğinin izahı (genel-
likle) yoktur! Tefsirde sıklıkla karşılaşılan bu yan-
lışı bazı büyük müfessirler71 bile yapabilmişlerdir. 
Câbirî’nin de gerek KG’de gerekse FK’da benzer 
yanlışları işlediğini görüyoruz. O, her ne kadar 
kelimeleri manalandırırken, lügatlere (zaman 
zaman da kelimenin etimolojisine) müracaat ede-
rek yorumunu güçlendirmeye çalışsa da72 son tah-

lilde, lafızları manalandırırken sabit 
bir dilbilimsel ‘yöntem’den hareket 
etmemekte, nihayetinde de ‘keyfî’ 
(yahut şâz) yorumlarda bulunmak-
tadır. Nitekim ‘şakku’l-kamer’ hadi-
sesini ‘ay tutulması’ olarak yorum-
laması, bunun iyi bir örneği olarak 
görülebilir.73 O, bu ayeti yorumlar-
ken ‘akılcı’ bir tutum sergilemekte 
ve bazı rivayetlerde hadisenin ‘ay 
tutulması’ olarak manalandırılma-
sını (‘sünnetullah’74 kavramıyla da 
irtibatlandırarak) yeterli görmekte-

dir. Ancak bu, ‘zorlama’ bir yorumdur. Yapılması 
gereken, basitçe, lafza (yani kök-anlama) bağlı 
kalmaktan ibarettir. Arapça’da ‘şakk’ kelimesinin 
kök-anlamı ‘yarılma’dır ve bu ayetin izahında 
bu ‘mana’nın (veya bu mananın genişlemesiyle 
oluşan anlam dünyasının) dışına çıkılmamalı-
dır. Dolayısıyla ‘şakk’ kelimesini ‘tutulma’ olarak 
çevirmek mümkün değildir. Eğer bu mümkün 
görülürse, o zaman, “her kelime her manaya 
gelebilir!” Bu tarzın tarihimizdeki tipik örneğini 
‘tasavvuf’ ekolü vermiştir. Mutasavvıflar, neredey-
se her Kur’ân kelimesine bir ‘batinî’ mana yük-
lemişler ve sonuçta kendilerine özgü (bambaş-

71  Örneğin Fahruddin er-Razi, ‘kâsitûn’ ve ‘muksitîn’ keli-
melerini manalandırırken böylesi bir yanlışa düşmektedir. 
Ona göre, her iki kelime de k-s-t kökünden türemiş olma-
sına rağmen, ‘kâsitûn’dan kasıt, adil olmayan günahkar 
kişilerdir, ‘muksitîn’ ile kast edilenler ise adil davranan 
Müslümanlardır. (Bkz.Tefsir-i Kebir, Çev.: S. Yıldırım, L. 
Cebeci, S. Kılıç, C.S. Doğru, Akçağ Yayınları, Cilt:21, s.24). 
Razi, Rahman Suresi’nin 9. ayetini tefsir ederken de, aynı 
görüşünü tekrarlamakta ve aynı kökten türemesine rağmen 
bazı kelimelerin mastar ve isim manalarının farklılık arz 
edebileceğini iddia etmektedir (Age, cilt:21, s.76-77). 

72  KG, 169-172, 181, 189.
73  KG, s.213.
74  Câbirî’ye göre, ‘sünnetullah’ “evrende bulunan nizam”dır. 

Bkz. KG, s.214.
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ka) bir terminoloji oluşturmuşlardır.75 Câbirî’nin 

‘şakku’l-kamer’ tabirindeki ‘şakk’ kelimesine 

‘tutulma’ manası vermesinin de, esas itibarıyla, 

sufi tarzdan bir farkı olmadığı söylenmelidir. 

Benzer (ve daha tipik) bir örneği, FK’da va’dribû 

hunne (“onları darb edin!”) ifadesinin yorumunda 

da görüyoruz. Câbirî, burada da oldukça ‘keyfi’ 

bir yorumla, darabe (vurma) kelimesine “yatakta 

insanın eşini hafifçe dürtmesi, onu cinsel ilişkiye 

çağıracak hareketler yapması”76 manası vermek-

tedir ki, bu yorumun da, hangi açıdan bakılırsa 

bakılsın kabulü mümkün değildir! Ancak burada 

asıl sorulması gereken soru, sadece Câbirî’nin 

değil, muhakkikliği ile bilinen müfessirlerin dahi 

niçin zaman zaman bu tür keyfi manalandırma-

lar yapabildiğidir? Bu sorunun cevabı kanımca 

şudur: meselenin kökeninde, (fıkıhta olduğu gibi) 

dil tartışmasında da ‘yöntemli’ hareket edilme-

mesi yatmaktadır.77 Son derece önemli olmasına 

rağmen, bu konu tefsir tarihinde yeterince ilgi 

görmemiştir. Câbirî’nin de bu hususta müfessir-

lerin genelinden farklı bir konumda olmadığını 

söyleyebiliriz.

Bu üç konunun dışında, Câbirî’nin Kur’ân 

anlayışında eleştirilecek başka hususlar da var-

dır, ancak, kanımca, bunların içerisinde ikisi 

(“Kur’ân’da eksiklik-fazlalık” ve “Ümmilik” mev-

zuları) öne çıkmaktadır. Câbirî, yine rivayetleri 

baz alarak, elimizdeki Kur’ân’ın ‘eksik’ oldu-

ğunu, yani -az veya çok- bazı ayet veya surele-

rin Mushaf’ta yer almadığını78 söylemektedir ki, 

bu husus, onun en çok tenkit aldığı konular-

dan biridir. Ona göre, bugün elimizde bulunan 

75  ‘Beyanî’ tarzda yazan müfessirlerin çoğuna göre, bu termi-
noloji ‘makbul’ değildir!

76  FK, Cilt:3, s.258.
77  Bendeniz, burada, ‘kök-anlam’ yöntemini öneriyorum. Bu 

yöntemin özünde, kelimelerin zamana karşı dayanıklı bir 
‘sabit’ anlamı olduğu düşüncesi vardır. Buna göre dilde 
eş-anlamlılık, esas itibarıyla, yoktur. Birbirinin muadili oldu-
ğu söylenen kelimeler arasında aslında (şu veya bu ölçüde) 
anlam farklılığı vardır. Çok anlamlılık, kelimenin anlam 
dünyasının genişlemesi sonucu ortaya çıkan bir sorundur. 
Ama yakın-anlamlılık mümkündür. Yakın-anlamlı kelimeleri 
birbirinin yerine kullanmak, özellikle edebi içerikli metin-
lerde sıkıntı doğurur. Bu kelimelerin anlam alanları aslında 
farklıdır. Yakın anlamlı kelimeleri birbirinden ayırırken, 
‘kök-anlam’dan yararlanılmalıdır. Deyimler, bu yöntemde 
kısmen istisna tutulabilirler; zira bu yöntem, esas itibarıyla, 
‘kelime’ analizine dayanmaktadır. Yöntemin ayrıntıları için 
bkz. On Tez, M. Kürşad Atalar, Anlam Yayınları, 2006, 1. 
Baskı, s.25-47.

78  KG, s.263-265.

Kur’ân, Hz. Osman döneminde tedvin olun-

duğundan beri hiçbir değişikliğe uğramamıştır; 

ancak o dönemde toplama işi yapılırken ‘bazı 

yanlışlar’ın yapılmış olması da mümkündür. Bu 

durum, “Kur’ân’ı biz indirdik; elbette onu yine 

biz koruyacağız” ayetiyle de çelişmez; çünkü 

bizzat Kur’ân’ın kendisi “bazı unutma, değişme, 

hazf ve nesh olasılıklarından” söz etmektedir.79 

Câbirî, bu bağlamda, Ehl-i Sünnet ve Şia kaynak-

larından konuyla ilgili birçok rivayeti aktarır,80 

bunların birçoğuna katılmadığını da ifade eder, 

ancak Tevbe Suresi’nin giriş bölümünün ‘kayıp’ 

olmuş olabileceğini kabul eder.81 Burada ilginç 

olan, Câbirî’nin bu görüşü savunurken ikircikli 

bir tutum takınmasıdır. O, bir yandan Şia ve 

Ehl-i Sünnet kaynaklarında yer alan ilgili rivayet-

lerin çoğunu ‘abartılı’ bulduğunu ifade ederken, 

öte yandan, (Kur’ân’da bir ‘değişiklik’ olduğu 

yönündeki fikrini desteklemek için olsa gerek), 

recm ayetinin Mushaf’a alınmadığını, Hz. Aişe’nin 

yatağının altında sakladığı ve recm ayetiyle büyük 

emzirmenin on gün olduğunu bildiren ayetlerin 

yazılı olduğu sahifeyi keçinin yediğini, “ilk kez 

cihad ettiğiniz gibi cihad edin” mealindeki ayetin 

neshedildiğini vs. ifade eden rivayetleri herhangi 

bir tenkide tabi tutmadan aktarmaktadır.82 Öyle 

görünüyor ki, onun Mushaf’ta bir değişiklik 

olduğu yönündeki görüşü, yönteminden kay-

naklanmaktadır. O, her ne kadar ‘nesh’ ile ilgili 

ayetlere atıfta bulunsa da, aslında, görüşünü riva-

yetler üzerine temellendirmektedir. Zaman zaman 

rivayetleri tenkit etmesine ve bazılarını ‘uyduruk’ 

bularak reddetmesine rağmen, son derece hassas 

olunması gereken bu konuda, ‘rahat’ bir yaklaşım 

sergileyerek Mushaf’ın ‘eksik’ olduğunu söyle-

yebilmektedir. Bu, açıktır ki, onun ‘zihniyeti’ ve 

‘yöntem’i ile uyumlu bir tutumdur (zira Kur’ân’ın 

“tarihsel bir metin” olduğunu savunan bir kişi 

79  KG, s.265. 
80  Bunlar arasında Suyutî’den nakledilen ve “Kur’ân’ın çoğu-

nun nesh olunduğunun yahut unutturulduğunu” ifade eden 
şu sözler ilginçtir: “Ebu Ubeyd şöyle demiştir: Bize İsmail 
b. İbrahim Eyyub’tan, o da Nafi’den, o da İbn Ömer’den şu 
sözü naklettiler: “İçinizden hiç kimse ‘ben bütün Kur’ân’ı 
biliyorum’ demesin. Zira Kur’ân’ın bütününün ne olduğunu 
nereden bilecek ki! Çünkü Kur’ân’ın çoğu gitmiştir, bu 
yüzden şöyle desin: ‘Kur’ân’ın şu anda ortada olan kısmını 
öğrendim.” KG, s.256.

81  KG, s.264.
82  KG, s.255.
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için, onun bazı ayetlerinin Mushaf’ta yer almamış 

olması ‘ciddi’ bir sorun teşkil etmez!83). Ayrıca dik-

kat edilmelidir ki, Mushaf’ta bazı ‘değişiklikler’in 

olduğunu iddia etmek, nasih-mensuh meselesinin 

ötesinde boyutları olan bir konudur. Câbirî kabul 

etmese de, konunun, Kur’ân’ın korunmuşluğunu 

beyan eden Hicr:9. ayetle doğrudan ilgisi vardır. 

Zira mantık gereği, orijinal metindeki en küçük 

bir değişiklik dahi mevsukiyete halel getirir. 

Biliyoruz ki ve tarihen de sabittir ki, Kur’ân metni 

orjinaldir; onda en küçük bir değişme, eksiklik 

yahut fazlalık yoktur!84 Dolayısıyla, Câbirî’nin 

bu görüşünü -hem tarihsel veriler hem de itikadî 

açıdan- onaylamak mümkün değildir.

Ümmîlik konusu ise, sadece Câbirî tarafından 

değil, son dönem müfessirlerinin birçoğunca da 

farklı şekilde ele alınmış ve Hz. Peygamber’in 

ümmî oluşunun, onun okuma-yazma bilme-

mesiyle ilgili olmadığı, bilakis mensup oldu-

ğu Kureyş kabilesinin Ehl-i Kitap bir topluluk 

olmadığı anlamına geldiği savunulmuştur. Câbirî 

de, kimi zaman ısrarlı kimi zamanda dolay-

lı ifadelerle bu görüşü savunmaktadır.85 Onun 

anlayışında, Kur’ân’daki ilgili ayetlerden86 Hz. 

Peygamber’in okuma-yazma bilmediğine dair bir 

83  İlginçtir, Câbirî, nasih-mensuh konusunda FK’da farklı bir 
görüşü savunmaktadır. Ona göre, “Kur’ân’da fıkhi anlamda 
neshin varlığına delalet eden herhangi bir şey bulunma-
maktadır” ve ‘nesh’ edilen şey, “Kur’ân’ın lafızları değil, 
önceki şeriatlerdir.” Bkz. FK, Cilt:3, s.132. Kur’ân’da 
nasih-mensuhun değil de ‘hükümlerde tedriciliğin’ olduğunu 
söyleyen Câbirî, bunu şöyle açıklar: “Kur’ân ayetleri şartlara 
göre indirilmiştir. Örneğin Müslümanların zayıf durumda 
oldukları bir dönemde, bu şartlara uygun ayetler indirilmiş, 
şartlar düzeldiğinde ise bu hükümlerde tadilatlar yapılmış ve 
yeni şartlara uyarlanmıştır. Bu, ilk hükmün ortadan kaldırıl-
ması ya da tamamen iptal edilmesi anlamına değil, şartlara 
uyarlanması anlamına gelir.” Bkz. Age, s.133.

84  Mesela, müfessir Fahruddin er-Razi, Hicr:9. ayetin tefsi-
rinde, Kur’ân’ın tağyir ve tahriften korunmuş olduğunu 
ve kendi yaşadığı döneme kadar geçen yaklaşık 600 yıllık 
sürede onda hiçbir değişiklik olmamış olmasını, ‘kesin bir 
mucize’ olarak niteler. Razi, ‘korunma’ kelimesinin izahında 
ise (başkalarının dilinden) şu ifadeleri aktarır: “bu muhafaza 
ve korumadan murad şudur: eğer bir kimse onun bir harfini 
yahut bir noktasını değiştirmeye kalksa, bütün dünya ‘bu 
yalandır ve Allah’ın kelamını bozmadır’ der. Hatta eğer hey-
betli bir alimin, Allah’ın kitabında bir tökezlemesine ve bir 
kıraat hatasına rastlansa, ona bütün çocuklar bile ‘hoca efen-
di! Yanlış okudun, doğrusu şöyle şöyledir’ derler. İşte “Onun 
koruyucuları şüphesiz biziz” ayeti ile bu kast edilmiştir.” 
Bkz. Tefsiru’l-Kebir, Akçağ Yayınları, 1992, Cilt:14, s.65.

85  KG, s.91-107.
86  Konuyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ayetler şun-

lardır: Ankebut:48, Şura:52, Furkan:5, Nahl:103, Kasas:86 
ve İsra:88. 

görüşe ulaşmak mümkün değildir. O, kelimeye 

‘okur-yazar olmama’ şeklinde bir mana veril-

mesinden Kur’ân’ın mu’cîz bir kitap olduğunu 

kanıtlamak isteyen klasik dönem kelamcılarının87 

sorumlu olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre, 

(‘ümmî’ tabirinin türetildiği) ‘ümm’ kelimesi-

nin kökenine bakıldığında, dilbilim otoritele-

rinin88 ve kimi muhakkik alimlerin89 de ifade 

ettiği gibi, esasen, ‘ümmet/toplum’ anlamıyla 

karşılaşılır. Câbirî, konuyla doğrudan ilgisi olan 

Ankebut:48’i90, siyak-sibak ilişkisini, nüzûl şart-

larını ve “Kur’ân’ın kimi ayetleri kimi ayetlerini 

açıklar” ilkesini dikkate alarak izah etmeye çalışır 

ve nihayetinde ‘ümmî’nin, ‘okuma-yazma bilme-

yen’ değil, “kendilerine kutsal kitap indirilmemiş” 

kişi veya toplumlar anlamına geldiği neticesine 

ulaşır.91 Aslında, dikkatli bir gözle bakıldığın-

da, Câbirî’nin bu konudaki gerekçelerinin zayıf 

olduğu görülür. İlk olarak, o, kelimenin kök-

anlamını incelerken, belirli bir ‘yöntem’den hare-

ket etmemektedir ve yanılgısının da temel nedeni 

budur. O, lügatlerde yer alan iki manadan birini 

tercih etmektedir. Hâlbuki buna gerek yoktur. 

Zira kök-anlam ‘yöntemi’ uygulandığında, ‘ümmî’ 

kelimesinin (dilbilimciler ve müfessirlerin çoğun-

luğu tarafından da kabul edildiği üzere) yerine 

göre ‘anaya ait’ yahut ‘anasından doğmuş gibi’ 

manasına, yerine göre de ‘ümmet/toplum’ mana-

sına gelebileceği görülür. Bu, kelimenin ‘anlam 

dünyası’nın genişlemesi ile ilgili bir husustur. 

Yani, bu açıdan bakıldığında, ‘ümmet’ kelimesini 

“aynı anadan (kaynaktan) gelen insanlar toplulu-

87  Câbirî’ye göre ‘ümmi’ kelimesine ‘okuma-yazma bilmeyen’ 
manasının verilmesinden, (iyi niyetli de olsa) ilk kez, kelam 
alimi Zeccac (ö. H.310) sorumludur. (Bkz. KG, s.108)

88  Câbirî, el-Ferra’nın (Ebu Zekeriya Yahya b. Ziyad) bunların 
başında geldiğini söyler (KG, s.111).

89  Câbirî, bu noktada İbni Teymiyye’nin adını anar. Ancak İbni 
Teymiyye, okur-yazar olmayana da ümmî denilebileceğini 
kabul etmektedir. Bkz. KG, 111-113.

90  Ayetin meali şöyledir: “sen bundan önce kitap okuyan değil-
din ve onu sağ elinle de yazmıyordun. Böyle olsaydı, batılda 
olanlar kuşkuya kapılırlardı.”

91  Câbirî, bu neticeye ulaşırken, rivayetlere de başvurur. 
Özellikle de Buhari ve Müslim gibi temel hadis kitaplarında 
Hz. Peygamberin ‘okuma-yazmayı’ bildiğine (yahut sonra-
dan öğrendiğine) dair ifadelerin yer aldığı rivayetleri tezini 
desteklemek için aktarır (Bkz. KG, 97-99). Ancak Mevdudi, 
Tefhim’ul-Kur’ân’da bu rivayetlerdeki ifadelerin çelişkili 
olduğunu ve lafzı açık olan ayetler karşısında bu rivayetlerin 
reddedilmesi gerektiğini belirtir. Bkz. Mevdudi, Tefhimü’l-
Kur’ân, Editör: Ali Bulaç, Cilt:4, s.264-265. 1996, (İnsan 
Yayınları, Yeni Şafak, İstanbul)
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ğu’ olarak tanımlamak mümkündür. Dolayısıyla, 

kelime, Câbirî’nin ifade ettiği gibi, “Kitab’a muha-

tap olmamış toplumlar” için kullanılabileceği 

gibi, rahatlıkla, ‘okuma-yazma bilmeyen’ kişi 

(veya toplumlar) için de kullanılabilir. Açıktır ki, 

Ankebut:48, (Mevdudi’nin de vukufiyetle izah 

ettiği gibi92), net bir şekilde Hz. Peygamber’in 

‘okur-yazar olmadığı’nı ifade etmektedir ki, bu 

zahiri anlamı, zorlama yorumlarla eğip-bükmenin 

gereği yoktur.93 İkinci olarak, Câbirî, içlerinde 

çelişkili ifadelerin yer aldığı rivayetleri ayetin açık 

ifadesinin önüne geçiren bir yaklaşımı benim-

semektedir ki bunu da kabul etmek mümkün 

değildir. Ayrıca bilinmelidir ki, ayetin mücmel 

olan lafzı hadisle izah edilecekse, hadisin güve-

nilirliği konusunda şüphe olmamalıdır. Konuyla 

ilgili rivayetlerin güvenilirliği konusunda şüphe 

bulunduğuna göre, Câbirî’nin görüşünün sağlam 

temelleri olmadığını söylemek mümkündür.94 Son 

olarak, Câbirî’nin “Kur’ân’ın mu’cizevi yönünü 

vurgulamak için Hz. Peygamber’in okuma-yazma 

bilmediğini söylemeye gerek yoktur”95 şeklindeki 

görüşünün gerekçesinin de zayıf olduğunu söy-

leyebiliriz. Ona göre, “edebi açıdan belağat ve 

özgünlüğün zirvesinde olan” Kur’ân’ı okuma-

yazma bilen insanlar bile taklit edemeyeceğine 

göre, klasik dönem kelamcılarının kaygısının aslı 

yoktur. Câbirî, burada yanılmaktadır; zira kelam-

cıların mantığı gayet açıktır: edebi açıdan üstün 

bir düzeyde bulunan Kureyş şairleri dahi, kendi-

lerine meydan okunmasına rağmen, Kur’ân’ın bir 

suresinin bile benzerini getirememişlerdir. Onlar 

bunu yapamazken, okuma-yazması olmayan bir 

kişi, “belagat ve özgünlüğün zirvesinde olan” bir 

kitabı nasıl yazabilir?” Bu, gayet yerinde bir man-

tıktır ve gerçekten de Kur’ân’ın mu’cîz oluşunun 

açık bir delilidir. Bu delili, zayıf gerekçelerle iptal 

92  Bkz. Mevdudi, Age, s.262-263.
93  Câbirî, ayetteki “sen bundan önce kitap okuyan değildin” 

ifadesindeki ‘kitab’ın “Ehl-i Kitab’ın sahip olduğu kitaplar-
dan birisi” olduğunu iddia ederek, ayetten Hz. Peygamber’in 
okuma-yazma bilmediğine dair bir sonuç çıkarılamayacağını 
iddia etmektedir. (Bkz. KG, s. 104). Ancak o, burada, önemli 
bir noktayı ihmal etmiş gibi görünmektedir. Bu ayetteki 
‘kitap’ kelimesi, belirlilik takısı almamıştır (orijinal ifade 
‘min kitabin’ şeklindedir). Bu durumda, Arapça dil kural-
larına göre, buradaki kastın, özel manada Tevrat ya da İncil 
olmasından ziyade, genel manada “kitap okumayı bilmek” 
olması daha mümkündür. 

94  Mevdudi, Agy.
95  KG, s.107.

etmeye çalışmanın anlamı yoktur.96 

Bunların dışında, Câbirî’nin kimi ‘tartışmalı’ 

konularda savunduğu görüşlerin eleştiriye açık 

boyutları olduğunu da eklememiz gerekiyor. 

Ancak kanımca, bunların önem derecesi, yukarı-

da zikrettiğimiz hususlara nazaran daha düşüktür. 

Muhammedî davetin Mekkeli müşriklerce red-

dedilme gerekçesinin esas itibarıyla ‘ekonomik’ 

olduğu,97 Kur’ân’ın “7 harf üzere” inmiş olduğu ve 

farklı kıraatlerle okunabileceği,98 Aryusçuluğun 

haniflik olarak nitelendirilebileceği,99 Şia ve 

Tasavvufun Hermesçi dinî felsefeden etkilendiği,100 

Hz. Peygamber’in Allahu Teala’yı rüyasında gör-

müş olduğu,101 Hz. Yusuf’un ‘tam yetkili bir 

hükümdar’ değil de Firavun’un emrinde çalışan 

bir ‘özel danışman’ olduğu102 yönündeki görüşleri 

ile Gazali, Farabi ve İbni Sina’ya yönelik eleş-

tirilerini103 bunlar arasında sayabiliriz. Ancak, 

Câbirî’nin Kur’ân anlayışını değerlendirirken, tar-

tışmaya açık olan bu görüşlerinden ziyade, belki, 

onun yaklaşımlarının ‘Mağribî’ karakteri üzerinde 

durmak daha doğru olacaktır. Câbirî’yi, gerçekten 

de Müslüman dünyasının ‘Mağrip’ (batı) bölge-

sinde etkili olan bir yaklaşımın çağdaş dönemdeki 

temsilcilerinden biri olarak görmek mümkündür. 

Kendi ifadesiyle, o, çağdaş dönem Müslüman 

düşüncesini yenileme çabasında, “İbni Hazm 

eleştiriciliğini, İbni Rüşd akılcılığını, Şatibi usül-

cülüğünü ve İbni Haldun tarihçiliğini”104 örnek 

almakta, tefsir alanında ise yine ‘Mağrip’ kökenli 

olan Kurtubi ve İbni Aşur gibi yazarlardan sıklık-

96  Burada ifade etmemiz gerekiyor ki, Câbirî, Arapça’da 
‘okuma-yazma bilmeyen kişi’yi karşılamak için hangi keli-
menin kullanıldığına dair klasik dönemden bir izah veya 
delil getirmemektedir! Gerçekten de, Câbirî gibi düşünenlere 
sorulması gereken soru şudur: “madem ‘ümmî’ kelimesi, 
‘okuma-yazma bilmeyen’ anlamına gelmez; o halde Hz. 
Peygamber dönemi Arapçası’nda ‘okuma-yazma bilmeyen’ 
kişiyi karşılamak için kullanılan kelime hangisidir?!

97  KG, s.129.
98  KG, s.190-205.
99  KG, s.66-80.
100  KG, s.154.
101  KG, s.214.
102  KG, s.428-429.
103  Câbirî, Farabi ve İbni Sina’nın savunduğu ‘feyz 

nazariyesi’ni hurafe ve iftiradan ibaret yaklaşım bir olarak 
nitelemekte, sebepliliği inkar ettiği gerekçesiyle de Gazali’yi 
eleştirmektedir. KG, s.162-163. 

104  M. Abid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı 
(Çev.: B. Köroğlu, H. Hacak, e. Demirli, Kitabevi, İstanbul, 
2001, 3. Baskı, s.683).
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la ararlanmaktadır.105 Onun ilmî, felsefî ve fıkhî 

yaklaşımlarını olumladığı ve adeta klasik dönem-

den ‘örnek aldığı’ kişi ise İbni Rüşd’tür ve dikkat 

edilirse, o da ‘Mağripli’dir! Câbirî, esasen ‘doğu’ya 

ait olan Şii-Batınî düşüncesini (yani ‘irfan’ ekolü-

nü) de net bir şekilde reddeder106 ve gerek felsefî 

gerekse fıkhî açılardan yine ‘Mağribî’ bir Sünni 

yaklaşımı benimser.107 Bunun ötesinde ve belki 

de Türk okuru için daha ilginç olan, Câbirî’nin 

Mağrip coğrafyasını fetheden Emeviler’le ilgili 

pek olumsuz bir söz söylememesidir.108 Ümeyye 

oğullarının lideri Ebu Süfyan hakkında kullan-

dığı ‘ılımlı’ ifadeler ise dikkat çekicidir.109 Bunun 

muhtemel nedeni, ‘çevre’nin insan üzerinde etkili 

olması olabilir. Bu fiziksel olarak doğru olduğu 

gibi, ‘kültürel’ olarak da böyledir. Nitekim genel 

olarak Şia coğrafyasında yaşayan bir kişi Şiî 

olmakta, Sünni coğrafyasında yaşayan bir kişi de 

Sünnî olmaktadır.110 Öyle görünüyor ki, Câbirî 

105  Bkz. Nihat Uzun, “Kur’ân’a Giriş (Medhal ile’l-Kur’âni’l-
Kerim, el-Cüz’ü’l-Evvet, fi’t-Ta’rif bi’l-Kur’ân)” Kitap 
Tanıtımı, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
Cilt:20, Sayı:1, 2011, s.325.

106  Bkz. KG, 152-156. 
107  Câbirî’nin Sünniliği, bazen ‘tarafgirlik’ noktasına kadar 

ulaşmaktadır. KG’de ‘vahy’in mahiyetini tartışırken, Şiilerin 
ve mutasavvıfların nübüvvet ve velayet konusundaki düşün-
celerini kesin bir dille reddeden ve bunların “esasen Yahudi 
ve Hıristiyanların tasavvurları ile aynı paralelde seyrettiğini” 
söyleyen (bkz. s.160) Câbirî, Avrupalı bir yazarın “vahiy 
İslâm’da Kur’ân-merkezlidir” mealindeki sözünü aktar-
dıktan sonra şu ilginç ifadeleri kullanır: “bu yazara hak 
veriyoruz, ama bir şartla! Bu söz sadece Ehl-i Sünnet için 
söylenirse, yüzde yüz doğrudur.” (bkz. Agy.) 

108  Câbirî, FK’da, İbrahim Suresi’nin sebeb-i nüzûl rivayet-
lerinden biri olarak zikredilen ve “Kureyş’in en kötü iki 
kolundan biri olarak” Ümeyye oğullarını gösteren rivayeti 
reddederken şu ifadeleri kullanmaktadır: “bu yorumun siyasi 
boyutlu olduğu ortadadır, zira söz konusu rivayetler Ümeyye 
oğullarına yönelik tamamen siyasi amaçlı bir saldırı içer-
mektedir.” (Cilt:2, s.296). Nisa Suresi’nin tefsirinde ise, 
Emevilerin kurduğu devleti, “İslâm’ın kurduğu en büyük iki 
devletten biri” olarak nitelemekte ve bu devletin temelinin 
“Hz. Peygamber ile Ebu Süfyan’ın kızı Ümmü Habibe ara-
sındaki evlilik ile atılmış olduğunu” söylemektedir (Cilt:3, 
s.311).

109  Örneğin Ebu Süfyan’ın Müslüman olmadan önce Hz. 
Peygamber’e karşı tutumunu şu sözlerle ifade etmektedir: 
“Ayrıca burada bir başka husus daha vardır ki, o da Ebu 
Süfyan’ın Muhammedi davete karşı olan tutumunun hiçbir 
zaman Ebu Cehil ve diğer Mahzumoğulları kadar kötü 
olmamasıdır.” (Bkz. FK, Cilt:2, s.298). Hakeza, o, Ahzab 
Suresi’nin tefsirinde de Ebu Süfyan’ın Müslümanlara düş-
manlıkta ‘aşırı gitmediğini’, hatta Uhud ve Hendek savaşla-
rında Müslümanların, görebilecekleri daha büyük zararlar-
dan onun savaşı sürdürmeme yönünde aldığı karar sayesinde 
kurtulduklarını söylemektedir (FK, Cilt:3, s.230).

110  Nitekim geleneksel Şia’ya sert eleştiriler yöneltmiş olan Ali 
Şeriati bile, son tahlilde, kendisini bir ‘Şii’ olarak tanımla-
maktadır. Bkz. Ali Şiası-Safevi Şiası, Çev.: Feyzullah Artinli, 
Yöneliş Yayınları, 2. Baskı, Kasım 1990, s.59. 

de bu kültürel çevrenin etkisinden kurtulama-

mıştır. Zira doğudaki (buna Türkiyeli olanlar da 

dahildir) Sünniler arasında Emeviler (yahut Ebu 

Süfyan ve oğlu Muaviye) hakkında bu tür ‘ılımlı’ 

ifadeler pek kullanılmaz.111 Bu, öyle görünüyor 

ki, Mağrip coğrafyasında yaşamakla ilişkilendiri-

lebilecek bir tutumdur. Fakat Câbirî gibi mesele-

lere daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışan 

birinin bu hususta aynı dikkati göster(e)mediğini 

not etmekte de fayda görüyoruz.112

Nihayet Câbirî’nin ‘çelişki’ye düştüğü noktala-

ra da değinmemiz gerekiyor. Bu husus önemlidir, 

zira ‘görüş farklılığı’ her zaman makul karşıla-

nabilir, ancak ‘çelişki’ mazur görülemez. Çünkü 

yazarın ‘yetkinliği’ne dair bir göstergedir. Nasıl ki 

her hangi bir konuda çelişki görmezden geline-

miyorsa, Kur’ân söz konusu olduğunda bu husus 

daha bir önem kazanır. O nedenle Câbirî’nin 

‘tutarlılık’ noktasında gösterdiği performansın 

da değerlendirilmesi gerekmektedir. Genellikle 

dikkatli bir müellif portresi sunmaya çalışmasına 

rağmen, Câbirî’nin bazı hususlarda çelişik ifadeler 

kullandığını gözlemliyoruz. Bunlar arasında, özel-

likle ‘yöntem’i ile ilgili olanlar dikkat çekmekte-

dir. Örneğin o, bir yandan, ‘tarihselci’ yaklaşımına 

uygun olarak, Kasas:14-28’den “evlilikte babanın 

kararının geçerli olup kıza söz düşmeyeceği” 

sonucunu çıkaran mezhep imamlarının görü-

şünün eleştirilmesi gerektiğini,113 zira kıssaların 

hüküm çıkarmak için değil ders ve ibret almak 

için olduğunu söyleyerek yorum alanını daraltır-

ken, öte yandan, Musa (a.s.) kıssasında hitabın 

aslında Kureyşlilere olmasına rağmen, mesajın 

bütün insanlığa yönelik olduğunu savunarak 

‘evrenselci’ bir yaklaşım sergilemektedir. Hatta 

daha önce KG’de kullandığı ‘yöntem’le çelişen 

bir yaklaşım sergilediğinin farkında olmadığını şu 

sözlerle teyit etmektedir: “Peygamber, gerçekte, 

Kureyşli olmakla beraber, onun bu durumu sadece 

beşeri bir bağlılık ifade eder. Çünkü o, bir mesajın 

taşıyıcısı olarak belirli bir kabilenin yahut belirli 

111  Öyle ki Sünni anlayışa göre, ilk dört Halife’nin yönetimi 
meşrudur; daha sonra (yani Muaviye ile birlikte) ‘meliklik’ 
dönemi başlamıştır!

112  Câbirî ‘tarihselci’ olduğu için, ‘mağribi’ bir kültürel ortam-
dan etkilenmiş olmasının onun açısından bir ‘nakısa’ teşkil 
etmediği söylenebilir! 

113  KG, s.397, 330 no’lu dipnot.
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bir zamanın sınırlarını aşmaktadır.”114 Dikkat edi-

lirse, bu ifadeler, Kur’ân’ın ‘nüzûl sıralaması’nı (ya 

da ‘tarihsel şartları’) dikkate alarak tefsir edilmesi 

gerektiğini savunan bir müellifin cümleleri olmak 

yerine, ‘evrenselci’ yaklaşımı benimseyen müfes-

sirlerin115 sözlerine benzemektedir. Hakeza, o, 

ayetlerin nüzûl sebeplerinin bilinebilirliği konu-

sunda da bazı çelişik ifadeler kullanmaktadır. 

Örneğin, KG’nin sonunda116 “Kur’ân’daki her bir 

ayetin illa ki bir iniş sebebi vardır dersek yanlış 

olmaz” şeklinde bir ifade kullanırken, Medenî 

surelerdeki kıssaları değerlendirdiği bölümde, 

Medine’de indirilen surelerin ‘değişik zamanlarda’ 

indirilen pasajlardan oluştuğu ve bu pasajların 

kimilerinin diğerlerinden ‘seneler sonra’ indiği 

gerekçesiyle, Medenî surelerde yer alan kıssala-

rın “iniş sıralamasına göre düzenlenmesinin çok 

zor olduğunu” söylemektedir.117 Kıssalarla ilgili 

olan pasajlar birçok ayetten oluştuğuna göre, bu 

ayetlerin esbâb-ı nüzûlünün bilinmesinde karşı-

laşılacak bir zorluğun, tefsirin güvenilirliğini de 

etkileyeceğine kuşku yoktur! Bir başka ‘yöntem-

sel’ çelişki örneği ise, Nuh Suresi’nde karşımıza 

çıkmaktadır. Bilindiği üzere Câbirî, esbâb-ı nüzûl 

rivayetleri bazında bir tefsir yapmaya çalışmakta; 

rivayetlerde sıkıntı gördüğü zaman ise ya sure 

bütünlüğüne ya ‘bağlam’a müracaat etmektedir. 

Fakat bu surede bu tarzını değiştirmektedir. Ona 

göre, bu surenin nüzûl sıralamasındaki yerini, 

kendisinden önce ve sonra inen surelerin yar-

dımıyla bir biçimde tespit etmek mümkün olsa 

da118 ‘bağlamı’nı tespit etmek mümkün değildir! 

Zira surenin bütününde Nuh kıssası anlatıl-

maktadır ve kıssanın muhtevasında, önce ve 

sonra inen surelerle çelişen bir dil kullanılmakta 

ve Nuh kavminin helak edilmesi istenmektedir. 

Câbirî, bu surenin, davetin 6. aşaması olarak 

nitelediği “muhasara sonrası kabilelerle iletişimin 

sürdürüldüğü ve hicret hazırlıklarının yapıldığı” 

evrede indirildiği görüşünde olduğu için, bu 

aşamada helak talebinin dillendirilmesini izahta 

114  KG, s.413.
115  Seyyid Kutub ve Mevdudi bunlar arasında sayılabilir. 
116  KG, s.496. 
117  KG, s.444. 
118  KG, s.352.

zorlanmaktadır.119 Bu çelişkilerin dışında, kimi 

konulardaki izahlarında da Câbirî’nin çelişkiye 

düştüğü görülmektedir. Örneğin KG’de, ‘nesh’ 

ile ilgili ayet veya rivayetleri yorumlarken net 

ifadeler kullanmamakta, ancak FK’da ‘nesh’i açık 

bir dille reddetmektedir!120 Hakeza KG’de ‘ayet’ 

kelimesinin Kur’ân için söz konusu olduğunda 

“tek kelimeden, iki kelimeden yahut birçok keli-

meden oluşan, uzunlukları birbirinden farklı olan 

Kur’ân cümleleri anlamına geldiğini” söylerken121 

FK’da ‘ayet’ kelimesine bu anlamın verileme-

yeceğini, bunun yerine ‘mucize’ yahut ‘alamet’ 

manasının verilmesi gerektiğini söylemektedir.122 

Yine, ‘insan’ kelimesinin kullanımlarında önce bu 

tabirin geçtiği yerlerde ‘belirli’ bir kişiden bahse-

dildiğini savunmakta, ancak FK’da bu kelimenin 

geçtiği bazı ayetleri genel manada ‘insan’ı karşıla-

yacak şekilde tercüme etmektedir.123 

Buraya kadar, Câbirî’nin Kur’ân anlayışın-

da eleştiriyi hak eden hususlara ana hatlarıyla 

değinmiş bulunuyoruz. Bunca eleştiriden sonra, 

okuyucunun aklına, tabii ki, “Câbirî’nin Kur’ân 

anlayışının olumlu hiçbir tarafı yok mu?” diye bir 

soru gelebilir. Öncelikle ifade edelim ki, bu bir 

tenkit yazısıdır ve bu tür yazılarda münekkitten 

beklenen, yazarın olumlanabilecek görüşlerinden 

ziyade eleştiriye açık tezleri üzerinde durmak-

tır. Zira tezin sahibi, iddialarını kanıtlamak için 

(kendince) yeterli kanıtı zaten okuyucuya sun-

maktadır. Münekkidin öncelikli görevi, bu iddi-

aların ‘gücü’nü test etmek ve (varsa) eksik yönle-

rini okuyucunun dikkatine sunmaktır. Bu yazıda 

naçizane yapmaya çalıştığım şey budur. Bendeniz 

“eleştiri rahmettir” ilkesine inanan biriyim. Bana 

göre, eleştiri, düşünce dünyamızın zenginleşmesi 

noktasında hayati önemi haizdir. Zira fikir bu 

şekilde gelişir ve olgunlaşır. İnsan beşerdir; dola-

119  Onun bulduğu izah şudur: “… Nuh peygamberin, kavminin 
toptan helak edilmesi için dua etmesi yepyeni bir durumdur. 
Bununla beraber Kur’ân kıssalarında duruma göre yer yer 
sert ve katı tutum, yer yer de yumuşak bir tutum gözlenir” 
(KG, s.354). Ancak bu izahın yöntemsel çelişkiyi izale etme-
diği aşikardır! 

120  FK, Cilt:3, s.132-134.
121  KG, s.245, 191 no’lu dipnot.
122  Kullandığı ifadeler aynen şöyledir: “Kur’ân’a müracaat 

ettiğimizde görmekteyiz ki orada ‘ayet’ kelimesi, bütün 
geçtiği yerlerde alamet (ya da Allah’ın varlığını ve kudretini 
gösteren mucize) anlamında kullanılmaktadır.” (FK, Cilt:3, 
s.123).

123  FK, Cilt:1, s.65 ve s.437. 
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yısıyla ‘şaşar.’ Bunun istisnası olan tek bir kişi bile 

yoktur. Her aklın üzerinde bir akıl olduğuna göre, 

yapılması gereken, eleştiri mekanizmasını sağlıklı 

bir şekilde işletmektir. Burada münekkidin de 

yanılabileceği şeklinde bir itiraz gelebilir. Bu nok-

tada da görevin okura düştüğünü söylemeliyim. 

Esasen sağlıklı işleyen eleştiri mekanizmasında 

her okur bir münekkittir, öyle olmalıdır. Okur, 

görevini ciddiyetle yerine getirirse, eleştiriden 

beklenen ‘hayır’ da hâsıl olacaktır. 

Bu bağlamda, Câbirî’nin Kur’ân anlayışı-

nın olumlanabilecek yönlerine de değinebili-

riz. Örneğin Kur’ân’ın “bize çağdaş” bir şekil-

de yorumlanması gerektiği hususundaki görüşü 

kanımca olumludur. Bu görüşe ulaşırken, ‘eleş-

tirel’ tavrı ve aklı kullanmayı önermesi de olum-

lanabilecek bir yaklaşım olarak görülebilir. Fakat 

mesele, bunların ‘mahiyet’i ile ilgilidir. Câbirî, 

‘çağdaş’ yorumdan çoğunlukla ‘modern’ olanı, 

‘aklı kullanmak’tan da ‘akılcılığı’ anlamaktadır. 

Sorun tam da buradadır. Yoksa Çağdaş Müslüman 

Düşünce içerisinde yer alan (ve Câbirî’nin eleştir-

diği) bir diğer grup olarak ‘İslâmcılar’ da ‘ıslah’, 

‘ihya’ ve ‘tecdid’ kavramlarına önem vermekte ve 

‘çağcıl’ bir yorumun gerekliliğine sürekli vurguda 

bulunmaktadırlar.124 Ancak malum olduğu üzere, 

Câbirî’nin kast ettiği ‘tecdid’ ile ‘ıslah’ hareketinin 

kast ettiği ‘tecdid’ -mahiyet itibarıyla- farklıdır. 

Birinde modern kavram ve kurumlara yönelik 

‘bağdaştırma’ yaklaşımı hakim iken, diğerinde 

‘orijinal kaynaklar’ temelinde hem modernizme 

hem de geleneğe yönelik eleştirel yaklaşım bas-

kındır. Bu da tabiatıyla, yorumda (bazı benzerlik-

ler olsa da)125 ciddi farklılıklara neden olmaktadır. 

Hakeza, Câbirî’nin ‘nüzûl sıralaması’nı gözeterek 

ve esbâb-ı nüzûl rivayetlerinden yararlanarak 

Kur’ân’ı anlama çabası ve bu bağlamda ulaştı-

124  Klişe olmuş sözlerden biri, ‘İslâmcı’ Mehmet Akif’e ait 
olan: “İslâm’ı çağın idrakine söyletmek”tir! 

125  Örneğin, Câbirî, “ona temiz olanlardan başkası el süre-
mez” ayetinin (Vakıa:79) tefsirinde, ‘İslâmcı’ Kutub gibi 
düşünmekte ve ayet çevirisini şu şekilde yapmaktadır: “Ona, 
ancak tertemiz olanlar (melekler) dokunabilir.” Bkz. FK, 
Cilt:1, s.372 S. Kutub ise ayeti yorumlarken şunları söyle-
mektedir: “Müşrikler Kur’ân’ı şeytanların indirdiğini sanı-
yorlardı. Burada bu iddia reddedilmektedir. Çünkü şeytan 
Allah’ın katında hissedilen bu korunmuş kitaba el süremez. 
Onu ancak arınmış melekler indirirler. Ayetin en açık ve 
uygun tefsiri budur.” Bkz. Fizilal’il-Kur’ân, Cilt:14, s.264.

ğı “yeni” sonuçlar126 da olumlu boyutlar içer-

mektedir. Fakat sorun, bu tefsir tarzını ‘içtihad’ 

boyutunun ötesine taşıyıp manayı esbâb-ı nüzûl 

rivayetlerine endekslemekten kaynaklanmakta-

dır. Çünkü Kur’ân’ın tamamı için esbâb-ı nüzûl 

rivayetleri yoktur. Dolayısıyla, birkaç kıssa da 

(yahut surede) dahi nüzûl sebebi bulunama-

dığında, salt bu yönteme dayalı tefsir çabası 

ciddi yara alır. Ancak bunu söylemek, esbâb-ı 

nüzûl rivayetlerinin tümden ‘faydasız’ olduğu 

anlamına gelmez. Nitekim klasik tefsirlerde de 

bu çaba gösterilmiştir ve nüzûl sebebiyle ilgili 

rivayetler temelinde (özellikle de fıkıh alanında) 

son derece yararlı yorumlar yapılmıştır. Önemli 

olan, esbâb-ı nüzûl rivayetlerini ‘yararlanılabile-

cek’ kaynaklardan biri olarak görmektir. Bunun 

ötesine geçip bütün Kur’ân’ın yorumunda bu 

rivayetleri ‘hakem’ kılmak doğru olmaz. Zira o 

zaman rivayetler, Kur’ân’ın önüne geçirilmiş olur 

ki, bu, yorum farkının ötesine geçer; usûl (hatta 

itikat) tartışması doğurur. 

Son olarak şu hususun altını bir kez daha 

çizelim ki, Câbirî’nin Kur’ân anlayışında, elbette 

olumlanabilecek yaklaşımlar ve görüşler vardır127 

ancak bir münekkit olarak bize düşen, bunları 

değil, eleştiriyi hak eden boyutları öne çıkarmak-

tır. Bizim okuyucuya öncelikli borcumuz budur. 

Burada naçizane yapmaya çalıştığımız şey de 

bundan başkası değildir. 

 

126  Örneğin A’raf Suresi’ne dair yorumu böyledir. Câbirî’ye 
göre, A’raf Suresi “başlı başına bir kitaptır” ve “bu sure 
ile birlikte kıssalar ‘tür değişimi’ne uğramıştır!” Bkz. KG, 
s.330. 

127  Örneğin, ‘rahmetim her şeyi kuşatmıştır’ ayetinin her türlü 
günahı silip yok ettiğini, bu yüzden bütün insanlığın günah-
larının affolunduğunu savunan İbni Arabi’ye karşı çıkmakta 
ve burada ‘rahmet’e mazhar olacak olanların müminler 
olduğunu ifade etmekte (KG, s.381 ve 316. no’lu dipnot), 
Yusuf (AS) kıssasında ‘Firavun’ yerine ‘melik’ kelimesinin 
kullanılmış olmasından, o dönemdeki Mısır hükümdarının 
‘zalim’ bir kişi olmadığı neticesinin çıkarılabileceğini söy-
lemekte (KG, s.427, 349 no’lu dipnot) ve Sad Suresi’nin 
özet değerlendirmesini yaparken Şeytanın aldatmacalarına 
karşı nasıl dik durulacağına dair isabetli değerlendirme-
lerde bulunmaktadır (KG, s.317). Ayrıca ifade edilmelidir 
ki, Câbirî’nin eserleri, genel olarak, bilgi-yoğun cinstendir. 
Okur, birçok konuda (özellikle de ‘felsefi’ mevzularda) bu 
eserlerden ‘malumat’ edinme yönünden faydalanabilir. 
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Bedri Gencer, Şerif Mardin hocanın “Bedri Gencer’in çığır-açıcı ‘İslam’da 
Modernleşme’ incelemesi” başlıklı takdiminin de katkısıyla birkaç 
baskı yapan ‘İslâm’da Modernleşme’ adlı eseriyle mevzu bahis gündeme 
kendi zaviyesinden önemli katkıları olan bir şahsiyettir. Yönünü, safını 
asla gizleme ihtiyacı duymayan, kendi yönünde ve safında bulunanlara 
karşı zaafını gizlemeyen bir ufku ve anlayışı var gördüğümüz kadarıyla.  

Protestan İslâm ve 
Sivil-Tasavvufi İslâm

T ürkiye’de Müslüman aydınların gündemi 

1990’lı yıllardan bu yana genellikle Batılı din 

sosyologlarının tezleriyle işgal edilmiş durumda-

dır. Batılı ‘tradisyonalist’ müelliflerin de tesiriyle 

oluşan bu yaklaşım tarzı 2000’li yıllarda da ara 

sıra gündeme gelmeye devam eder. Bu çerçevede 

sürüp giden tartışmalara o yıllardan bu yana bir-

kaç defa değindim, hatta bu yaklaşımların İslâm 

nokta-i nazarından ciddi kavramsal sorunlar 

içerdiğini de ifade ettim. Gelin görün ki, bu tarz 

yaklaşımlar içinde bulunduğumuz günlerde daha 

ziyade akademik bir unvanın desteğini de alarak 

fakat oldukça avamî bir seviyede ileri sürülüyor.

Taptaze bir örnek üzerinde düşünelim istiyo-

rum. 11 Ekim 2014 tarihli Yeni Şafak gazetesinde 

Prof. Dr. Bedri Gencer ile Yusuf Genç tarafından 

yapılmış bir mülakat yayınlanmıştı. Kimler gördü 

okudu, kaç kişi alakadar oldu bilinemez. Alaka-

dar olunacak kadar önemli ve değerli bir müla-

kat mıydı; burası tartışılabilir. Ne var ki yuvarlak 

olarak söylersek, iki yüz yıldan bu yana yani tam 

da‘terakkiye mani’ olduğu söyleminin akabinde, 

bütün dünya gündeminin birinci sırasını İslâm 

teşkil etmektedir. En azından bunu kimse gör-

mezden gelemez. İster IŞİD türü örnekler, isterse 

hâlihazırdaki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’ın karizmasından dışarıya yansıyan, 

şöyle veya böyle bir İslâmî görüntü sebebiyle ol-

sun, İslâm, bütün dünyanın konuştuğu, merakla 

izlediği bir fenomendir bugün. 

 Prof. Dr. Bedri Gencer, Şerif Mardin hocanın 

“Bedri Gencer’in çığır-açıcı ‘İslâm’da Modernleş-

me’ incelemesi” başlıklı takdiminin de katkısıyla 

birkaç baskı yapan İslâm’da Modernleşme adlı 

eseriyle mevzu bahis gündeme kendi zaviyesin-

den önemli katkıları olan bir şahsiyettir. Adının 

önündeki unvana bakarak yanılmamak için he-

men zikretmeliyiz ki yönünü, safını asla gizleme 

ihtiyacı duymayan hatta bunu belirtmeyi adeta 

vazife bilerek kendi yönünde ve safında bulunan-

lara karşı zaafını bile gizlemeyen bir ufku ve an-

layışı var gördüğümüz kadarıyla. Bu tutum yanlış 

mıdır, doğru mudur, tartışmasına girmeden dü-

şünülsün diyerek, yukarıda bahsi geçen mülakat 

bağlamında bazı kanaatlerimi paylaşmadan dura-

mayacağım. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölüm 

Başkanı olan hoca ile yapılan mülakatın giriş bö-

lümünde ana fikir şöyle özetleniyor: “Batının se-

külerleştirme sürecini İslâm’a uygulamak istemesi 

Metin Önal MENGÜŞOĞLU
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ve ‘din olarak Türk İslâmı’ (sivil İslam) ve ‘mede-
niyet olarak Arap İslâmı’ (protestan İslam) ayrımı 
yaptıklarını söylüyor.”

Zemini Olmayan Sosyolojik Analizler

Hoca bu mülakat münasebetiyle tarafını, safı-
nı açıkça ilan ediyor, kendince ehlisünnet saydığı 
sivil-tasavvufi İslâm’dan yana tavır koyuyor. İşin 
ilginç yanı, kendisini bir tarihten itibaren sekü-
lerleştiren ve Protestan dindarlığa “terfi” eden Ba-
tının, bir süre sonra aynı ayrımı İslâm’da (bunun 
doğrusu Müslüman halklar 
üzerinde olmalıydı) da 
yaptığını söyleyip, netice-
de, bu ayrımı sonuna kadar 
benimsemiş görünmesidir. 
İnsan şaşırıp kalıyor; Batı 
denilen her kimlerse, bütün 
dünyayı onlar mı yönetiyor, 
kudret ve kuvvetleri ne öl-
çüde insanların dindarlıkları 
üzerinde böylesine etkindir? 
Durmadan sünnet ve nebe-
vi ilim diyen birisinin beşer 
cinsine bunca hürriyet alanı 
tanıması tuhaf değil mi? 

Kimi inandırabilirsiniz, 
Cemalettin Afgani, Muham-
med Abduh, Mehmed Akif, 
Fazlurrahman, Cabiri, Mu-
hammed Ahmed Halefullah, 
Hüseyin Atay’ın, Batı oryan-
talistlerinin etkisiyle ‘böyle’ 
söylediklerine? Ve kimi inan-
dırabilirsiniz, Mahmud Efendi, 
M. Zahid Kotku’nun hiçbir etki 
altında kalmaksızın doğrudan sahih olan İslâm’ı 
temsil ettiklerine? Bu nasıl ve ne sebeple yapılmış 
bir “sosyolojik” analizdir, çok ama çok büyük bir 
merakı muciptir.

Bunu neden yapıyor, diye merak edenler için 
mülakatta kimi ipuçları var gibi görünüyor. Ma-
lumdur ki IŞİD adlı, kendini İslâm’a, şeriata ve 
hilafete nispet eden yapı, son aylarda dünya gün-
demini kuşatıp şiddet ve “terör” eylemleriyle an-
sızın ortaya çıkıverdi. Onun şiddet uygulayan bir 
terör örgütü olduğu görüşüne resmen Türkiye de 
katılmış olmasına rağmen, kimi hükümet muha-

lifleri, hükümetin bu örgüte destek verdiğine dair 
suçlamalarda bulundular. Bir Cuma namazı çıkı-
şında, Ankara Hacı Bayram Camii önünde, IŞİD 
militanlarının kılık kıyafetine benzer giyinmiş 
bulunan kimileri, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
ile beraber fotoğraf vermişler. Aslında IŞİD ile 
uzaktan yakından alakaları bulunmayan kimse-
lermiş bunlar. Muhtemelen İstanbul’un Çarşamba 
semtindeki İsmailağa Tekkesi şeyhlerinden Mah-
mut Ustaosmanoğlu’na bağlı müritlermiş. Çünkü 
Türkiye’de kılık kıyafet hususundaki bu “sünne-
te” en ziyade riayet etmeyi sürdüren sözü edilen 

gruptur. 
Hocanın bu işle alakası 

ne ola diye düşünüldüğün-
de doğrusu insanın hatırına 
bin bir türlü cevap hücum 
ediyor. Sayın Bedri Gen-
cer acaba AK Parti iktidarı 
ile tasavvuf, özellikle de 
Nakşibendîlik arasında bir 
yakınlaşma mı kurmak is-
tiyor; kurulmuş bulunan 
yakınlaşmayı mı alkışlıyor, 
öteden beri savunduğu-
nu söylediği sivil-tasavvufi 
İslâm’ın buradan yüksele-
ceğini veya nemalanacağını 
mı düşünüyor, bir Allah, 
herhalde bir de kendisi bilir. 
Bilmesine bilir de bir sos-
yoloji profesörünün bunca 
sığ ve doğrudan aktif poli-
tikayla alakalı bir meselede, 
böylesine yüksek perdeden 
konuşmasını çözümlemek 

müşkül görünüyor. Hükümetlere 
bilgi servis eden siyaset bilimciler ve sosyologlar 
elbette aktüel mevzularda konuşmalı, önerilerde 
bulunmalıdırlar. Ancak bu mülakat böylesine bi-
limsel ve soğukkanlı bir bilim adamın hüviyetini 
yansıtmıyor. Tahminimiz hocanın AK Parti’den 
pek fazla hazzetmediği yönündeydi. Acaba Parti’yi 
İsmailağa ve İskenderpaşa dergâhına yakınlaştır-
mak maksadıyla mı, partiye yakın bir gazeteye 
‘böyle’ konuşuyor? Yoksa bilmediğimiz bir vakitte 
AK Parti’ye üye mi olmuştur? Bahsi geçen müla-
kat her iki halde de bilimsellikten çok uzak ve 
maalesef son derece gayri ilmî bir düzeyde sürüp 
gidiyor. 

Belki AK Parti’ye akıl verme 
hevesinde bir okumaya daha 
uygun bahsi geçen mülakat 
sahibinin unuttuğu, görmedi-
ği bir hususu burada hemen 
belirtmek istersek şunu rahat-
lıkla söyleyebiliriz: parti 
kadrolarını az çok bizler de 
tanıyoruz. Mülakatın bizde 
bıraktığı izlenim şudur: mev-
cut parti kadrosu bu siyaset 
bilimci ve sosyolog hocadan 
özellikle din idraki ve anla-
yışı bakımından çok ama çok 
ileridedir. Yani parti, hoca-
dan din öğrenecek olursa, 
ulaştığı düzeyi epeyce aşağı-
ya çekmelidir.
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Türkiyeli Müslüman aydınların kimisinde 

gizlenmiş vaziyette kimisindeyse aşikâr biçimde 

rastladığımız kavmiyetçi/şovenist duygular, bahsi 

geçen hocada da örtülü biçimde karşımıza çıkı-

yor. Aslında hoca bu temayülünü gizleme ihtiyacı 

duymayanlar arasındadır. Onun bir “Osmanlıcı” 

olduğu ortada. Batının İslâm âlemi hakkındaki 

yargısını dillendirirken, batı gözünde ilerlemeye 

engel İslâm’ın esasen “Osmanlı İslâmı” olduğu-

nu söylüyor. Batı gözünde Endülüs İslâmı’nın ise 

kendince ilerlemeye yatkınlığından dem vuruyor. 

Bu iddia, desteği, dayanağı, delili bulunmayan 

ve havada kalmış bir yargıdan öteye geçmez. Ve 

asla sosyolojik bir analiz değeri de taşımaz. Ancak 

hoca tarafını çok önceden seçtiği ve “Osmanlıcı” 

olduğu için, çaresiz koca Endülüs medeniyetine 

kısık gözle baktığını unutuyor. Önyargısını gizle-

yen ise konuşmada kullandığı Batılı dil olsa ge-

rektir. 

Şöyle soralım ve cevabını okuyucuya bıraka-

lım. Hocanın tercih ettiği en değerli İslâm, Halidi 

ve Gümüşhanevi Nakşibendîlik idi. Endülüs ise 

İbni Haldun, İbni Rüşd, İbni Arabî, İmam Şatibi, 

İbni Hazm gibi düşünce, ilim ve sanat adamlarıyla 

meşhurdur. Her iki kesimi her bakımdan muka-

yese edip kararı okuyucular versinler. 

Mülakatın gizli bölmelerinde, carbonaristik 

yani sinsi emeller besleyerek devleti ele geçirmek 

maksadıyla hareket edenleri, ‘sivil dinin temsilci-

leri’ olarak görmediğini peşinen açıklayarak sanki 

iktidara yeni bir zarf daha atıyor hoca. Belki AK 

Parti’ye akıl verme hevesinde bir okumaya daha 

uygun bahsi geçen mülakat sahibinin unuttuğu, 

görmediği bir hususu burada hemen belirtmek is-

tersek şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Parti kadro-

larını az çok bizler de tanıyoruz. Mülakatın bizde 

bıraktığı izlenim, mevcut parti kadrosu bu siyaset 

bilimci ve sosyolog hocadan özellikle din idraki ve 

anlayışı bakımından çok ileridedir.  

Dil Zihnin Aynasıdır

Okuyucuların sabırlarını zorlayarak bir not 

düşmek isterim. Şu kelimeleri okuyalım: teoloji, 

modernleşme, sekülerleşme, deskriptif, normatif, 

feodalizm, kapitalizm, emperyal, kriz, civilizati-

on, stratejik, oryantalizm, dikotomik, ideolojik, 

ütopya, radikalizm, carbonaristik, traji-komik, 

spekülatif, rezidans… Bu sözcükler çok kısa sü-

ren mülakatta bir kısmı birkaç kez de tekrarla-

narak kullanılmış. Evvela isteyenler bu sözcük-

lerle İsmailağa’ya mensup gibi görünen insanlar 

arasındaki alakayı araya dursunlar. İkincisi hoca, 

Protestan İslâm taraftarlarını modernleşme, sekü-

lerleşme, hadis-sünnet çizgisinden çıkma ve de 

Batının etkisinde kalarak İslâm’da yenileşme ve 

değişim istemekle suçlar gözükmektedir. Ama di-

ğer taraftan kendi diline hiç dikkat etmediği öyle-

sine aşikâr ki, İslâm’ı konuşurken bir tek kere bile 

İlahi Vahyi telaffuz etmiyor lakin bütünüyle batı 

terminolojisinden hareketle karşı tarafı vurma-

ya çabalıyor. Ayrıca şu rezidans meselesi de öyle 

hocanın sandığı gibi kendince modernleşmekle 

suçladığı Müslümanlardan ziyade bolca meth et-

tiği çevrelerin ana kucağı haline gelmiştir. O rezi-

dansları imal ve istihlak edenlerin kısmı azamisi 

Nakşibendî’dir; dikkatli araştırılırsa görülecektir. 

Satır aralarından yanlış aksetmediyse hoca, 

belli ki İslâm’ın yeniden yorumlanmasına muhalif 

bir yerde duruyor; olabilir, mazur da görülebilir. 

Ancak yine kendisi hemen Hazreti Peygamber’in 

vefatı sonrasında yeniden yorumlamaların başla-

dığından bahsediyor. Kendisi de biliyor olmalıdır 

ki bizzat göklere çıkardığı ve bazen Türk İslâm’ı 

bazen Sünni-Tasavvufi İslâm ve hatta bazen Gü-

İnsanları kendilerine şahdamarlarından 
daha yakın olan Allah’a bağlamak/ sığın-
mak yerine, kendi cinsinden birilerine 
bağlayıcı/ sığındırıcı akideler de, en az 
IŞİD kadar hatta bazen onlardan daha 
tehlikeli sonuçlar doğurur. Bölünmeler, 
parçalanmalar, kindarlıklar böyle 
yayılır. Burada en güzel sözü Nazım 
Hikmet’in söylemiş bulunması ne kadar 
manidardır değil mi: “Yok edin insanın 
insana kulluğunu/ Bu davet bizim.” En 
azından Nazım kadar tevhidi bilinci 
Müslüman ilim adamları gösteremi-
yorsa, kimlerden beklemelidir?
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müşhanevi İslam’ı şeklinde adlandırdığı model de 

neticede bir yorumdan ibarettir!  

Hocada tıpkı batılı dindar zihinlerdekine ben-

zer kutsaldan uzaklaşma korkusu da mı var? O da 

tıpkı Batılılar gibi düalist mantıkla hayatı ikili göz-

le mi görüyor; ikili ve parçacı gözle? Çünkü onlar-

dır hayatı kutsal ve profan diyerek parçalayanlar. 

Böylece sanki hikmetten medeniyete evrilmeyi bir 

düşüş olarak gösteriyor. Çok tuhaf bir biçimde 

“Hadis-Sünnet kavramıyla nebevi ilim” diye yep-

yeni bir keşifte de bulunuyor. Kâbe’de gezerken 

bütün dünya Müslümanları arasında “sünnete 

uygun en nezih topluluk” olarak gördüğünü iddia 

ettiği kesim, İsmailağa mensuplarıymış meğer. İla-

veten onların hikmet’i temsil ettiklerine değiniyor.  

Anlaşılan o ki, medeniyet hocanın gözüyle bakı-

lınca Batı icadı olduğuna göre, bütün hikmet, in-

sanların fikrinde, zikrinde, fıkhında, akledişinde, 

üretici ve yaratıcı ruhunda değil, kendisine seçtiği  

bir efendi’ye körü körüne bağlanışındadır. Bunu 

da en ileri Müslümanlık görmesindedir. 

Türkiyeli hacı baba ve hacı annelerin hemen 

bütününden yıllardır işittiğimiz, ilmi bir temele 

dayanmayan hac yorumlarını, bir siyaset bilimci-

den de işitmiş olmak ne acıdır! “En iyi Müslüman-

lık bizimki, ötekiler namaz kılmayı bile bilmiyor-

lar, tadili erkânları yok, çocuklar ortalıkta gezip 

duruyor, adamlar namaz esnasında orasını burası-

nı kaşıyor, tesbih çekmiyorlar sünnet kılmıyorlar” 

şikâyetler böyle uzayıp gider. Yüce İslâm’ı, iman 

manzumesindeki sıhhati hiç gündeme almaksızın, 

riya ve şirk tehlikesini kulak ardına atarak, salt bir 

şekilciliğe indirgeme marazı, sıradan insanları ku-

şatmış olabilir. Lakin bir sosyologu böylesine va-

him bir görüntü üzerinden konuşturan saik, asla 

ilim hassasiyeti olamaz. Ancak önyargılılar böyle 

konuşabilir. İşte bu sebeple hocanın söyledikle-

rine inandığını düşünmek istemiyor ve başka bir 

maksat arıyoruz. 

Cemalettin Afgani ve Muhammed Abduh gibi 

isimlerle başlatılan öze dönüş ve İslâmî diriliş ce-

reyanı hakkında sosyoloji profesörü, onların Şii ve 

Araplıklarına işaret ederek maalesef ve ne yazık 

ki karalayıcı bir üslup kullanıydr: “İlim amelde, 

hadis sünnette içkin olduğundan, din, tek kelimey-

le sünnet demektir. Sünnetin genel adı da tarikat-

tır. Din sünnet, dindarlık kanalı ise tasavvuftur. 

Genelde tasavvuf, özelde Halidi ve Gümüşhanevi 

Nakşibendilik, İslam=Sünnetin çağımıza taşın-

masında ana işlevi görmüştür. Hususen Ahmed 

Ziyaeddin Gümüşhanevi, 20. Asır Türkiye’sinde 

İslâm’ın bekasını onun açtığı çığıra borçlu oldu-

ğumuzu söylemek mübalağa olmayacaktır.” Bed-

ri Gencer’in ifadelerini buraya aynen naklederek 

okuyucuların bizzat görmesini sağlamaktan zi-

yade belki, umulur ki kendisi tarafından da bir 

kere daha okunmasını sağlayarak kendisine tashih 

imkân ve fırsatı vermek istiyoruz. 

 Hoca muhalefet ettiği Mehmed Akif ve Seyyid 

Kutup İslâmı’nın karşısına Yahya Kemal ve Malik 

Bin Nebi’yi çıkartmaya çalışıyor. Mülakat metnin-

de çok belirgin olmasa da birini sertlik, ötekini 

yumuşaklıkla itham ederek karşısına mı almak 

istiyor, çözemedik. Ama bunu yaparken de sanki 

kendisini uzak tutarak suçu Batının üzerine yık-

maya çabalıyor. Zira bu ayrımı yapanlar kendile-

rini de sekülerleştiren, modernleştiren batılılardır. 

Yahya Kemal ve Malik Bin Nebi hikmet taraftarı 

olarak mı yoksa medeniyet taraftarı olarak mı yan 

yana getirilmiştir, çok net değil. Hocanın bu suale 

makul bir cevabının olacağını sanmıyoruz lakin 

belki makulden hoşlanmayacağı için maruf bir ce-

vap bulabilir. Adama sormazlar mı doğrudan ve 

en sahih İslâm’ın konuşulduğu mevzu içerisinde, 

ömrünün sonunda verdiği bir mülakatta ahirete 

inanmadığını söyleyen Yahya Kemal ne geziyor, 

diye. 

“Din, tek kelimeyle sünnettir” deyip duruyor 

hoca. Buradan sözü alıp Gümüşhanevi’ye getir-

mesi de şaşılası bir durum! Peki, o cepheden vur-

Bedri Gencer
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maya çalıştığınız Hıristiyanlık ile sizin ne farkınız 

kaldı? Din dediğiniz meseleyi getirip bir beşere, 

bir Âdem evladına bağlarsanız, bunun neresin-

de İlahilik kalır? “İsa Tanrı’nın oğlu” diyenler, 

siz zannediyor musunuz ki bunun gerçekten 

bir baba-oğul münasebeti olduğuna inanıyorlar. 

Adamlar aptal mı? Tıpkı sizin gibi türlü teviller 

yapıyor onlar da. Böylece ilahi olanı beşerileştiri-

yorlar. 

Muhafazakârlar geleneği, İlahi Vahyi kaynak 

kabul ederek eleştirenleri “modernist”, “refor-

mist”, “İslâm’ı yeniden yorumlamak”la suçlarlar. 

Sonra bu tutumun İslâm’a beşeri görüşleri karış-

tırmak olduğunu söylerler. Ardından kendilerine 

bir Gümüşhanevi bulur onu İlahi Vahyin yerine 

koyar ve başkalarına yönelttikleri suçlamaları he-

men unuturlar. Konuştukları vakit de İlahi Vahyin 

tek ayetini bile görmezken, yukarıda zikrettiğimiz 

yığınla batılı kelime kullanarak mugâlata yaparlar 

ve  muhataplarını boşa çıkaracaklarını zanneder-

ler....

Bakınız şu ifadelere: “Ehli sünnet ve cema-

at İslâm’ının omurgasını oluşturan tasavvufi-

Nakşibendî hareket bizzat sivil-İslâm demektir.” 

Hoca İslâmi hareketin, kendince,“şeriata dayalı 

bir İslam devleti kurma ütopyasından” kurtuldu-

ğunu, İslâmcılık cereyanının radikalizmden sıy-

rılarak AK Parti muhafazakârlığına dönüştüğünü 

iddia ediyor. Hoca besbelli mülakatın sonuna 

doğru iktidara birtakım imalarda bulunmak isti-

yor. Hatta imanın da ötesinde Şeyh-Umerâ ilişki-

sine değinerek iktidarı doğrudan tekke ve tarikat-

larla yakınlaşmaya çağırıyor. Mademki bazılarıyla 

bir husumet, bir ayrışma ortaya çıktı, tam bu evre-

de, bahsi geçen gruplarla ülfeti öneriyor.  

En vahim olan ise, bir Müslüman siyaset bi-

limci ve sosyoloji profesörü, sözlerinin sonunda 

rezidansta oturan Müslümanları camiye, fıtrata, 

sünnete çağırdığını söylerken, sözü misvak kul-

lanmaya ve yer sofrasında oturup yemek yemeye 

bağlamasıydı.  

IŞİD ile alakalı fıkra gibi bir hadise bugün-

lerde herkesin dilindedir; fıkra değil gerçekleş-

miştir diyenler bile vardır. IŞİD mensuplarından 

birisi arkadaşından misvak ister. Karşısındaki de 

yarenlik olsun için tüfeğini temizlediği harbi adı 

verilen çubuğu uzatır. Misvak isteyen kişi silahı-

nı çekip arkadaşını öldürür. Katili kadı tayin et-

tikleri kişinin huzuruna, mahkemeye çıkartırlar. 

Adam savunmasında, Hazreti Peygamber’in sün-

neti ile dalga geçtiği için öldürdüğünü söyler ve 

berat eder. Hoca şunu hatırlamalı ki İsmailağa 

Tekkesinde öldürülen Mahmud Efendi’nin dama-

dı Bayram Ali Hoca’nın, şimdilerde YouTube’da 

yayınlanıp duran bir vaaz kaseti vardır. Orada 

Peygamber’i övmek maksadıyla söylenen abartılı, 

yüceltici sözler arasında son söz şudur: “Muham-

med Mustafa eşittir Allah.” Öldürülmesiyle bir 

alakası var mıdır, yok mudur bilmem ama şunu 

bilirim ki, hoca bahsi geçen kaseti dinledikten 

sonra hâlâ kanaatlerini değiştirmemişse, geleceği-

miz bakımından umutlarımı bir miktar daha öte-

leyeceğim demektir.

Yemekleri yer sofrasında yemeye gelince, bilin-

melidir ki IŞİD mensupları, İsmailağa grubundan 

daha evvel ve hatta daha ölümcül sünnet saymak-

tadırlar bu geleneği.

Yukarıdan beri tartıştığım “robotlaştırıcı”, 

“uyuşturucu”, insanları kendilerine şahdamarla-

rından daha yakın olan Allah’a bağlamak/ sığın-

mak yerine, kendi cinsinden birilerine bağlayıcı/ 

sığındırıcı akideler çok tehlikeli sonuçlar doğu-

rur. Bölünmeler, parçalanmalar, kindarlıklar böy-

le yayılır. Burada en güzel sözü Nazım Hikmet’in 

söylemiş bulunması ne kadar manidardır değil 

mi: “Yok edin insanın insana kulluğunu/ Bu davet 

bizim.” En azından Nazım kadar tevhidi bilinci 

Müslüman ilim adamları gösteremiyorsa, kimler-

den beklemelidir?  
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Ö rtünme duygusu ya da ihtiyacı fıtrîdir; yaratı-

lıştan gelir. Dolayısıyla çıplaklık hissi yalnızca 

insana aittir. Bu nedenle insanlık özellikle top-

lum hayatında örtünmeye olumlu, çıplaklığa ise 

olumsuz anlam yüklemiştir. Modern zamanlar 

hariç bütün zamanlarda ve toplumlarda örtün-

me edeplilik ve ahlaklılık, çıplaklık ise arsız-

lık ve ahlaksızlık olarak görülmüştür. Örtünme 

ve onun karşısında yer alan çıplaklık algısının 

oluşumunda mahremiyet anlayışı belirleyici bir 

faktördür. Mahremiyet anlayışı bireyin herkese, 

sadece bazılarına ve yalnızca kendisine ait kıldığı 

özelini belirlemektedir. Bu açıdan herkesin bir 

mahremiyet anlayışı ve sınırı vardır. Mahremiyet 

geniş bir anlam alanına sahiptir; bedenle ilgili ola-

bileceği gibi bilgi ile de ilgilidir. Örneğin her şeyi-

mizin herkes tarafından bilinmesini istemeyiz; 

her duygu ve düşüncemizi herkesle paylaşmayız; 

bazılarını ise hiç kimseyle paylaşmaz sadece ken-

dimize saklarız. İşte burada mahremiyet sınırları 

belirlemektedir. Vücut üzerinden açıklamak gere-

kirse, genel insanlık açısından ve tüm zamanlarda 

el ve ayak herkesin görebileceği; herkese açık 

vücut kısımlarını oluştururken, cinsel organ-

lar kişinin sadece kendisinin/eşinin görebileceği 

vücut kısımları olarak algılanmıştır. Vücudun 

diğer kısımlarından hangilerinin hangi şartlarda 

kimler tarafından görülebileceği ise dine, ahlak 

algısına, topluma, zamana, kültüre göre değişiklik 

göstermiştir. 

Mahremiyet Anlayışı ve Örtünme

Mahremiyet anlayışı çıplaklığın sınırlarını ve 

buna bağlı olarak da örtünmenin/giyinmenin 

sınırlarını belirlemiştir. Kişinin yalnızken, birinci 

derece akrabalarıyla bir aradayken, yakın dostları/

akrabaları ile birlikteyken ve toplumun içindey-

ken çıplaklık hissindeki değişmeler, bu her bir 

durumdaki örtünmesinin/giyinmesinin sınırlarını 

belirlemiştir. Mahremiyetin en üst düzeyde oldu-

ğu durumda; giyinme en geniş sınırlarına ula-

şırken, mahremiyetin en az olduğu durumda da 

giyinmenin sınırı en küçük düzeyine inmektedir. 

Ancak bunu derken, giyinmenin yegâne belirle-

yicinin mahremiyet anlayışı olmadığı da açıktır. 

Esasen insanları giyinmeye, örtünmeye zorlayan 

pek çok sebep vardır. İnsanın içinde yasadığı tabi-

at şartları, mevsimler, mensup kültürel değerleri, 

inanıp teslim olduğu dinin emirleri ve yasakları, 

hatta töre, örf ve adetleri, ahlak telakkileri, çalıştı-

ğı iş ve mesleğinin şartları, yaşı, cinsiyeti, zevkleri, 

ekonomik durumu ya doğrudan ya da mahremi-

yet üzerinden giyinme biçimlerini etkilemekte ve 

biçimlendirmektedir. Öyle ki, yeryüzünde insan-

ların örtünme şekillerine bakarak yasadığı coğrafî 

muhitini, mensup olduğu toplumu ve dini kolay-

ca anlamak mümkündür. Bu da göstermektedir 

ki giyinme mahremiyetin ve fiziki ortamın temel 

gereklerini yerine getirmenin ötesinde bireysel ve 

toplumsal kimliğin bir aynasıdır. 

Sözünü ettiğimiz büyük problem Müslümanların, kapitalizmle 
ve materyalist dünya sistemi ile girdikleri problemli ilişkidir. 
Maalesef tesettür, bugün dinen ve ahlaken olumlu herhangi 
bir değeri olmayan şekilcilik ile psikolojik bir hastalık 
olan teşhircilik arasında bir yere sıkışmış durumdadır.

Şekilcilik ile Teşhircilik Kıskacında

YENİ TESETTÜR ALGISI

Celaleddin VATANDAŞ
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Ölçüsü, miktarı değişse bile insan her zaman 
örtünmüştür; salt çıplaklık hiç bir zaman olumlu 
bir değer olarak algılanmamıştır. Dolayısıyla insa-
nın örtünmeyle/giysi ile ilişkisini ve bu bağlam-
da çıplaklık algısındaki değişmeleri açık-kapalı, 
çıplak-örtük boylamlarında değil; ara aşamalardaki 
değişmeler bağlamında incelemek gerekmektedir. 
Bir başka deyişle her din, inanç, kültür, ahlak 
sistemi giyinmeyi öngörmüş ve kendi normalini 
oluşturmuştur. Eğer giyinme/çıplaklık açısından 
bir değerlendirme yapılacaksa bu, farklı din, inanç, 
kültür, ahlak sistemlerinin normalleri bağlamında 
bir karşılaştırma olacaktır. Bu açıdan kesin doğ-

ruya, mutlak hakikate dayanan bir sistem olarak 
İslâm’ın normalinden hareket etmek gerekirse; 
İslâm açısından örtünmenin insanlık için ortak 
olan fiziksel şartların gereklerinin ötesinde daha 
başka gerekçeleri vardır. Örneğin Araf süresinin 
26. ayetinde örtünmenin iki temel unsuru zikre-
dilmiştir: avret yerlerinin örtülmesi ve süslenmek. 
Burada ifade edilen ve örtünmenin gerekçesi olan 
avret yer en temelde cinsel organlardır; bu kesin. 
Ancak cinsel organ(lar) merkeze alınırsa nereye 
kadar kısım avret yer kapsamına girmektedir; işte 
bu net değildir. Daha doğrusu Allah, genel bir 
tanımlamayla, bu konuda ve bu ayet bağlamında 

kesin bir sınır tayin etmemiştir. Esasen benzer 
durum süslenmede de vardır. Süslenmenin sını-
rının ne olacağı ayette açık değildir. Fakat şurası 
son derece önemlidir; Araf süresinin 26. ayetinde 
örtünmenin iki sebebi ifade edilmesinin arkasın-
dan bu iki sebebin sınırını tayinde son derece 
önemli bir ölçü ifade edilmiştir: Takva: “Ey Âdemin 
çocukları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve 
süslenecek elbise verdik. Takva elbisesi var ya, iste 
o daha hayırlıdır... “ (A’raf, 7/26). Takva, ayette ifa-
desini bulan sebeplerle örtünmenin sınırını tayin 
eden temel ahlaki duygudur1. Örneğin bazı örtün-
me tarzları, örtünme şartının gerçekleşmesini; 

istenen şekil şartını sağlamış olabilir. Fakat şekil 
şartının sağlanmış olması, örtünmeyle amaçla-
nanların sağlandığı anlamına gelmemektedir. 
Kişi öyle örtünmüştür ki, şekil şartları açısından 
bir eksiklik/kusur bulunmamasına karşılık, kar-
şıdaki insanları genel ahlaki değerler açısından 
rahatsız edebilir; gayr-i meşru tutum ve tavırlara 
giden yola davet edebilir. İşte bu açıdan söz 
konusu ayette örtünmenin nihai amacına dikkat 
çeken bir uyarıda bulunulmuş ve ahlaki niyet 
ve hedeflerin daha önemli olduğuna dikkat 
çekilmiştir. 

 Örtünmeyle ilgili ayetlerden bir diğeri 
de Nûr Sûresi’nde yer almaktadır: (Resûlüm!) 
Mümin erkeklere, gözlerini (başkalarının vücut 
mahremine/harama) dikmemelerini, ırzlarını 
da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri 
için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, 
onların yapmakta olduklarından haberdardır. 
Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (başkaları-
nın vücut mahremine/harama bakmaktan) koru-
sunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen 

kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teş-
hir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine 
(kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocaları-
nın babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, 
erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız 
kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin 
kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), 
erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan 
hizmetçi vb. tâbi kimseler, yahut henüz kadınların 
gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan 
çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. 
Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayak-
larını yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek 

Artık İslâmi defile veya tesettür defile-
si kavramları günlük hayatın sık işiti-
len, okunan kavramları olup çıkmıştır. 
Hâlbuki tesettür örtmek, gizlemek defile 
ise göstermek içindir. Defileler bu yönüy-
le, değerler hiyerarşisinde maddi olanı 
en tepeye oturtan tüketim kültürünün 
billurlaştığı modernite dininin, kapi-
talist tüketim kültürünün ayinleridir. 
Defileler, göstererek böbürlenmeyi, ifsat 
etmeyi, her an başka ve yeni güzel-
liklerin peşine düşerek vücut merkezli 
yaşamayı ve dünyevi olana tapınma-
yı sembolize eden moda çılgınlığının 
insanlara pazarlandığı tezgâhlardır.
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tarzda yürümesinler). Ey müminler! Hep birden 
Allah’a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz” (Nur, 
24/30,31). Nûr Sûresi’nin 30. ayetinde erkeklere 
31. ayetinde ayette ise kadınlara hitap edilmiş; 
başkalarının vücuduna ait mahremlerini görmeye 
çalışmaktan kaçınmaları2 ve namuslarını/ırzlarını 
her türlü gayr-i meşru durumdan korumala-
rı istenmiştir. Kadın vücudu, erkek vücuduna 
oranla daha çok cinsellik çağrıştırdığı için, ikinci 
ayette kadınlara özel olarak hitap edilerek vücut-
larının özel mahremiyet alanının alenileşmesini 
önleyen özel bir hassasiyet içerisinde olmaları 
istenmiştir. Ayrıca yine bu bağlamda kadınlara 
yönelik daha özel bir talimatla başlarını ve boyun-
larını da alenilikten korumaları ve bunun için 
de başlarını ve boyunlarını örtmeleri istenmiştir. 
Bu emirle mevcut müşrik Arap toplumunun 
giyinmeye ilişkin yaygın bir uygulaması da değiş-
tirilmiştir. Cahiliyye devrinde kadın, erkekler 
arasında boynu, göğsü açık olarak dolaşır, hatta 
göğsünü herhangi bir şeyle örtmezdi. Bu ayet-
le, kadınlardan başörtülerini başlarından aşağıya 
doğru salmaları, böylece göğüslerini, boyun, saç, 
kulak ve gerdanlarını kapatmaları emredilmiştir

 Kur’ân’da örtünmeyle ilgili ayetlerden bir 
diğeri de “Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve 
müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzer-
lerine alsınlar. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri 
için en uygun olandır... “ (Ahzab, 33/59) ayetidir. 
Bu ayet, kişilikleri, karakterleri, ahlakları farklı 
insanların bir arada yaşadığı toplum içinde, ki 
her toplum böyledir, hemen her zaman kişilik ve 
onuruyla en çok rahatsız edilen kadınlara yönelik, 
kişilik ve onurlarını korumalarının yöntemiyle 
ilgili olarak almaları gereken tedbir tarzını açık-
lamıştır. Ayetin genel anlamıyla, mümin kadın 
kendisinin mümin olduğunu, Müslüman olma-
nın gerektirdiği kişilik ve onura sahip olduğunu, 
kişilik ve onuru konusunda hassas olduğunu 
örtünme tarzıyla belli etmeli; böylelikle art niyet-
li, ahlaksız, kişiliksiz, onursuz kişilerin her türlü 
tacizinden kendisini korumalıdır. Bu ise bol ve 
vücutlarını örten bir elbise giyinmeleri şeklinde 
olacaktır3. 

 
Medya ve Frikik Kültürü

Kur’ân’ın özellikle kadınlar için belirlediği bu 
ölçülere karşılık, Cahiliye dönemi Araplarının 

örtünmeyle, mahremiyetle, çıplaklıkla ilgili anla-

yış ve uygulamaları çok farklıydı. Örneğin Kâbe’yi 

çıplak tavaf ederlerdi. Gündüz erkekler, gece 

kadınlar gelirler, tavaflarını anadan doğma yapar-

lar ve içinde günah işlediğimiz elbiselerimizle 

tavaf etmeyiz derlerdi. Bilhassa kadın vücudu 

konusunda mahremiyetin sınırları çok daraltılmış 

ve hatta tamamen yok edilmişti. Kadın, erkeğe 

cinsel bir obje olarak hitap ettiği ve erkeğini 

memnun ettiği sürece bir değer ifade ederdi. Bu 

nedenle kadınlar çıplaklığı süslenmenin kap-

samına dahil etmişler; erkeği baştan çıkaran 

görünüm ve tavırlarıyla toplum hayatının içinde 

yer almaktaydılar. Maalesef ama aynen bugünün 

dünyasında olduğu gibi. Bugünün dünyasında 

modern kültür tarafından kadının cinsel bir meta-

ya dönüştürüldüğü, kadının değerinin neredeyse 

tamamen denecek oranda bedeniyle ilgili hale 

getirildiği ve buna bağlı olarak da çıplaklığın bir 

değer olarak takdim edildiği yaşanan, görünen, 

bilinen bir gerçektir. Hatta öyle ki, mahremiyet 

öylesine yok edilmiştir ki, medya aracılığıyla 

frikik kültürü oluşturulmuştur. Medya, özellik-

le toplum önündeki popüler kadınların cinsel 

organlarını alenileştirmeyi bir mesleki başarı ola-

rak takdim ederken, frikik vermek de birçok 

kadın tarafından popüler olabilmenin en kestirme 

yolu olarak görülmektedir. Çok satan gazete-

ler, hemen her gün frikik kültürüne uygun bir 

görüntüyle erkek izleyicilerinin cinsel arzularına 

hitap etmektedirler. Bazı TV kanalları da haftalık 

programlarıyla mahremiyetin son kırıntılarını da 

yok etmenin çabası içerisinde yayın yapmayı bir 

yayıncılık başarısı olarak takdim etmektedirler. 

Yine TV kanallarında kadın vücudunu daha güzel 

yapmanın yöntemleri ve hileleri bilimsel bir cid-

diyet içerisinde açıklayan programlar yer almakta; 

vücudun çekiciliğini artırmak kadın zihniyetinin 

en temel unsuru haline getirilmektedir. Ama işin 

daha da garibi İslâmi mahremiyet anlayışının bir 

gereği olan tesettürün de modern zihniyette kur-

ban edilmiş olmasıdır. Maalesef tesettür anlayışı 

bugünün dünyasında büyük oranda şekilciliğe 

indirgenmiş durumdadır. Vücudun hatlarını olan-

ca çekiciliğiyle ortaya koyan dar veya dekolte 

giysilerle kombine edilmiş tesettür; parklardaki ve 

yol kenarlarındaki bankları, metroyu, otobüsleri 

yatak odasını çağrıştırır tutum ve davranışlarıyla 
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işgal eden tesettürlü tutum ve davranışları; arala-

rında herhangi bir nikah bağı olmaksızın sevgilisi, 

erkek arkadaşı, flörtü ile el-ele, kucak kucağa 

görünüm vermekten çekinmeyen tesettürlüler 

istisna olmaktan çıkmış durumdadır. Artık İslâmi 

defile veya tesettür defilesi kavramları günlük 

hayatın sık işitilen, okunan kavramları olup çık-

mıştır. Hâlbuki tesettür örtmek, gizlemek defile 

ise göstermek içindir. Defileler bu yönüyle, değer-

ler hiyerarşisinde maddi olanı en tepeye oturtan 

tüketim kültürünün billurlaştığı modernite dini-

nin, kapitalist tüketim kültürünün ayinleridir. 

Defileler, göstererek böbürlenmeyi, ifsat etmeyi, 

her an başka ve yeni güzelliklerin peşine düşerek 

vücut merkezli yaşamayı ve dünyevi olana tapın-

mayı sembolize eden moda çılgınlığının insanlara 

pazarlandığı tezgâhlardır. Burada tesettür adı 

altında kadın bedeninin tesettürle hiç ilişkisi 

olmayacak şekilde teşhir edilmesi, belki de prob-

lemin en az önemli olan kısmıdır. Zira genel bir 

bakışla durum analiz edildiğinde bu karmaşık ve 

çelişkili durumun çok daha büyük bir problem-

den doğduğu görülmektedir. Sözünü ettiğimiz 

büyük problem Müslümanların, kapitalizmle ve 

materyalist dünya sistemi ile girdikleri problemli 

ilişkidir. Esasen tesettür bizzat ayetlerde karşılık 

bulduğu anlamıyla Müslüman kişilik ve karak-

terinin, onur ve namusunun sembolü olmasına 

karşılık, bugün dinen ve ahlaken olumlu herhan-

gi bir değeri olmayan şekilcilik ile psikolojik bir 

hastalık olan teşhircilik arasında bir yere sıkışmış 

durumdadır. Elbette ki tüm bu sürecin dinen ve 

ahlaken aynı düzeyde olmak üzere diğer tarafını 

erkek oluşturmaktadır. Yoksa bu durum sadece 

kadına ait bir cehalet değil, en az aynı düzeyde 

erkeğe de ait bir cehalettir. 

 Müslüman kadının örtünmesiyle ilgili 

gelinen durum açısından 2010 yılının ikinci yarı-

sından itibaren Türkiye’nin gündemine giren İslâmi 

moda dergilerine değinmek gerekiyor. Aralarındaki 

bazı küçük farklılıklara rağmen, söz konusu dergiler 

moda kavramını, bugüne kadar onu eleştirmekle ve 

aralarına mesafe koymakla övünen Müslüman kesi-

min gündemine sokmuştur. Bu dergiler aracılığıyla, 

moda ile birlikte gitmek durumunda olan tüketim ve 

kamusal alana çıkarak üzerindekileri ve içindekileri 

sergilemesi gereken kadın imajı Müslüman kesimin 

zihninde daha güçlü bir şekilde yer bulmaya başla-

mıştır. İslâmi moda dergilerinin tüm İslâmilik4 

iddialarına rağmen oluşturmaya çalıştıkları kadın 

imajı, aktif bir siyasi ve toplumsal özneye, kendi yapıp 

ettikleriyle sosyal alanda var olan ve onu dönüştüren 

etken bir varlığa değil, kocasının statüsünün göstereni 

olan, özgürlükten yoksun, edilgen bir varlığa gönder-

me yapmaktadır. Söz konusu dergilerin ön gördükleri 

ve yaygınlaştırmaya çalıştıkları anlayış ve hayat tarzını 

anlamak için yine bu dergilerin metinlerde sıklıkla 

kullanılan sözcüklere bakmak fazlasıyla yeterlidir: 

Stil, stil ikonu olmak, klas olmak, güzellik, güzelliğini 

keşfetmek, güzellik sırları, kendi stilini oluşturmak, 

asalet, zarafet, şıklık, şıklığa şıklık katmak, şıklık 

yarışı içinde olmak, şıklığından taviz vermemek, şıklığı 

tamamlamak, ışıltı, başarı, ihtişam, tutku, seç-kinlik, 

bakımlılık, göz kamaştırmak, göz alıcı olmak, cazibe, 

aristokrat görünüm, moda severlik, modaya ayak 

uydurmak, kendini yıldız gibi hissetmek, her ortamda 

fark edilmek, fark yaratmak, parlamak, kombinlemek, 

saray esintileri, lüks, ultra-lüks, lüksün sınırlarını zor-

lamak, kendini iyi hisseden modern bir kadın olmak, 

detoks, uyum, hit olmak/hit parçaları seçmek, sezon, 

vücut tipleri, farklı olmak, neyi nerede ne zaman 

giyeceğini bilmek, alışverişin altın kurallarını bilmek, 

sofistike bir görünüm kazanmak, gittiği davette ilgi 

odağı olmayı başarmak, ayakları yerden kesilmek, 

kreasyon, vintage (modada eskiye dönüş), couture 

(zaman zaman modaevi terimi yerine de kullanılmak-

tadır), kadın dolabının olmazsa olmazları, yenilikçilik, 

büyüleyici bir başkent olarak Paris, Paris modası, 

Fransız modasının tanrıçası olarak (Coco) Chanel ve 

İslâm dünyasının moda ikonu olarak firstlady Sheika 

Mozah bint Nasser al Missned. Yine bu dergilerde 

kozmetik reklamları önemli bir yer tutmaktadır. 

Çokuluslu şirketlerin ürettiği yüzlerce çeşit mak-

yaj malzemesi, yaşlanma karşıtı cilt bakım ve saç 

bakım ürünleri, serumlar, pudralar, fondötenler, 

nemlendiriciler, peeling ürünleri, ojeler, rujlar, 

farlar, rimeller, losyonlar, allıklar ve parfümlerin 

reklamları sayfaları süslemektedir. Dergilerde İyi, 

güzel, gösterişli ve dikkat çekici bir dış görünüş, 

kadın açısından ziyadesiyle önemli hatta temel 

hedef olarak sunulmaktadır5. Halbuki cinselliği 

ön plana çıkaran, karşı cinsin cinsellik temelli 

istek ve arzularını tahrik eden görünüm ve kıya-

fetler; özellikle kadın bağlamında kadının cinsel 

kimliğiyle algılanmasına yönelik, dolayısıyla da 

toplumsal ilişkilerin bu tür bir zeminde inşasına 
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çalışan bir zihniyetin, aynı zamanda kadın özgür-

lüğü sloganı altında kadını iktisadi davranışların 

bir aracı, taşıyıcısı, bir propagandisti kılmak iste-

yen bir ideolojinin simgesidir. Bu ideoloji, kadını, 

tamamen kapitalizmin oluşturduğu kurgusal uya-

rımlara dayalı moda, pazarlama, tanıtım, reklâm, 

kozmetik, seks, uyuşturucu sektörlerinin önemli 

bir aracı olarak takdim etmektedir. 

Kapitalist sistemde kadın ve bedeni bir meta 

muamelesi görmekte, hem üretim hem de tüke-

tim için bir araç olarak kullanılmaktadır. Kadın 

cinselliği ile değil tesettür sayesinde kişiliği ile 

toplumda bir özne olarak var olabilirken, modern 

zihniyet kadını cinselliğiyle toplumun içinde bir 

özne haline getirme çabasındadır. Medya aracı-

lığı ile kadının kalıp yargıları örneğin; güzelli-

ği, duygusallığı, çıplaklığı, kıskançlığı ön plana 

çıkartılarak bireylere aktarılmaktadır. Bu davranış 

biçimiyle kadın bedeni nesneleşmekte ve bunun 

sonucunda da kadın kendine yabancılaşmaktadır, 

kendi özünü kaybederek, medya tarafından birey-

lere aktarılan çerçeve içerisinde kendini bulmakta 

ve tanımlamaktadır. Bu durum da kadının kendi 

özüne yabancılaşmasına yol açmaktadır. Esasen 

erkeğin beğenisine göre inşa edilmiş olan ve 

kadın bedeninin sosyal bir gereklilik güdüsüyle 

içine hapsedildiği kapitalist sistemin güzellik 

kodları, eril iktidarı pekiştiren cinsiyetçi bir söy-

leme de hizmet etmektedir. Tesettür, esasen bütün 

bu sömürü sektörleri ve bu sektörlerle işbirliği 

içindeki ticari hegemonya ve siyasi zorbalığa karşı 

bir direnişin simgesidir6. Ama ne var ki mevcut 

ve yaygın haliyle tesettürün zemini kaydırılmış, 

anlamı değiştirilmiş, içi boşaltılmıştır.

Dipnotlar
1  Müfessirler, ayetteki takva elbisesinin ne demek olduğu 

hususunda ihtilaf etmişlerdir. Takva Elbisesinin, iman, salih 
amel, güzel gidişat, iffet, tevazu, ağırbaşlılık manalarında 
kullanıldığı seklinde yorumlar yapılmıştır. Konuyu özetleme-
si açısından Kur’an Yolu tefsirindeki açıklama örnek olarak 
alınabilir: Takva hakkındaki ayetlerin bir bütünlük içeri-
sinde incelenmesi halinde açıkça görüleceği üzere, Kur’ân-ı 
Kerim’in büyük önem verdiği bu kavram, baslıca şu iki temel 
anlamı içermektedir. a) Takva, itikadî konularda yanlış ve 
batıl inançlara kapılmaktan, ahlâkî ve amelî konularda ruhu 
kirleten kötü duygulardan, fena huylardan; eksik, kusurlu, 
zararlı ve haksız davranışlardan İslâm dininde esasları belir-
lenmiş olan hayat tarzına uymayan bir yasayıştan sakınmak, 
uzak durmaktır.b) Takva bütün faaliyetlerde, ödevlerin yerine 
getirilmesi her türlü kötülüklerin terk edilmesinde öncelikle 
Allah’tan ittika etmektir; yani Allah korkusunu, O’na karşı 
saygılı olmayı ön plana çıkararak bu saygıyı, davranışların 
ve hayatın temeli yapmaktır. Takva bütün bu erdemleri kap-
sayan en geniş kapsamlı fazilettir. Bu sebeple maddi elbisenin 
vücudu koruması ve zînetlendirmesi gibi, ayetteki deyimiyle 

takva elbisesi de ruhumuzu fenalıkların bütün çeşitlerinden 
koruyup örten ve faziletlerin bütün çeşitleriyle süsleyen bir 
elbisedir” (Kur’ân Yolu (Türkçe Meâl ve Tefsir), Yazanlar: 
Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, 
Sadreddin Gümüş, DİB. Yay., Ankara, 2004, 2/407)

2  Kur’ân, erkek ve kadınlara, bir araya geldiklerinde bakışla-
rını kontrol etmelerini istemektedir. Ayette geçen el-gaddu 
kelimesi gözü bakmaktan alıkoymak, gözü yumarak aşağı 
bakmak ve gözü indirmek bakışı sınırlamak manalarına 
gelmektedir. Kur’ân Yolu adlı eserde el-gaddu ifadesinin 
açılımıyla ilgili olarak, “gözlerini haramdan sakınsınlar“ 
şeklinde çevrilen kısmın tercümeye tam olarak yansıtılması 
mümkün bulunmayan, aslında, “mutlak veya genel ola-
rak bakmayı değil, insanı harama götürebilecek bakışları” 
meneden bir mana, bir nüans vardır denildikten sonra, 
Efendimiz (s.a.v.)’in Hz. Ali’ye hitaben söylediği şu sözleri 
zikredilmektedir: “Ya Ali! Bir baktığında arkadan bir daha 
bakma (bakısı bakışa ekleme), birinci bakış hoş görülür 
ama ikinci bakışa hakkın yoktur” (Ebu Davud, Nikah 43; 
Tirmizi, Edep 28). Bundan anlaşılan, zinaya götüren yolla-
rın kesilmesini sağlamak amacıyla,bu yollardan ilki ve en 
tehlikelisi olan “gaddu’l-basar (bakışların indirilmesi,bakışın 
bakışa eklenmesinin yasaklanması)” üzerinde durulmuş, bu 
hususta müminlerin hassas olmaları istenmiş ve ikinci bakış 
yasaklanmıştır. Bir başka hadiste şehvetle bakış gözün zinası 
sayılmıştır (Buhari, İsti’zan 12; Müslim, Kader 20,21). 

3  Ayetin anlaşılmasında temel kelimelerden birisi cilbab’dır. 
Kur’ân’ın muhatabı olan ilk Müslüman toplumunda 
“cilbab”dan maksadın ne olduğu anlaşıldığı ve nasıl giyini-
leceği bilindiği için, bu konuda Kur’ân herhangi bir kelime 
açıklamasında bulunmamıştır ve ayette “cilbab” olarak isim-
lendirilen kıyafetin ne tür bir kıyafet olduğu konusunda, 
Hz. Peygamber’e nispet edilen herhangi bir açıklama mevcut 
değildir. Hz. Aişe’den gelen bir söz şöyledir: “konu ile ilgili 
ayet gelince, sahabe hanımları hemen evlerindeki kumaşlar-
dan cilbab edinerek, giyinmiş bir şekilde sokağa çıktıkları 
için, bir çırpıda sokaktaki kadınların cilbablarına büründük-
leri görülmüştür” (Ebu Davud Libas 29). Cilbab ile tarihte 
çok farklı yorumlar yapılmış olmakla birlikte, genel bir 
anlayışla, kadının bütün vücudunu örten ve vücut hatlarını 
gizleyen elbise olarak anlamak mümkündür. Cilbab’ın örtük-
lerine baş dâhildir. Zaten başörtüsü Nur süresindeki ayet ile 
örtünmenin kapsamına alınmış bulunuyordu. 

4   Söz konusu dergilerden birisinin yönetici asistanının, yayın-
larına yönelik eleştirilere verdiği cevap şöyledir: “Ben ila-
hiyatçı ya da uzman değilim. Ancak derginin İslâm’ı kur-
tarmak gibi bir misyonu yok. Biz takva yaşayan insanlara 
hitap ediyor değiliz ve Kur’ân’dan alıp buraya uyarlamıyo-
ruz”. Yine aynı derginin sahibi ve yazı işleri müdürünün 
başörtüsü-dekolte giysi birlikteliği konusundaki sözleri şöy-
ledir: “Bunlar özgürlük meselesi. Bir kadının ne giyip giy-
meyeceğine kimse karışamaz. Artık kadınlara karışmasınlar. 
Kadınlar istedikleri gibi yaşasın. İsteyen çarşaf giysin, isteyen 
saçını açsın, isteyen de başını kapatsın” (http://www.bbc.
co.uk/turkce/haberler/2013/10/131023_ala_elcinpoyrazlar.
shtml). Bu derginin bir girişimi ise ciddi eleştiri konusu 
olmuş ve dergi bu girişiminden vazgeçmek zorunda kalmış-
tır. Söz konusu girişimin mahiyetini ortaya koyan bir gazete 
haberi şöyledir: “İslâmi moda dergilerine öncülük eden ve 
“Stil Sahibi Kadının Dergisi” sloganıyla yayın yapan Âlâ 
dergisinin internet sitesinde “Âlâ Fashion Party Tarihteki En 
Büyük Kızlar Partisi” isimli bir parti ilanı yayınlandı. İstanbul 
Maslak Sheraton Hotel’de düzenlenecek olan partiye katılım 
ücreti 250 TL olarak belirlenirken, 6 kişilik ‘VIP Lounge’ 
koltuk ücretinin de 3000 TL olduğu belirtildi. Partiye şarkıcı 
Burcu Güneş ve dansöz Asena da sahne alması için çağrıldı. 
Partinin tanıtım videosunda, “Konser, Parti, Moda / Hepsi 
Kızlar Arasında Bu Parti Kaçmaz” denildi. Başörtülü kapak 
kızı yarışması, için de birinciye 5 bin TL ödül verileceği öne 
sürüldü” (Radikal 11 Haziran 2014).

5  Alev Erkilet, “Mahremiyetin Dönüşümü:Değer, Taklit ve 
Gösteriş Tüketimi Bağlamında “İslâmi” Moda Dergileri”, 
Birey ve Toplum, Güz 2012, C 2, S 4.

6  Ümit Aktaş, İslâmi Hareketin Vasıfları, İstanbul, 1996, 
s.125-127.
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İsmail Lütfi Çakan Kimdir?

Sohbetimize başlamadan, 

İsmail Lütfi Çakan hocamızın 

kısa biyografisini takdim etmeye 

çalışıyorum:

1943 yılında Samsun 

Lâdik’in Küçükkızoğlu köyün-

de doğdu.   İlkokulu bitirdik-

ten sonra hafızlığını ikmal etti. 

1966’da Kayseri İmam Hatip 

Lisesi’ni, 1970’te İstanbul Yüksek 

İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. 

1977’ye kadar Diyanet 

İşleri Başkanlığı merkez ve 

taşra teşkilatında çalıştı. 

Ankara-Yenimahalle Vaizi iken 

İstanbul’da açılan Haseki Eğitim 

Merkezi’ne kursiyer olarak katıl-

dı. Kursun bitimine altı ay kala 5 

Aralık 1977’de İstanbul Yüksek 

İslâm Enstitüsü’nde hadis asis-

tanı olarak göreve başladı. 

1982 yılında Erzurum İslâmî 

Bilimler Fakültesi’ne sunduğu 

“Muhtelifu’l-Hâdis İlmi: Doğuşu, 

Muhtevası ve Çözüm Yolları” adlı 

teziyle doktor oldu. Bir ara kül-

türel işlere bakan Müdür yar-

dımcılığı görevini yürüttü. 

1987’de doçentliğe, 1993’te de 

GEÇMİŞTEN GELECEĞE KO(NU)ŞANLAR

HADİMÜ’L-HADİS 
OLMA YOLUNDA

İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN

Abdullah YILDIZ

Ömürlerini İslâm davasına, İslâmî hizmetlere, ilmi 
çalışmalara adayan, İslâm adına farklı alanlarda mücadeleler 
veren ve bu uğurda çileler çeken üstatlarımızdan bazılarını, 

geçtiğimiz yıllarda AKV konferans salonunda dinledik 
ve sohbetlerini yazıya dökerek Umran’da yayımladık. M. 
Said Çekmegil merhumla başlayıp başörtü mücadelesinin 

simge ismi Şule Yüksel Şenler ablamızla devam ettiğimiz ve 
“Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar” üst başlığı altında bir 
yazı serisi yaptığımız bu sohbetler Sabahattin Zaim, Ahmet 
Muhtar Büyükçınar, Ahmet İhsan Genç, Ali Rıza Demircan, 
M. Emin Saraç, Emrullah Hatipoğlu, Hayrettin Karaman, 

Mehmet Fırıncı, Hekimoğlu İsmail, Rasim Özdenören, 
Mehmet Şevket Eygi, Mahmut Topbaş, Zübeyir Yetik gibi 

isimlerle gerçekleşti ve hafızalarda tatlı bir iz bıraktı 
elhamdülillah. Geleceği kurgularken ve inşa ederken geçmişin 

tecrübelerinden yararlanmak ve nereden nereye geldiğimizi 
iyi görebilmek, bir de önceki kuşakların yaptıkları hizmetlere 

karşı vefa ve kadirşinaslık duygularını beslemek adına, bu 
sohbetler hayati önem arz ediyor . Birkaç yıllık bir aradan 

sonra, kendilerini ilmî derinliği, ameli, aktivitesi ve en 
önemlisi de samimiyeti ve tevazuu ile tanıyıp sevdiğimiz ve 
birbirinden kıymetli eserlerinden istifade ettiğimiz İsmail 

Lütfi Çakan hocamızı dinlemek istedik. Sağlık problemlerine 
rağmen, ısrarlı davetimizi geri çevirmediği için, AKV’deki 

sohbeti dinleyenler ve bu yazıyı okuyanlar adına kendilerine 
teşekkürler ve dualar ediyoruz. 
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profesörlüğe yükseldi. 1994-97 öğretim yılların-

da   Marmara Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksek 

Okulu Müdürlüğü görevinde bulundu. Çakan, 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana 

Bilim Dalı öğretim üyesi iken 5 Mart 2012’de yaş 

haddinden emekli oldu. Şimdi İstanbul Sabahattin 

Zaim Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde part-

time statüsünde ders veriyor. 

Çakan, İmam-Hatip Okulu’ndaki öğrencilik 

yıllarından beri mahalli ve ulusal gazete ve dergi-

lerde yazılar yazdı ve yöneticilik yaptı. Özellikle 

Kayseri Hâkimiyet gazetesi,  Yeni İstiklal,  Sebil  ve   

Sabah gazeteleri, Diyanet  gazete ve   dergi-

si,    İslâm,  Toprak,  Tohum,  İslâm Medeniyeti, 

Hakses, Nesil,  Din Eğitimi, Altınoluk,  Bilim ve 

Hikmet,  Yeni Ümit  ve   M.Ü. İlahiyat Fakültesi 

Dergisi  gibi dergilerde çok sayıda yazıları yayım-

landı.  İslâm  ve Tohum  dergilerinin açtığı makale 

yarışmalarında birincilik kazandı. Bu arada   Lut

Kan,MünirLütfiveİsmailSeyidoğlu mahlasla-

rıyla da yazılar yazdı.

Hocamız Yüksek İslâm Enstitüsü’nde 

öğrenci iken, Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe 

Federasyonu’nda sekreterlik, mezuniyetten sonra 

Türkiye Din Görevlileri Federasyonu’nda yönetim 

kurulu üyeliği yaptı. 

Hocamız İSAV adına “İslâm’da Kılık-Kıyafet 

ve Örtünme”, “Hz. Peygamber ve Aile Hayatı”, 

“Sünnetin Dindeki Yeri”, “Yeni ve Çağdaş Bir 

Tebliğ Metodolojisi” gibi tartışmalı ilmî toplantı-

larda organizatörlük ve bu toplantıların kitaplaş-

masında editörlük yaptı. Gençliğin  Kaleminden 

Üç Cephesiyle Âkif  ve  Hadislerle Ahlâkî 

Davranışlar  adlı anonim eserlerde belli bölümleri 

yazdı.  Sünen-i Ebû Davud  Tercüme ve Şerhi‘ne 

mukaddime yazdı ve eserin   ilk sekiz cildinin 

redaksiyonunu yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi‘nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve 

ansiklopedinin ilk on cildine yetmiş kadar madde 

yazdı. İslâm Medeniyeti ve Ensar vakıflarının 

kurucuları arasında yer aldı.

Çakan, ayrıca yurt içinde düzenlenen birçok 

sempozyuma tebliğci ve müzakereci olarak iştirak 

etti. İstanbul-Göztepe Gözcü Baba Camii’nde dört 

yıl süre ile Pazar günleri öğle namazından önce 

Mişkâtü’l-Mesâbih’ten Hadis dersleri yaptı. Bu 

dersler Dost TV tarafından yayınlandı.

Eserlerinden bazıları şunlar: Hakkı Tavsiye 
Metod ve Vasıtaları, Dini Hitabet, Onlar Böyleydi 
(Piyes), Ashabının Dilinden Peygamberimiz, 
Kur’ân-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid 
Mücadelesi (N. M. Solmaz ile birlikte), Sahâbe 
Kıvâmı, Hurafeler ve Batıl İnanışlar, Akifçe, Hadis 
Usulü, Hadis Edebiyatı, Hadislerle Gerçekler. Eyüp 
Sultan Hasretlerinden Kırk Hadis, İyi Müslüman, 
Seçme Hadisler, Müslüman Kimliği, Hadislerde 
Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, Sırât-ı 
Müstakîm ve Yolcuları, Müslümanca Yaşamak, 
İslâmi Yapılanmada Siret ve Sünnet, Riyazü’s-
Sâlihin Tercüme ve şerhi (8 cild, M. Y. Kandemir 
ve R. Küçük ile birlikte), Hadis Öğrenimi, 
Hadis Nasıl Okunur Okutulur, Sıra Bizde, Gizli 
Armağan(Çocuk hikayesi)

İlkokul Yılları ve Hafızlık Macerası: 
“Demek Sen Dilenci Olacaksın?”

Biyografi sunumundan sonra, sözü İsmail Lütfi 
hocamıza veriyorum. Hocamız, bir ilim ehli ola-
rak, önce konuya bir genelleme ve tasnifle giriyor:

“Hayat hikâyesini anlatmak kolay gelebilir ama 
zor yanları da var. Okur-yazar takımının hayat 
hikâyesi anlatılırken genelde üç safhanın dikkate 
alınması doğru oluyor: 1. Tahsil Dönemi, 2. Tedris 
Dönemi, 3. Te’lif Aşaması.”

Sonra da, ta ilkokul yıllarına uzanarak, ilginç 
hatıralar eşliğinde başlıyor tahsil dönemini anlat-
maya:

“İlkokul 5. sınıftayken Lâdik’e göç ettik. 
Rahmetli babam okur-yazar değildi. Göç ettikten 
sonra bana dedi ki; ‘köyden kasabaya seni hafız 
edebilmek için göç ettim’. Bu benim kafamda 
yer etti. Kasabaya göç ettiğimizde köylü çocu-
ğu olmamdan dolayı başlarda öğrenciler tarafın-
dan biraz istiskal edildiğimiz oldu ama dersler-
de görüldü ki öyle istiskal edilecek biri değiliz. 
Derslerde yardımcı hoca gibi ders yapıyordum. 
Şehirli çocuklara kendimizi kabul ettirdik sonun-
da. Bir bayan hocamız vardı; dine ve din adamla-
rına karşıydı. Beyi de ortaokul müdürü, bilinen 
biriydi. Mayıs’ın son günlerinde hoca, ‘bu saatte 
ders yapmayacağım, ileride ne olacağınızı soraca-
ğım’ dedi. Arkadan başladı ve herkes düşüncesini 
söyledi; avukat, öğretmen, mühendis gibi… Sıra 
bana gelince ben de ‘hafız olacağım’ dedim. Hoca, 
‘neeee, demek dilenci olacaksın’ dedi. Benim bu 
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ülkede din adına duyduğum ilk cümle bu idi. 

Hoca diğer arkadaşlara sormayı bıraktı ve benim 

üzerinde durdu. Ben de cinayet işledim sandım. 

Hoca ‘sen iyi bir mühendis olursun, bu senin 

kafana nerden girdi’ diye sordu. Ondan sonra 

hoca diğer öğretmenlere de söylemiş ve ondan 

sonraki günlerde hangi hocayı görsem bana, ‘sen 

ne yapıyorsun’ dediler. Beni hafızlık okuluna gön-

dermemek için ellerinden geleni yaptılar. Okulu 

birincilikle bitirmemden dolayı ilçedeki Akpınar 

Öğretmen okuluna imtihansız alıyorlardı. Tecelliye 

bakın ki, önceki yıllarda Hükümet Konağı yanmış, 

rahmetli babam beni nüfusa 1945 doğumlu olarak 

yazdırmıştı; bu da hayra vesile oldu. Çünkü buna 

göre ilkokulu 10 yaşında bitirmiş oluyordum. 10 

yaşındaki birinin ortaokula yazılması mümkün 

değildi. Öğretmenlerim kendi aralarında 30 kuruş 

toplamışlar; mahkeme parası olarak. Ama dilekçe 

için babamın imzası lazım; babam da atmıyor. 

Dört ay boyunca hocalarım beni her gördüklerinde 

‘babanı hala ikna edemedin mi?’ diye soruyorlar. 

Eve geliyorum, babam; ‘sen bırak onları, hafız ola-

caksın’ diyor. Yeni öğretim yılı başlayınca hocalar 

yakamı bıraktılar. Hâsılı: ilkokulda, hafızlık keli-

mesini telaffuz ettiğim zaman. Duyduğum cümle 

bu olmuştu: ‘Demek dilenci olacaksın!’ Aslında 

onlara da pek kızmamak hatta acımak lazım; 

çünkü öyle yetiştirilmişler…”

Benzer bir tepkiyi, ilkokuldan sonra İmam-

Hatip okulunu tercih ettiğim için ben de almıştım: 

‘Kağıt mı toplayacaksın!?’ Bu tepkinin altında, 

köyümüzde imamlık yapan merhum Bayram hoca-

mın, o zaman çok az bulunan kâğıt parçalarını, 

‘üzerine Kur’ân yazılan kutsal araçlar’ olarak gör-

mesi yatıyordu… 

Doymak Bilmeyen Kitap Okuma Hevesi

İsmail Lütfi Çakan hocamız, hafızlık eğitimi yıl-

larında okuma merakının nasıl geliştiğini anlatıyor, 

sohbetimizin bu aşamasında. Her ne kadar köyde 

ilkokula ilk başladığı günlerde “yaz yaz oku” fişi 

yerine, arka sayfadaki “yat yat uyu” fişini yazmış, 

bu yüzden rahmetli anacığı da bunu hatırlatarak 

zaman zaman kendisine takılmışsa da o yıllardaki 

doymak bilmeyen bir okuma hevesine kapılmış. 

Yolda gördüğü gazete parçalarına kadar eline geçe-

ni okumaya başlamış... Kendisini dinleyelim:

“Hafızlığa başladığım 1955 senesinde rahmetli 
Sinan Omur’un Hür Adam diye bir haftalık gazete-
si vardı. Çok yaman ve mücadeleci bir adamdı ve 
ben de gazetesine abone olmuştum. Yassıada mah-
kemelerinden söz ediyordu. Onun İnönü ile Celal 
Bayar hakkında şöyle bir benzetmesi olmuştu: 
‘Bunlar bir değirmenin alt ve üst taşı gibidir. Bazen 
biri üste, bazen de biri alta gelir; birbirlerine zarar 
vermezler, aralarına düşenleri öğütürler, ezerler.’ 
Bunu hiç unutmuyorum. Böyle siyasi yorumlar da 
yapan biriydi… Bir taraftan hafızlık yapıyorum, bir 
yandan da bu gazeteye aboneyim. Daha sonra Ali 
Fuat Başgil merhumunun da yazdığı Yeni İstanbul 
gazetesi... Ben gidip postanede beklerdim. İlk önce 
kim giderse o alırdı. Yani bu gazetelerle başladı, 
okuma maceram…

Sonra Kayseri İmam-Hatip okuluna gittim; 16 
yaşındaydım ama 14 yaşında gözüküyorum. Onun 
bir faydasını da gördüm. Okul Müdürü Celal Cebeci 
Bey tarafından bir mektup geldi; ‘müracaatınız 
kabul edilmiştir ve filanca tarihte kaydınızı yaptırı-
nız’ diye. Hayatımda en çok sevindiğim şey budur. 
Geç yaşta gidince sınıfta abi konumundayız, biraz 
da bir şeyler biliyor konumdayız. Sınıftaki dersler 
hafif geldi ve ben birinci sene 30 kadar roman oku-
dum. Nasıl romanlar? Tarihi romanlar okudum. 
Ferudun Fazıl Tülbentçi’nin, Yavuz Sultan Selim, 
Fatih Sultan Mehmet, Hürrem Sultan vs. Onlardan 
kazancım ne oldu? Okuduğum kitaplar tasvir 
gücünüzü geliştiriyor. Kompozisyonlarda hep 10 
alırdım. Hangi konu gelirse gelsin, zihninizde o 
okuduğunuz kitaplardan bir şeyler kalmıştır; nere-
den başlayacağınızı bilirsiniz ve kendiliğinden de 
gelir. Edebiyat konusundaki şevkimi, arzumu ve 
talebe olarak başarımı o okuduğum kitaplarla da 
irtibatlandırıyorum. Kayseri İmam-Hatip Okulu 
3. sınıftan itibaren Abdullah Satoğlu’nun çıkardığı 
mahalli Hâkimiyet gazetesinde yazmaya başladım. 
İlkyazım orada yayınlandı; ilk gönderdiğim yazı 
gazetenin birinci sayfasında çıktı. Böylece yazı 
hayatı devam etti…” 

İmam-Hatiplilik Bilinci

İsmail Lütfi Çakan hocamız, yazı hayatına 
ilk adım atışını böyle anlatırken, o yıllarda nasıl 
“İmam-Hatiplilik bilinci” kazandığını ve diğer faa-
liyetlerini de şöyle hikâye ediyor:

 “Kayseri İmam-Hatip okulunda yoğun olarak 

İmam-Hatip bilinci aldık. Saçları ilim öğretmek-
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le ağarmış hocalarımız derslerimize geliyordu; 
Camgözzâde Hacı Yusuf Efendi, Kavgacı Musa 
Efendi gibi isimler… Allah hepsine gani gani 
rahmet eylesin. Hepsi sakallı ve yaşlı kimseler-
di. Onların öğrettiklerinden çok tavırları, bize 
gösterdikleri şefkat, merhamet bizi etkiliyordu 
ve biz onların davranışlarını örnek alıyorduk. 
Hocalarımız bize İslâmi ilimleri öğretirken, adam 
olmamızı sağlama endişesine sahiptiler.

O yıllar hiç boş durduğumuz yoktu; İmam-
Hatip Okulu voleybol takımının kaptanıydım, 
izci oymağı başıydım, edebi-
yat kolu başkanıydım... Spor 
karşılaşmalarında “imam” diye 
bağırıyorlar, biz de galeyana 
geliyorduk. Hep birinci olu-
yorduk. Bütün bunlar, İmam-
Hatip lisesini halka tanıtmaya 
yarıyordu. 

Okul Müdürümüz Celal 

Cebeci, Edebiyat hocamız 

Sabit Hashalıcı ve Arapça hoca-

mız Mehmet Çorakçı hocala-

rımız “Hz. Ömer’in Adaleti” 

diye bir piyes hazırlamışlar-

dı. Biz o piyesi okul adına 

Türkiye’nin dört bir tarafında 

oynadık. Derdimiz oyunculuk 

yapmak değil, camiye gelme-

yenleri tiyatroya çekip mesaj 

vermekti. Sinema salonlarında 

dört tarafı bizimle ilgili olma-

yan afişlerle dolu o salonlarda 

Hz. Ömer’in Adaleti piyesini 

oynadık. Onlar bize gelme-

yince biz onların ayaklarına 

gittik. Hz. Ömer’in Adaleti 

piyesini Ordu’ya götürdüğü-

müzde Ordu’da İmam-Hatip Lisesi yoktu; bizden 

sonra açıldı. Biz gittik; camide ilahiler okuduk, 

vaaz ettik, akşam da sinemada piyes oynadık. 

Döndükten sonra oraya İmam-Hatip Okulu yap-

tılar. Böylesi hayırlara vesile oldu, elhamdülillah.

Bu piyesi özel bir ekiple bizim ilçe Ladik’te 

sahneye koyduk. Ben o piyesteki Said rolü yanında 

koca karı rolünü de oynadım. O günlerde açıkça 

gördük ki, İmam-Hatip okullarının oynayacağı 

piyesler mevcut değil.” 

Tiyatro, Yazarlık, Dergicilik, Hattatlık…

Dar anlamda İmam-Hatiplerde, genel anlamda 
ise İslâmî camiada eksikliğini gördüğü, tiyatro 
vb. gibi sanatları tebliğde kullanamama sorununa 
daha o yıllarda çözümler arar Lütfi Çakan hoca-
mız. İslâm Enstitüsü 2. sınıftadır. O sıra okuduğu 
Asrın Dini Müslümanlık dergisini karıştırırken, 2. 
sayfada bir hikâye dikkatini çeker. Hikâyeyi okur-
ken ‘bu iki perdelik piyes olur’ der. ‘Bir sayfalık 
hikâye ama araya ben de bir şeyler ilave ederim, 

üç perdeye çıkar, tam bir piyes 
olur’ diye düşünür ve piye-
si yazar, büyük bir heyecan 
içerisinde. Senaryo yazarlığı, 
kitabın basımı ve piyesin sah-
nelenmesi sürecini kendisin-
den dinleyelim:

“Kahramanları ben tespit 
ettiğim için hanım koymama-
ya çalıştım ama ikinci perdede 
bir hanıma kısa bir rol ver-
mek gerekti. 20 sayfalık Onlar 
Böyleydi adıyla bir metin 
hazırladım. Rahmetli Ali İhsan 
Yurt’a (Sönmez Neşriyat’ın 
müdürü) götürdüm, o dönem-
de yayıncı yok. Hocaya takdim 
ettim ve dedim ki: ‘Ben İslâm 
Enstitüsünde öğrenciyim ve 
İmam-Hatiplerin oynayacak 
piyesi yok, ben de bunu hazır-
ladım. Eğer uygun görürseniz, 
basarsanız büyük bir hizmet 
olacak.’ Hoca Efendi aldı eline, 
sayfaları çevirdi, kahraman-
lara baktı. Kahramanlar; Hz. 
Ömer, Hz. Osman, Ebu Zer vs. 
notları kapattı ve bana uzattı. 

‘Tiyatro’nun aslı küfürdür; bundan Müslüman 
olmaz’ dedi. ‘Bizim ecdadımız tiyatro eseri yazma-
mıştır. Sen de vazgeç evladım bu sevdadan’ diye 
de ekledi. Bir heyecanla gitmiştim, kitabım basılır 
diye; ama olmadı... Ali İhsan Hocayla daha son-
raları dost olduk ama bu olay üzerine uzun süre 
hocanın semtine uğramadım. Ta ki asistan olup 
doktora tezini istişare ederken “Muhtelifu’l-Hadis”i 
görünceye kadar. Ali İhsan Hoca dedi ki; ‘delikanlı 
sen bu konuya çalış; bu hem gâvurun işine yarar 

Kayseri İmam-Hatip oku-
lunda yoğun olarak İmam-
Hatip bilinci aldık. Saçları 
ilim öğretmekle ağarmış 
hocalarımız derslerimize 
geliyordu; Camgözzâde 

Hacı Yusuf Efendi, Kavgacı 
Musa Efendi gibi isimler… 

Allah hepsine gani gani rah-
met eylesin. Hepsi sakallı 

ve yaşlı kimselerdi. Onların 
öğrettiklerinden çok tavırla-
rı, bize gösterdikleri şefkat, 
merhamet bizi etkiliyordu 
ve biz onların davranış-
larını örnek alıyorduk. 

Hocalarımız bize İslâmi 
ilimleri öğretirken, adam 

olmamızı sağlama endişesi-
ne sahiptiler.
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hem de Müslüman’ın işine yarar’. Ondan sonra 

dost olduk ve doktora tezimin 2/3’ünü okudu ve 

yazılı tenkitlerde bulundu. Hadisçilere göre çözüm 

yollarını işlemiştim. Hoca çözüm yollarından cem 

ve telife gelinceye kadar okumuş. Oraya gelince, 

‘Sen de Leknevî gibi mezheb-i muhalifi ihtiyar 

etmişsin’ diye not düşmüş. Sonrasını okumamış; 

buradan sonrası Hanefilerin sisteminin dışına çık-

mış diye. Hoca efendi koyu bir Hanefi idi. Allah 

rahmet eylesin. 

Sönmez’den çıktım, bu piyesi nerede bas-

tırsam diye düşünüyorum. Biliyorum ki piyese 

büyük ihtiyaç var ve bunu bastırmalıyım. Yağmur 

Yayınevinin sahibi İsmail Dayı Bey’e rastladım 

sokakta: ‘Böyle bir çalışma yaptım, basar mısınız?’ 

diye sordum. ‘1000 adet basarım’, ama parasını 

senden alırım’ dedi. Paranın karşılığı olarak yüzde 

kırk indirimli olarak sana kitap veririm, gerisini 

de ben satarım’. ‘Bunda benim kârım ne oluyor?’ 

dedim. Dedi ki: ‘Evladım, sen hiç bilinmeyen bir 

adamsın, senin bu çalışmanın üzerine ben Yağmur 

Yayınevi damgasını vurarak onu kıymetlendirece-

ğim. Benim satacaklarım onun karşılığıdır, dedi. 

O anda cebimde 1000 lira da var. Bu 1000 liray-

la bu işi halledebileceğimi öğrendim ya doğru-

ca, Türkiye İslâm Enstitüleri Federasyon başkanı 

Mahmut Özakkaş’a gittim; ‘İslâm Medeniyeti adına 

basalım ve dağıtalım; 1000 adet basılacağını İsmail 

Dayı’dan öğrendim; bende 1000 lira var, satılır-

sa paramı verirsiniz’ dedim. Rahmetli Özakkaş 

kabul etti. İslâm Medeniyeti dergisinin ilk yayını 

olarak 2000 adet basıldı ve Türkiye’ye yayıldı. 

Sahnelenmeyen yer kalmadı. Her gün haberler 

geliyor. Başta Babıalide Sabah gazetesi olmak üzere 

birçok gazetede çarşaf çarşaf ‘Onlar Böyleydi piyesi 

temsil ediliyor, şöyle oldu, böyle ilgi gördü’ vs. gibi 

haberler çıkıyor. 

 İslâm Enstitüsünde öğrenciyken bu kitabı bas-

tırdık, sahneledik ama birkaç hocamızdan da ten-

kit aldık. Ahmet Vanlıbeyoğlu o zaman Sakarya’da 

öğretmen. Bir ekip kurmuş ve Onlar Böyleydi 

piyesini İstanbul’da MTTB’de sahneye koydu. 

Temsilden sonra (şimdi her ikisi de rahmetli olan) 

Muhammed Tanci ile Bekir Sadak hocalar tartış-

maya başladı. Kahramanlardan birinin boynunda 

haç var ve biri de putu kırıyor. Bekir Hoca ‘bunun 

şakası da ciddidir, bir Müslüman’ın boynunda haç 

olması caiz değildir’ dedi. Muhammed Tanci hoca 

da, ‘putun kırılmaya, haçın kesilip atılmaya layık 

olduğunu, boynuna takmadan nasıl gösterecekler?’ 

diye münakaşa ettiler. Burada tahdis-i nimet olarak 

ifade edeyim ki, Anadolu’nun birçok yerinden çok 

olumlu tepkiler ve dualar aldım.”

Bir yandan bu çalışmaları yaparken, bir yandan 

da yazı hayatını sürdüren İsmail Lütfi Çakan hoca-

mız, çeşitli dini, mesleki dergi ve gazetelerde yazı-

lar yazar. Altı ay kadar Hafız Kemal Batanay’dan 

hat dersi alan Hocamız, dernek ve federasyon 

çalışmalarına başlayınca hat derslerini yarım bıra-

kır. Oysa Batanay Hoca onu çok beğenmiş, kendi 

divitini ona hediye etmiştir. Hatta Hasan Çelebi ile 

haber göndermiş; ‘iyi bir çocuk geçmişti elimize, o 

da gitti; çek kulağından getir’ demiştir. Çelebi gelir 

ama İsmail Lütfi Çakan yeni atılımlar peşindedir. 

O sıra İslâm Medeniyeti dergisini çıkaran ekibe 

katılır. İzmir’de 1968’de yapılan genel kurulda 

dergi yönetimine gelir. Dergi macerasını da şöyle 

anlatıyor:

“Dergiyi çıkarıyoruz ve devletten 75 lira destek 

aldık. Ama para 7 sayıda bitti. Dergiyi bastırıyo-

ruz ve gönderiyoruz ama parası dönmüyor. İslâm 

Medeniyeti akademik bir dergi. İslâm Enstitüleri 

adına çıkarıyoruz ve hâlâ en ağırlıklı dergidir. 

‘Nereden para bulalım’ derken, İstanbullu zengin-

lere başvuralım diye düşündük. Ömer Kirazoğlu 

Hoca, İslâm’ın Nuru dergisini çıkarmış, problemle-

ri bilen, sıkıntılarını yaşamış biri. Mahmutpaşa’da 

bulunan Müslüman zenginler bir fon oluşturmuş-

lar. Bu fondan bize biraz yardım ederlerse dergiye 

devam ederiz diye düşündük. Hoca önümüze 

düştü, zengin Müslümanların yanına gittik, derdi-

mizi söyledik. Onlar da bizden bir hafta müsaade 

istediler. Bundan iyi bir şey çıkmayacağını anla-



67

 Umran • Kasım 2014

 İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN 

dım. Nitekim bir hafta sonra ben telefonla aradım; 
‘kitaba, mecmuaya verecek paramız yok’ dediler; 
‘biz o parayı, herhangi bir olay çıktığında eline 
sopayı alıp o olayı çıkaranlara mukabele edecek 
gençlere vermek üzere topladık’ dediler. ‘Anlaşıldı 
beyefendi, demek siz mağazalarınızı bekleyecek 
köpeklere vermek için bu fonu oluşturmuşsunuz. 
Merak etmeyin onu yapacak olanlar da bizim 
arkadaşlarımızdır. Bunu da unutmayın’ dedim. 
‘Biz onların beyinlerini ve gönüllerini bu kitaplarla 
besleyeceğiz, onlar da o faaliyetleri de yerine geti-
recekler” dedim. Adam da ‘haddini aşma delikanlı’ 
dedi ve telefonu kapattı. Sonra da oturdum ağla-
dım. Ümmetin yetişmekte olan gençliğine dergi 
çıkarmak, fikir üretmek istiyoruz. Şu an emekli 
olan edebiyat asistanı bir arkadaşa 25 kuruş telif 
ücreti vererek yazı yazdırdığımızı hatırlıyorum. 
Çektiğimiz sıkıntılar çoktu; derginin hammaliye-
sini de biz yapıyorduk. Bir albay yazı yazıyordu. 
Bütün arkadaşlar dergileri paket halinde taşıyoruz. 
Albay ‘derginin sorumlusu kim?’ dedi. ‘Benim’ 
dedim. Albay ‘bu iş böyle yapılırsa devam eder’ 
dedi. Birçok adam görmezden geliyordu; ama 
albay para vermese de bu sözüyle yüreklendirdi 
bizi. Fakat dergi kapanmak zorunda kaldı…” 

İlmi ve Akademik Çalışmalar

Yüksek İslâm Enstitüsü 3. sınıfta iken Tefsir 
dersi hocası rahmetli Mehmet Sofuoğlu, ödev 
için konu dağıtırken, İsmail Lütfi Çakan’ın aklı-
na “tebliğ” konusu gelir. Zira Kayseri İHL’de iken 
“Hakkı Tavsiye: Metod ve Vasıtaları” diye 5 say-
falık bir not hazırlayıp özel arkadaş grubuna onu 
sunmuştur. Hoca Tefsir ödevi deyince, Çakan 
bu konuyu hazırlamak istediğini söyler, Hoca da 
kabul eder. Böylece, o notları genişletir ve “Hakkı 
Tavsiye” kitabını tefsir ödevi olarak yazar. Sofuoğlu 
Hoca’nın çok başarılı bulduğu bu eser, “tebliğ” 
konusunda Türkiye’de yayımlanan ilk telif olur. 
Çakan, kitap hakkında diyor ki: “Bizde genelde 
çeviri vardır ama tebliğ konusunda ilk telif bu 
kitaptır. Kitabı yazarken, Siyasi Propaganda kita-
bını okudum. Onlar davalarını nasıl anlatmışlar? 
Merak ettim. Mesela Hitler ekibi, ‘Akşam saati 
propagandaya müsaittir’, diyor; ‘millet akşam işten 
geldiğinde yorgundur ve karşısına geçip bir şeyler 
verirsen, direnci kırık bir şekilde onları almaya 
müsaittir’. Ben bu tür kitapları okuya okuya, hakkı 

tavsiyenin metotlarını çıkardım. Tiyatro, sinema, 

plak, çocuk kitabı vs. gibi araları hakkı tavsiyenin 

vasıtaları diye işledim. Tabi bunu görenlerden 

kimileri neredeyse beni aforoz edeceklerdi. Sen ne 

yapıyorsun, dediler. Takdir edenler de oldu. 

 Eğer topluma etki etmek istiyorsak bir şeyler 

yapmalıyız. Mesela bayramlarda tebrik kartları-

nı; yılbaşı eşantiyonlarını bir ıslah edelim dedik. 

Büyük tüccarlar, futbol topu yerine eşantiyon ola-

rak kitap versinler, dedik. “Armağan Kitaplar” diye 

cep kitapları serisi hazırladım. Yayıncı ile anlaştık. 

Onar bin bastı. Ancak kitaplar Mahmutpaşa ve 

Tahtakale tüccarlarına ulaştırılamadı. Yani pazarla-

ması yapılamadı. O iş de öylece çok sınırlı kaldı. 

Bayramda el öpmeye gelen çocuklara bu kitapları 

verenler oldu. Düşünmek yetmiyor, ya imkânın ya 

da desteğin olacak. Benim fikir üretme, yeni şeyler 

bulmaya çalışan bir tarafım var ama hiç ısrarcı 

olamam; sonra arkasını bırakırım, o da muvaffak 

olmaya yeterli değil. 

Tefsir ödevi olarak hazırladığım “Hakkı Tavsiye 

Metod ve Vasıtaları”nı Türkiye Din görevlileri 

Federasyonu Başkanı Mehmet Solmaz gördü. ‘Bu 

kitap din görevlilerine lazım; sen bu kitabı ver ben 

bastırayım’ dedi. 20.000 adet bastırdı. 

Hocamız, kitaplarının hikâyesini anlatmaya 

devam ediyor:

“İlk kitap çalışmalarım bunlardı. Üçüncü kita-

bıma gelince: Askerlikten sonra 1973-1975’te 

Amasya’da merkez vaizliği yaptım. Diyanet bir 

yarışma düzenledi, ben de katıldım. Bir çocuk kita-

bı yazdım, Gizli Armağan diye. İlkokul müdürü 

bir arkadaşa kitabı okudum; ‘eğer bunu beğenirsen 

yarışmaya göndereceğim’ dedim. Kitabı okumaya 

başladım, hikâyenin sonuna geldim bir de baktım 

müdür ağlıyor, hemen gönderdim. Kitapçık ilk ona 

girdi ve resimli olarak basıldı.

Dördüncü çalışmamı yine Amasya da yaptım. 

Mehmet Solmaz da Amasya’da bölge vaizi. 21 

cami birbirine bağlı. Ramazan geldi ve ne yapaca-

ğız diye düşünüyoruz. Birimiz öğleyin, birimiz de 

teravihte konuşacağız. Aramızda bir karar aldık; 

her teravihten sonra Din Görevlileri lokalinde 

bir peygamberin hayatını anlatalım dedik. Öğlen 

kim vaaz ederse evine çekilsin ve bir peygambe-

rin hayatını çalışsın ve teravihten sonra da bunu 

anlatsın. 15 gün ben yoktum, diğer 15 gün de 

Mehmet Bey yoktu piyasada. Ramazan boyunca 
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diğer peygamberleri lokalde anlattık iyi de ilgi 
gördü. Ama Efendimiz kaldı. Bayramdan sonra şu 
notları kitaplaştıralım dedik Birbirimizden ayrı bir 
cümle yazmamak kaydıyla, gece-gündüz birlikte 
çalışarak şiirsel bir kitap yazdık. 1 yılda bunu bitir-
dik. Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberler ve Tevhid 
Mücadelesi adıyla yayınladık. Efendimiz ile ilgili 
kısmı ise, görev yerlerimiz değiştiği için on sene 
gibi uzun bir sürede hazırladık.

Ertesi yıl da “Yâ Eyyühellezine Âmenû” 
âyetlerinden (ki 90 kadardır) bir tanesini anlatalım 
dedik. 15 ayet ben 15 ayet de Solmaz Bey işledi. 
Sıra bendeydi ve o akşam Kısas âyetini anlatacak-
tım. Cemaat içinde Dişçi Atıf diye biri vardı; gör-
müş geçirmiş, birikimli ve cemaatten ayrılmayan 
biriydi. Bir baktım; Dişçi Atıf amca koluna resmi 
elbisesiyle garnizon komutanı albayı takmış geldi. 
Ben kısas ayetini anlatacağım için biraz tedirgin 
oldum ama yapacak bir şey yok. Anlattım. Anlattım 
ama gözüm albaya takılı; albayda bir değişiklik 
olup olmadığına bakıyorum ama o renk vermiyor. 
Konuşma bitti, Atıf ağabey “buyur çayı beraber 
içelim” diye masalarına çağırdı. Tabii ben albayın 
ne tepki vereceğini merak ediyorum. Doğrusu ben 
pek olumlu bir tepki beklemiyorum. Albay dedi 
ki: ‘Size teşekkür ederim. Ben Mardin’de Garnizon 
Komutanıydım. Oradan geldim buraya. Sizin bu 

anlattıklarınızı orada iken biliyor olsaydım, size 
yeminle söylüyorum birçok kan davasını ben hal-
lederdim. Biz bilmiyoruz. Bizi cahil bırakıyorlar, 
bize öğretmiyorlar.’ Ben rahatlamıştım ama durum, 
İslâm tebliği adına oldukça üzüntü verici idi.”

Bu seneki konuşmalar tamamlanmadığı için 
kitaplaştırılmadı.

Hocamıza biraz nefes aldırmak için, ilk kitap 
çalışmam olan Namaz Bir Tevhid Eylemini 1991’de 
kaleme alıp yayımladığımızda hissettiğim benzer 
duyguları paylaşıyorum. Bir derdiniz varsa ve buna 
çare bulmak niyetiyle bir çalışma yapıyorsanız, 
bunun gönüllerde makes bulacağını söylüyorum. 
İsmail Lütfi Çakan hocamızın kitapları da bu 
sebeple büyük ilgi gördü; özellikle Riyazü’s-Salihîn 
şerhi. 

Hadis-i Şerif Üzerine Çalışmalar: 
“Hadisleri Hayata Taşıyan Adam!”

Hocamız; Müslümanca Yaşamak, Sırat-ı 
Müstakim, Ashabının Dilinden Peygamberimiz, 
Hurafeler gibi birbirini takip eden kitaplarının 
hikâyesini anlatırken; özellikle hadis-i şerif ala-
nındaki çalışmalarının nasıl başladığını ve niçin 
özellikle bu alanı seçtiğini paylaşmasını istirham 
ediyorum. Zira biz onu, her şeyden önce, bütün 
ilmi birikimini ve tecrübesini hadis-i şeriflerin 
kolay ve doğru olarak anlaşılması ve hayata akta-
rılması yönünde harcamış bir “dava adamı” olarak 
tanıdık. Söze şöyle başlıyor:

“Mesleki hayatta hadis asistanı olduktan sonra, 
tabii olarak Hadis ilmi ile meşgul oldum. Doktora 
çalışması yaparken, masada şu da olsun bu da 
olsun derken bir baktım ki; hadis-i şeriflerin, 
usulüne uygun okunması bilinmiyor ya da bili-
niyorsa da dikkat edilmiyor. Hadisleri okumanın 
bir usulü var. Söyleyen kim? Senet üzerinde hiç 
durulmuyor. Önemli olan mânâ deniyor. Ama 
biz hadis okutuyoruz. Hadis okutmak; senedi ve 
metni ile okutmak demek. Mana üzerinde duru-
luyor, ‘senet önemli değil’ deyip bırakılıyor. İşte 
Hadis Nasıl Okunur, Okutulur kitabı böyle çıktı. 
Hadis Usulü şekil ve şemalarla kitabı da ders kitabı 
olarak hazırlandı. Amacım da şu: O zaman TV tek 
kanaldı ve İnanç Dünyası diye bir program vardı. 
Günün birinde açık öğretim derslerini televizyona 
bir saatliğine de olsa koyabilirler; o zaman bu şekil 
ve şemaları ekrana yansıtır anlatırsak, talebeler bir 

Hafızlığa başladığım 1955 senesinde 
rahmetli Sinan Omur’un Hür Adam 
diye bir haftalık gazetesi vardı. Çok 
yaman ve mücadeleci bir adamdı ve 
ben de gazetesine abone olmuştum. 
Yassıada mahkemelerinden söz edi-
yordu. Onun İnönü ile Celal Bayar 

hakkında şöyle bir benzetmesi olmuş-
tu: ‘Bunlar bir değirmenin alt ve üst 
taşı gibidir. Bazen biri üste, bazen 

de biri alta gelir; birbirlerine zarar 
vermezler, aralarına düşenleri öğü-
türler, ezerler.’ Bunu hiç unutmuyo-

rum. Böyle siyasi yorumlar da yapan 
biriydi…
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tarafa, halk bilinçlenmiş olur. İnşallah böyle bir 

imkân doğar diye hazırladım. Önce kendim anla-

mak için çizdim. Kitabım çıktı, TV kanalları arttı, 

benim düşündüklerim de gerçekleşmedi. Ama 

böylesi bir Hadis Usulü kitabını ihtiyaç varmış ki 

kitabın şu anda 31. baskısı piyasadadır. 

Ben kitaplarımı kendi birinci planda neslim 

için yazdım. İmam-Hatip eğitimini alan arkadaş-

lara bu konuları anlatmak ama onlara anlatmadan 

önce de kendime anlatmak için yazdım. Hadis 

Edebiyatı kitabını yazarken yurtdışında eğitim 

almış bir arkadaş geldi; ‘ne yapıyorsun?’ dedi. 

‘Hadis kaynaklarını tanıtan kitap hazırlıyorum’ 

dedim. ‘İsmailciğim, sen Amerika’yı 40.kez keşfet-

meye mi çıktın?’ dedi ve bu konuda birçok kitap 

ve makale olduğunu söyledi. Ben de ‘Bu kitapların 

var olduğunu bilmiyorum ve talebelerimin bu kita-

ba ihtiyacı olduğunu biliyorum; ben bu ihtiyacı 

hissettiysem kendimin karşılaması lazım’ dedim 

ve hiç vazgeçmedim. Sonra bu kitap bu alanda tek 

oldu; bundan genişi de hala yazılmadı. 

Yüksek lisans programlarına hadis kaynakla-

rını teklif ediyoruz, koyuyorlar. Kelamcılar, hem 

kitaplarını tanımıyorlar hem de programa koyu-

yorlar. Tez yapan öğrenciler de bize geliyorlar 

ve bizden öğrenmeye çalışıyorlar. Ben de gittim 

Bekir Topaloğlu Hocaya, dedim ki: ‘Sizin öğren-

ciler en çok bu konuyu soruyorlar, bu konu-

ya ihtiyaç duyuyorlar; “bu hadisi nasıl bulu-

rum?” diyorlar. Ben böyle bir kitap hazırladım: 

Hadis Kitaplarından Yararlanma Tekniği/Usulü; 

hem kitapların muhtevasını tanıtıyorum hem de 

“hadis kitaplarından nasıl tahriç ederiz?” sorusu-

nu cevaplıyorum. Bunu siz programa koysanız 

da arkadaşlar bize müracaat etmekten kurtulsa.’ 

Bekir Hoca aldı kitabı eline, karıştırdı ve ‘bu kitabı 

talebelerden önce hocalarına okutmak lazım’ dedi. 

Gerçekten bilinmiyordu; kitaplar tanınmıyordu. 

Ben tanımadığım için kendim yazdım; kendim 

tanıdım ve bu kitapları yüksek lisans derslerinde 

okutuyoruz. Lisans derslerinde Hadis Kaynakları 

diye bir ders var ve orada da bu kitaptan alıntılar 

yapılarak okutuluyor. Yazacağınız eser toplumda 

bir ihtiyacı karşılamalı. Bütün toplumun ya da bir 

kısmının ihtiyacını karşılasın ki yerine ulaşsın. 

Ana Hatlarıyla Hadis; Ensar Vakfı’nın hem kuru-

cusu, hem de yayın grubu üyesiyiz. Yayın kurulu 

olarak, din tahsili almamış üniversite öğrencilerine 

dinin ana konularını genel esasları çerçevesinde 

anlatmak maksadıyla Genel Kültür Dizisi diye bir 

seri planladık. On konuyu, sırasını bozmadan ana 

hatlarıyla anlatacağız; ondan sonra da penguen 

serisi gibi detaylı çalışmalar yapacak, yaptıracağız. 

Yayın kurulu, İbrahim Kâfi Dönmez, Mehmet Akif 

Aydın, Mehmet Erkal ve benden oluşuyordu. 4 

kişilik bir ekip idik. Anahatlarıyla serisini sipariş 

usulü yazdırdık. Ben Ana Hatlarıyla Hadis kitabını 

siparişlere örnek olsun diye önce yazdım, serinin 

ilk kitabı olarak basıldı. Sonraki yıllar içinde bu 

seri tamamlandı. Dini konulara pek aşina olmayıp 

merak eden üniversite öğrencilerine gönül rahatlı-

ğı ile Ensar Vakfı’nın temel kültür dizisi adı altında 

yayınlanan kitapları tavsiye edilebilir.

Hadislerle Gerçekler; İslâm Öncelikli Bir Hayat 

İçin alt başlığı ile yayımlanan ve 120 hadi-i şerifin 

yorumunu ihtiva eden kitap,1986’dan itibaren 

on bir yıl süre ile Altınoluk dergisinde yazdığım 

yazılardan oluşmakta ve güncel değerlendirmeleri 

içermektedir.

Seçme Hadisler; bu kitap da Hadislerle 

Gerçekler gibi içtimai hadis yorumculuğunun bir 

örneğidir. Çok canlı, günlük meselelere dair mesaj-

lar ihtiva eder. .Müslüman Kimliği de; Buhari’nin 

Sahih’indeki Kitabü’l-İ‘tisam ve Sünne bölümünün 

33 seçilmiş hadisi çerçevesinde tamamının anlatıl-

masıdır. Bunu Hadis dersinde okuttuk. ‘Müslüman 

kimliğini sünnet nasıl oluşturur ve devam ettirir? 

Buhari hazretleri, Müslümanların kitap ve sünnet 

çizgisinde kimliklerini sürdürebilmeleri için dik-

kat etmeleri gereken fikrî, usulî, pratik kuralları 

anlatmış. Ben onun için bu kitabı çok önemsi-

yorum. Bizim ilahiyatlarda programları kestiler, 

biçtiler, kuşa döndürdüler. Dışarıda hadis okutan 

hocalarımızın elinde bir örnek olması lazım dedik. 

İlahiyatlarda bu hadis dersleri acaba nasıl okutu-

luyordu diye merak edilirse ellerinde bir malzeme 

olsun, baksınlar beğenirlerse devam etsinler, istifa-

de etsinler diye yazdık. Örgün eğitime de yaygın 

öğretime de yardımcı olsun diye yazdık. 

İyi Müslüman; o da Diyanet Vakfı’nın yayınla-

dığı bir kitap. Önce 12 hadis, sonra 16 hadis daha 

sonra da 33 hadis yorumlandı. Kutlu Doğum haf-

talarında hediye olarak çokça dağıtıldı.

“Sahabe Kıvamı”: Bu başlığın altında 

“Müslümanlığımızın Aynası” diye bir cümle var. 

Belki şimdi Müslümanlığımızı farklı şeylerle değer-



70

 Umran • Kasım 2014

Y A Ş A Y A N  İ S L Â M

lendirmeye kalkıyoruz ama bizim asıl kıvam kali-
temizi sahabe-i kiramın hayatı gösterir. Önemli 
olan bu ve ben sahabe kıvamını anlatarak hayatı-
mıza böyle bir ayna tutmaya çalıştım. 

Olay ve Ölçü Olarak Hicret, Hicret olayının 
tarihi ve güncel değerini, hicretin dinimizdeki ölçü 
değerini işleyen bir çalışmadır.

Sıra Bizde: Ensar Vakfı’na hibe ettiğim bir kitap. 
Rasûlüllah Efendimiz (s.) Hendek Harbi’nden 
sonra; “bundan sonra üzerimize gelemezler; artık 
sıra bizde, biz onların üzerine gideceğiz” demiş-
tir ve bundan dolayı “Sıra Bizde” adıyla özelde 
İmam hatip gençliğine, genelde Müslüman gençli-
ğe uzunca bir sorumluluk çağrısı ve dost mektubu 
niteliğindedir. 

Ve Riyazü’s-Salihîn…

Riyazü’s-Salihin; Nevevî merhum tarafından 
tertip ve tasnif edildiği günden beri büyük rağbet 
görmüş, ümmetin sünnet kültüründe etkin bir 
rol oynamış büyük bir eserdir. Hadis tarihinde 
Hattabi, Ebu Dâvûd’un Sünen’ine yazdığı şerhi; 
ümmeti bir araya getirmek, fıkıhçıları ve ulemayı 
bir araya getirmek için yazdığını söylemiştir. Bu 
ikisinin bir araya gelmesi gerekir ama bir arada 
durmuyorlar. Sünnet, binanın temeli demektir; 
Fıkıh ise, binadır. Temelsiz bina çöker; binasız 
temel de çukurdur. O zaman siz ikiniz neden 
bir araya gelmiyorsunuz? Birleştirmek için yaz-
dığını söylüyor ve ümmete çok nefis bir bakışı 
var. Begavî 1516’da vefat etmiştir. O da ümmetin 
himmetini sünnete yöneltmek istedi. ‘Ümmet ule-
manın görüşlerine daha çok himmet eder oldu 
ama sünneti ihmal ediyor; ümmete sünnet gerek’ 
diyor. Begavî, kitapları bu sebepten ötürü yazdığı-
nı söylüyor. Nevevî, kendini Müslüman zanneden 
‘sofu Müslümanlara’, yaşadıkları hayatın hangi çiz-
gide yaşanması gerektiğini öğretmek için Riyazü’s-
Salihîn’i yazdığını söylüyor. Siz bir şeyler yapıyor-
sunuz ama bunlar kitap sünnet çizgisinin dışına 
çıkıyor. Ölçü arıyorsanız, buyurun size reçete. Bu 
kitaplar, ümmete sünnetten seçilmiş reçetelerdir. 
Başına seçtiği ayet-i kerimeleri koyuyor ardından 
da Sahih hadis kaynaklarından seçtiği hadis-i şerif-
leri yerleştiriyor.

Burada küçük bir parantez açıp bir düşüncemi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bana göre Ümmeti 
Sünnet’le Diriltmek ya da Sünnet Pratiği Açısından 

Hattabî, Begavî, Nevevî Çizgisi adıyla detaylı bir 

bilimsel çalışmaya ihtiyaç vardır. Öğrencilerime 

teklif ettim ama bugüne kadar böyle bir çalışmaya 

talip olan çıkmadı.

 Riyazü’s-Salihîn ümmet tarafında hep okun-

muştur. Ben asistanken aklı başında hocalar cami-

lerde Riyazü’s-Salihîn’i takip ediyorlardı. Çoğu 

kere hadisin metni okunuyor, meali de okunuyor 

ve yorum yapmadan diğer hadise geçiliyordu. 

Yorum lazım ama bu yapılmıyor, yapılamıyordu. 

Bu kitabı biraz açıklamalarla din hizmetine, din 

hizmetlilerine yardımcı olabilecek bir şerhe kavuş-

turmak köklü bir hizmet olacaktı. 

Bir gün yayıncı bir arkadaş çıktı ve geldi. ‘Ben 

Buhari’yi şerh ettireceğim’ dedi. ‘Ülkede Buhari 

ile güreşecek bir pehlivan daha yetişmedi, sen 

Buhari’yi şerh ettirme davasından vazgeç; bunu 

yapmak çok zordur ama illa ki bir hadis kitabı şerh 

ettireceksen Riyazü’s-Salihîn’i şerh ettir’ dedim. 

Adam ‘hiç düşünmedim’ dedi ve çıktı gitti. Bir 

hafta sonra geldi; ‘hocam, düşündüm taşındım, 

Riyazü’s-Salihîn’i şerh ettirmeye karar verdim, 

sen şerh eder misin?’ diye sordu. ‘Ben yaparım 

demedim ki, yaptıracaksan Riyazü’s-Salihîn’i yap-

tır’ dedim. ‘Kim yapabilir?’ dedi; ‘Yaşar Kandemir 

hocaya git, o yapar’ dedim. ‘Bekir Topaloğlu ile 

bir araya gelip 80’e yakın hadis şerh ettiklerini 

duymuştum; eğer onu devam ettirelim derse hoca, 

sen kazanmış olursun.’ Yaşar Hoca yoğun olduğu 

için kabul etmemiş. Adam geldi; ‘ya sen yap ya 

da yapacak adam bul’. ‘Fikri ben verdim, elemanı 

da sen bul’ dedim. Adam; ‘kitabı bitirdikten sonra 

kontrol eder misin?’ dedi. ‘Ona da karışmam’ 

dedim. O da ‘vebali size’ dedi, çıktı gitti. O arkadaş 

gitmiş, İhsan Özkes’i bulmuş. İhsan Özkes’in hadis 

yüksek lisansı var; o da hadis yüksek lisans öğren-

cilerinden iki arkadaşı bulmuş; onlara Riyazü’s-

salihin’in Arapça şerhi Delilü’l-Fâlihin’i vermiş 

‘anladığınız kadarıyla bir iki paragraf tercüme edip 

6 ay içinde bitirin” demiş. Kitap bir çıktı ki yarısı 

boş; benim Riyazü’s-Salihîn’i şerh ve tercüme yap-

tır demekteki maksadım ile ortaya konanın hiç 

alakası yok. Çok üzüldük. Yaşar hoca İhsan’ı çok 

severdi. Herkesin içinde bir gün dedi ki; ‘İhsan, 

bu cinayeti kaça işledin?’ Gerçekten pek aceleye 

getirilmiş tam bir piyasa çalışması idi.

Neyse. Ensar Vakfı’na bir tefsir programı yap-

mıştık. Sabunî’nin Tefsir’ini tercüme heyetini de 
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ben kurmuştum. Ensar Vakfı yöneticileri ‘bize bir 

de hadis kitabı hazırlat’ dediler. ‘Bu fırsat olabilir; 

Riyazü’s-Salihîn’i hazırlayalım’ dedik. Raşit Küçük 

ve Yaşar Kandemir’ beylerle beraber başladık. 

Prensipleri hazırladık. Ensar Vakfı’yla konuştuk. 

Telif şöyle olur, hamur kalitesi şöyle olur, kitap 

en güzel, en kaliteli basılacak dedik. Onlar ‘pahalı 

olur’ deyince, ‘olacak o kadar’ dedik. ‘Eğer bu 

şartları kabul ediyorsanız size hazırlarız, yoksa 

bir yer buluruz’ dedik. Onlar da buna giremedi. 

Erkam Neşriyat’ın sorumlusu Abdullah Sert bey 

ile konuştuk. Dediler ki, ‘biz Riyazü’s-Salihîn’i 

çok seviyoruz; biz basalım ve ne şartınız varsa 

hayır demeyeceğiz’. Anlaşmayı 

yaptık ve 1,5 yıl içerisinde 

bitiririz, dedik. Ve başladık; 

her birimiz yazıyoruz, sonra 

yazdıklarımızı okuyoruz, bir-

leşerek ‘burada ne demek 

istiyor’ diye üzerinde konu-

şuyoruz. Yaşar Bey, merhum 

Nihat Çetin’den doktora yap-

mış. Yaşar Hoca’nın Türkçesi 

sadedir, derdini anlarsınız 

ve Raşit Bey de ona yakın. 

Bense dağlı, köylü, muakkad 

(sıkılaştırılmış) cümleleri (siz 

anlaşılması zor diyebilirsiniz) 

seviyorum. Yaşar Bey, alıyor 

ve kenarına yazıyor, “amcamın 

oğlu anlar mı?” Yaşar Bey’in 

amcasının oğlu anlar mı diye 

zorlanarak hocaların üslubuna 

uymaya çalıştım. 1997’de ilk 

cildi çıktı. Nevevî’nin hadis-

leri seçimindeki mantığını 

örnek aldım. Riyazü’s-Salihîn’i okuduğunuzda içi-

nize oturuyor. Ne güzel, ne tatlı! İçine girmezseniz 

anlamazsınız. Nevevi öyle bir mantıkla sıralamış 

ki; ilk şerh ettiğim konu 6 âyet, 26 hadisten oluşan 

sabır konusu idi. Bilgisayarla kaç ihtimalle sırala-

nabilir? Nevevi tutmuş sıralamış; o kadar mantıklı 

bir sıralama ki, sabrın tarifinden başlıyor, beynel-

milel münasebetlerde sabır ile bitiriyor. Bayıldım 

kaldım. Ben bunları yazmaya başladım. Bir araya 

geldiğimizde Yaşar Hoca, ‘bunlar çok akademik, 

sen bunları talebelere sakla; biz bunu halka yazı-

yoruz, milletin dikkatini dağıtma dedi ve konula-

rın ve ayet-hadislerin tertip mantığını irdelemeyi 

bıraktık. Şerhi 7 senede bitirdik. Noktası, virgü-

lü, sayfa düzenine kadar biz ilgilendik. Yayınevi 

hiçbir şeyden kaçmadı. Millet, ümmet bu hadis 

kitabına nasıl himmet edilir öğrensin. Piyasadaki 

hiçbir kitap bu kaliteye ulaşmamıştır. Estetiğini 

bilebildiğimiz kadar üst seviyede gerçekleştirmek 

için uğraştık. Gördüğümüz bütün arkadaşlardan 

beğeni ve dua aldık. 

Benim tek güvencem, bizi tanımadıkları halde 

onların duası ile inşallah öbür tarafta yakayı kurta-

rırız. İnsanın hayatında gizli, karanlık dehlizler var-

dır. Ahmet Lütfi Kazancı Bey Kendimi Anlatayım 

Dedim diye gerçekten okun-

ması zevk veren pek güzel bir 

hatırat yazdı: Hocanın daha 

başlangıçta anlattığına göre, 

Dolmabahçe sarayını gezme-

ye gelmişler. Rehber onları 

gezdirmiş, bir kapıya gelince, 

‘Bundan ilerisini göremezsiniz’ 

demiş; ‘burası karanlık ve gös-

termeyiz. Hoca diyor ki, “Ben 

de “kendimi anlatayım dedim” 

ama benim de karanlık deh-

lizlerim var, bunları anlata-

mam.” Pek tabii olarak her-

kesin kendisinin ve Allah’ın 

bildiği gerçekleri bulunur. 

Benim de dehlizlerim var ve 

en önemlisi de özeleştiri yap-

mamız lazım. Konuştuklarımı 

ve yazdıklarımı yarın önüme 

getirmelerinden korkarım. 

Bunların içinde ne kadar var-

sın diye hesap sorarlarsa ne 

yaparsın? Geçmişte ulemanın kitap yazıp sonra da 

onları yakmalarını şimdi anlıyorum. Ben bu sıkın-

tılar içindeyken Süleyman Çelebi’nin bir beytine 

rastladım; Mevlid’in orijinalinde. “Dışıma bakıp 

benim sanman kişi; ben bilirim işlediğim her işi.” 

Özeleştiri ancak bu kadar yapılır. Allah açığımızı 

da gizlimize de hepsini biliyor. İnşaallah kendi 

huzurunda mahcup olmayacak biçimde rahmeti 

ile muamele eder. Birbirine tebessüm ile bakan 

dostlar olarak bir araya geliriz diye düşünüyorum, 

ümit ediyorum. Buraya gelip beni dinlediğiniz için 

teşekkür ediyorum.” 

Dilimiz de o kadar bozuldu 
ki! Kur’ân-ı Kerim kendisi 
için “Mecîd”, “Hakîm” gibi 
sıfatlar kullanıyor. Tefsir 
hocalarımız bile “Kur’ân” 
diyor, “Kur’ân-ı Kerîm” 
kelimesini kullanmıyor. 

Bir tefsir hocasının 8 say-
falık bir yazısını okudum 

bir kez bile Kur’ân-ı Kerîm 
kelimesi geçmiyor. Bu say-

gısızlık, edepsiz ifadeler 
nereye gider? Müslüman’ın 
ağzı güzel olmalı. Biz saygı 
gösterdiğimiz kadar saygı 

görürüz.
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Bir Soru ve Toparlayıcı Bir Cevap 

Sohbetin hitamında, İsmail Lütfi Çakan hoca-
ma şöyle bir soru yöneltiyorum: 

-Hadisler konusunda farklı yaklaşımlar, farklı 
yorumlar var; “Kur’ân bize yeter” deyip hadisleri 
neredeyse yok sayan bir yaklaşımdan, her duy-
duğu rivayeti hadis sanan bir zihniyete kadar, 
ifrat ve tefrit arasında gidip gelenler… Bir de 
‘Rasûlüllah böyle söylemez’ diyerek, sizin tanımla-
manızla “Allah Rasûlü’ne rol biçenler” var. Clinton, 
Arabistan’a gitmiş; “Hz. Peygamber yaşasaydı ve 
eşleri de yaşıyor olsaydı bırakın otomobil kullan-
mayı, otomobil fabrikası kurardı ve hanımların-
dan birisini o fabrikanın başına koyardı” demişti. 
Müslümanlar da bunu olumlu bir ifade saydılar! 
Oysa bu, Rasûlüllah’a rol biçmek, onu modern 
hayatın ve pozitif aklın denklemlerine mahkûm 
etmek. Müslümanlar da bazen farkında olmadan 
Rasûlüllah’a böyle rol biçebiliyorlar. Bu konuda 
neler söylersiniz?

İsmail Lütfü Çakan hocamızın cevabını, kulak-
larımızı dört açarak dinliyoruz:

 “Kur’ân bize yeter” söylemi… ‘Kur’ân 
Müslümanlığı’ der bazıları. Dilimiz de o kadar 
bozuldu ki! Kur’ân-ı Kerim kendisi için “Mecîd”, 
“Hakîm” gibi sıfatlar kullanıyor. Tefsir hocalarımız 
bile “Kur’ân” diyor, “Kur’ân-ı Kerîm” kelimesini 
kullanmıyor. Bir tefsir hocasının 8 sayfalık bir yazı-
sını okudum bir kez bile Kur’ân-ı Kerîm kelimesi 
geçmiyor. Bu saygısızlık, edepsiz ifadeler nereye 
gider? Müslüman’ın ağzı güzel olmalı. Biz saygı 
gösterdiğimiz kadar saygı görürüz. Ben geçmiş 
ulemamızın Allah (c.c) ya da Allahu Teâlâ deme-
diği lafını duymadım. Keza “gâle” fiilini Allah ve 
Rasûlü için “buyurdu” diye Türkçeye çevrilmek 
lazım; “Allahu Teâlâ buyurdu”, “Rasûlüllah buyur-
du” gibi. Müslüman’ın ağızı müeddeb bir ağızdır. 
“Kur’ân Müslümanlığı” lafını kullanacağımız için 
bunu söylemek zorunda kaldım… 

Soruya gelirsek: Allahu Teâlâ’nın her birimize 
emir ve yasaklarını doğrudan indirmeye gücü 
yetmez miydi? Allah aciz miydi? Asla. Niye, böyle 
yapmadı da aramızdan seçtiği nebiler aracılığı 
ile kendi vahyini ulaştırdı? Ne kadar mükemmel 
yapıya sahip olsak bile bizler, vahiy akımına daya-
nacak yapıda değiliz. Peygamberler de doğrudan 
doğruya vahyi almıyorlar, arada Cebrail (a.s.) var. 
Muhatabının kaldırabileceği doza kadar indiriyor. 
Buna rağmen vahiy gelme sırasında Peygamber 

Efendimizde gözüken hadiseleri kitaplarımızdan 
okuyoruz. Peygamberlerin varlığı Allah’ın güçsüz-
lüğünün veya herkese bir şey bildirme konusun-
daki kudret noksanlığının delili midir? Asla! O 
halde peygamberlerin seçilip gönderilmesi Allah’ın 
kudretindeki bir eksikliğin işareti değilse, Kur’ân-ı 
Kerim için de Sünnet bir eksiklik kanıtı/delili 
değildir. “Kurân-ı Kerim’de her şey var.” Elbette 
var. İlahi taraftan hiçbir yer eksik değil, ama bende 
eksiklik var. Kur’ân-ı Kerim’i anlaşılması gerektiği 
gibi anlamıyorum ki. Birinin anlatması lâzım. En 
yetkili kişi de peygamberdir. Bunu da davranışıyla, 
sözüyle, yorum yetkisiyle yapar ve sürekli dene-
timden geçme durumu vardır. Kuranı Kerim eksik 
değil ama “bize Kur’ân yeter; başka şeye ihtiyacı-
mız yok” demek, bilinç eksikliğinden başka ya da 
düşmanca düşünceyi saklamaktan başka bir anla-
ma gelmez. Allah ile Peygamber nasıl kavga etmez-
se Kur’ân-ı Kerim ile Sünnet de kavga etmez. Ama 
sünnetin bu pozisyonundan yararlanmak isteyen 
kötü niyetli insanlar çıkmıştır. Allah, Kur’ân’ı 
koruyacaktır; sünneti de ümmet koruyacaktır. 
Ulemadan bazıları Kur’ân’ın korunması sünnetin 
de korunmasını iktiza eder derler ki ben de buna 
kaniyim. En azından ümmete havale etmiştir. 
Ümmetin uleması sahtekârları teşhir eder. Mevzuat 
edebiyatı, uydurma hadisler ve uydurmacılarla 
ilgilidir. Ortalığı velveleye vermek isteyenler, işin 
mahiyetini anlamayanlar etrafta uydurma şu kadar 
hadis var demiş. İbn Ebî Evca’ diye bir adam tam 
asılma esnasında sizin dininizde, fıkha dair tam 
4.000 hadis uydurdum diyor. Hayatı yalancılıkla 
geçmiş bu adamın en son söylediği bu söz doğru 
kabul ediliyor. 4.000 hadis; zaten fıkhın temeli bu 
kadar hadise dayanıyor. O zaman hepsini uydur-
muş mu? Hayatında hep yalan söyleyen bu adamın 
son sözü doğru kabul ediliyor, bu nasıl mantıktır? 
Bizim hocalarımız da bunu söylüyor ve kitaplara 
yazıyorlar. Mevzu hadislerle ilgili birçok kitap 
yazılmış. Aliyyü’l-Kari’nin “Mevzuatu’l-Kübra”sı 
var ve 625 söz vardır. Birçoğunu savunuyor ve 
‘bunun manası uygundur’, diyor. En genişi ise 
Şevkani’nindir. 1579 sözden bahsediliyor. Hadis 
diye uydurulmuş sözler konusundaki abartılı ifa-
deler hakkında ihtiyatlı olmak gerekir. 

Kısacası; Sünnetin varlığı, Kur’ân-ı Kerîm için 
bir eksiklik olarak değerlendirilemez. Tıpkı pey-
gamberlerin varlığı Allah’ın kudretinin eksikliğine 
delil olmadığı gibi…”
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dünyevî menfaatler söz konusu 

olduğunda bile böylesine basi-

retsiz bir akıl yürütme yapmaz-

ken, ebedi hayatımızı bu kadar 

ucuza gözden çıkarmak nasıl 

bir zihnin ürünü olabilir? Muz 

kabuğunu görünce “eyvah, yine 

düşeceğim!” diyen adam gibi göz 

göre göre ateşe atlamanın makul 

bir izahı olabilir mi? 

“Nihayet onlardan birine 

ölüm gelince, “Rabbim! Beni 

dünyaya geri gönder ki, terk 

ettiğim dünyada salih bir amel 

yapayım” der. Hayır! Bu, sadece 

onun söylediği (boş) bir sözden 

ibarettir.” (Mü’minun 99)

Zaaflarımız sebebiyle gölge-

ye benzeyen dünya nimetlerinin 

cazibesine kapılıp peşine düşü-

yoruz. Kuş havadayken gölgesi 

yerde kuş gibi uçar görünür. 

Ahmak bir avcı havadaki haki-

ki kuş yerine yerdeki gölgenin 

peşinden takati tükenene kadar 

Selçuk KÜTÜK

MODASI GEÇMEYEN TEK ŞEY:

KEFEN

Bir gün senin defterini
Dürerler bir eyyam gelir
Kamu aklını başına
Direrler bir eyyam gelir
 
Azrail alır canını
Unutturur hep sanını
Kara toprağa tenini
Koyarlar bir eyyam gelir
 
Tevhide uydur özünü
Mevla’ya döndür yüzünü
Eynini kefen bezini
Sararlar bir eyyam gelir

Tenha kabrine varıcak
Amellerin arz olucak
Mahşer yerine varıcak
Sürerler bir eyyam gelir

Yunus eydür evvel başdan
Irarlar seni kardaştan
Ne itdünse kuru yaşdan
Sorarlar bir gün eyyam gelir
(Yunus Emre)

S on zamanlarda mutlaka 

seyredilmesi gereken 101 

film ya da görülmesi gereken 

50 mekân gibi şeylerin popü-

ler olduğunu görüyoruz. Acaba 

ölmeden evvel muhakkak yapıl-

ması gereken bazı şeyler de var 

mı? Son nefesimizi verdiğimiz-

de yapmadığımız için pişman-

lık duyacağımız şeyler arasında 

mesela “portakallı ördek yiye-

memiş olmak” ya da “filanca 

şarkıcının konserine gidememiş 

olmak” gibi şeyler yer alabilir 

mi?

İnsan bazen öylesine gaflet 

halinde oluyor ki “dünyaya bir 

defa geliyoruz, olabildiği kadar 

tadını çıkarmak lazım!” türün-

den akıl almaz sözler sarf ede-

biliyor. Evet, dünyaya sadece 

bir defa geliyoruz ve ikinci bir 

şansımız olmayacak! O halde bu 

hakkımızı doğru bir şekilde kul-

lanmak gerekmez mi? En basit 

Beklentilerimiz ve hayallerimiz dünya hayatına 
yönelik olduğundan yatırımlarımız da tabii olarak 
dünyamızı mamur etmeye müteveccih oluyor. Ahireti ise 
epeyce uzak gördüğümüzden uzun vadeli yatırımlara 
girmek istemiyoruz. Böyle olunca da perişan ve 
virane halde olan ahiret hayatından bahsedilmesinden 
ve ölümün gündeme gelmesinden pek hazzetmiyoruz. 
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koşmuş ve ok torbasındaki okla-

rı gölgeye atarak vurmaya çalış-

mış, fakat bütün çabaları boşa 

çıkmış. İşte bizler de gölgeyi 

yakalama sevdasıyla durmadan 

koşup ömrünü tüketen avcının 

dramatik halini yaşıyoruz. Kalıcı 

olarak sahip olamayacağımız 

şeylerin ve hayallerin peşinde 

nefes tüketiyoruz. Atılan okla-

rın ömrümüzden harcadığımız 

yıllar olduğunu düşünürsek, 

oklar bittiğinde elimizde hiçbir 

şey kalmayacak ve ava çıktı-

ğımızı zannederken ölüm bizi 

avlamış olacak. Bizler her ne 

kadar ölümü unutsak ve göz 

ardı ederek yaşasak da ölüm bizi 

unutmaz ve vakti gelince emanet 

geri alınır.

“De ki: “Sizin kendisinden 

kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o 

mutlaka size ulaşacaktır. Sonra 

gaybı da, görünen âlemi de bilen 

Allah’a döndürüleceksiniz ve 

O, size yapmakta olduklarınızı 

haber verecektir.” (Cuma 8)

Beklentilerimiz ve hayalle-

rimiz dünya hayatına yönelik 

olduğundan yatırımlarımız da 

tabii olarak dünyamızı mamur 

etmeye müteveccih oluyor. 

Ahireti ise epeyce uzak gördüğü-

müzden uzun vadeli yatırımlara 

girmek istemiyoruz. Böyle olun-

ca da perişan ve virane halde 

olan ahiret hayatından bahse-

dilmesinden ve ölümün gün-

deme gelmesinden pek hazzet-

miyoruz. Dünya menfaatlerini 

esas alan çabalarımızda başarılı 

olup olmayacağımız şüpheli-

dir; maksadımıza ulaşsak bile 

ömrümüz mahdut olduğundan 

elde ettiklerimizden ayrılaca-

ğımız kesindir. Diğer taraftan, 

Cenab-ı Hakk’ın vaadinden 

şüphe duyulamayacağını, nimet-

lerinin dünyadakilerle kıyas edi-

lemeyeceğini ve bunların ebedi 

olduğunu bilmemize rağmen 

yine de tüm gayretimizi ve ser-

mayemizi dünya için harcıyoruz. 

Çok çelişkili bir durum olmasına 

rağmen bu tutarsız halimizi bir 

şekilde rasyonalize ederek ken-

dimizi kandırmayı başarıyoruz!

Bir gemide yolculuk ettiği-

mizi varsayalım. Kaptan aşırı 

yük sebebiyle geminin batmak 

üzere olduğunu ve elde ne varsa 

hepsinin acilen denize atılması 

gerektiğini anons etmiş olsun. 

Meselenin ciddiyetini kavrayan 

herkes hayatının kurtulması 
adına eline geçeni denize atar 
herhalde. Bizim dünya haya-
tındaki durumumuz da pek 
bu manzaradan farklı değildir. 
Ölüme yakın olmak için batan 
bir gemide bulunma zorunlu-
luğu yok; hayatımızı (ahiretimi-
zi) kurtarmak için fazla yükleri 
boşaltmak gerekiyor ve zaten 
bu kadar yük sırtımızda kabre 
sığamayacağımız da çok açıktır.

“Mal, mülk ve oğullar, dünya 
hayatının süsüdür; ölümsüz olan 
iyi işler ise Rabbinin nezdin-
de hem sevapça daha hayırlı, 
hem de ümit bağlamaya daha 
lâyıktır.” (Kehf 46)

Hepimiz sıradan günlük 
işlerimizi tanzim ederken bile 
bir önem ve aciliyet sıralaması 
yaparız;    hal böyle iken, ebedi 
hayatımızı ilgilendiren ve daha 
önemlisi söz konusu olama-
yacak mevzularda ehemmiyet 
sıralamasına riayet edilmemesi 
büyük bir çelişki değil midir? 
Ateşe düşme riski son derece 
yüksek olan aklı başında bir 
insan ıslık çalıp dalga geçerek 
ve umursamadan dolaşabilir 
mi? Zihnimizin nelerle meşgul 
olduğuna, vaktimizin çoğunu 
hangi şeylerle geçirdiğimize ve 
hangi konular hakkında endişe 
duyduğumuza dikkat etmeliyiz. 
Spor programları, derbi maçla-
rı, tv dizileri, siyasi tartışmalar, 
altın ve döviz fiyatları, internet 
bağlantılı dedikodular, moda vs. 
gibi mevzular gündemimizi ne 
kadar meşgul ediyor?

Tuttuğumuz takımın son bir-
kaç maçta yenilmesi mi yoksa 
öldükten sonraki vaziyetimiz mi 
bizi daha ziyade endişelendiri-
yor? “Ne olacak bu memleketin 
hali?” diye şikâyetimizi ya da 
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kaygımızı ifade ediyoruz bazen, 

fakat “bu gidişle Allah’ın karşısı-

na çıkarsam yanarım! Ne olacak 

benim halim?” diye pek sormu-

yoruz. Öldüğümüz zaman bazı 

endişelerimiz tamamen anlamsız 

hale gelecek ve bazıları ise hayatî 

öneme sahip olacak. Cenab-ı 

Hak, bizlere bu kendimizi bil-

mezlik halinden kurtarabilme-

miz için sürekli fırsat veriyor; 

her sabah uyanabiliyor olmamız 

aslında bize sunulan yeni bir 

şanstır.

“O, geceleyin sizi ölü gibi 

kendinizden geçirip alan (uyu-

tan) ve gündüzün kazandıkları-

nızı bilen, sonra da belirlenmiş 

eceliniz tamamlanıncaya kadar 

gündüzleri sizi tekrar diriltendir 

(uyandırandır). Sonra dönüşü-

nüz yalnız O’nadır. Sonra O, işle-

mekte olduklarınızı size haber 

verecektir.” (En’am 60)

İnsan sağlığı yerinde, karnı 

tok ve maddi refah içinde iken 

kendini pek güçlü ve müstağni 

görür. Hele bunlara ilave olarak 

hatırı sayılır bir mevki sahibi ise 

azametinden yanına bile yaklaşıl-

maz. Maddi imkânlarının geniş-

lemesini  kendi feyzinden  bilme-

ye başlaması aslında ilahlığa ısın-

ma hareketleri olarak görülebilir. 

Gerçekte ise insan çok zayıftır; 

bir mikrop, bir kıvılcım her şeyi 

mahvedebilir. İnsan ne soğuğa-

sıcağa ne de açlığa, havasızlığa 

tahammül edebilir. Allah’ın bu 

dünyada nimetler vermesi ahi-

retteki güzelliklerin neler ola-

bileceğini ve onların ne kadar 

mükemmel olduğunu bir derece 

anlamamız içindir. Bu nimetlerle 

oyalanıp, Allah’ı unutmak nan-

körlükten başka bir şey değildir.

“Doğrusu siz, çarçabuk geçe-

ni (dünya hayatını ve nimetleri-

ni) seviyor, ahireti bırakıyorsu-

nuz.” (Kıyamet 20-21)

Gaflete girdiğimiz zamanlar-

da erken tatil rezervasyonlarını 

takip eder ya da uygun fiyata 

bir arsa alıp üzerine ev yapma 

vs. hayalleri kurarız, fakat sabah 

çıktığımız evimize akşam sağ-

salim döneceğimiz bile meç-

huldür. Ölüm, zengin-fakir ya 

da genç-yaşlı gibi kişi ayırımı 

yapmaz; gelmeden önce rande-

vu almaz, şarkılardaki gibi bir 

ihtimal değildir, kesindir ve bir 

gece ansızın gelebilir. Maddi 

durumumuzun veya sosyal mev-

kiimizin ölüm karşısında bize 

sağlayacağı herhangi bir avantaj 

yoktur. Hepimiz aynı toprağın 

altına gömüleceğiz; oyun bitince 

şah da piyon da aynı kutuya 

konur. Ölümün bizi nerede bek-

lediği belli değil; iyisi mi biz onu 

her yerde bekleyelim!

“Allah, eceli geldiğinde hiçbir 

kimseyi asla ertelemez. Allah, 

bütün yaptıklarınızdan haber-

dardır.” (Furkan 11)

Bütün bunlardan bir ölüm 

paranoyası sonucuna varılma-

malıdır. Mühim olan dünyada 

kalıcı olmadığımız şuurunu 

kaybetmemek ve hayatımızı 

ona göre düzenlemektir. Ölümü 

aklında tutan insan hiçbir zaman 

dünyevi bir menfaate kendi 

adına hırsla sarılmaz, kişisel 

davalara girişmez, kaybettiğine 

üzülmez ve kazandığına sevin-

mez. Bu bilince sahip olanlar 

neyi, kazanıp neyi kaybettikleri 

ile ilgili hesabı doğru yaparlar: 

Allah’ı bulan, neyi kaybeder?

Ve O’nu kaybeden, neyi kaza-

nır?

Kendimizi kandırma konu-

sunda hesabımız bellidir: evimiz, 

arabamız ve biraz da kenarda 

paramız olduğunda artık kendi-

mizi ahiret işlerine vermeyi plan-

larız. Bunlara sahip olduğumuz-

da ise hemen hedef büyütmeye 

başlarız ve süreç böyle devam 

eder. Hâlbuki maddi hayata 

tapınmak deniz suyu içmeye 

benzer, suya doymak bir yana 

susuzluk daha da artar.

“(Vay haline o kişinin) ki, 

serveti biriktirir ve zanneder ki 

malı onu daima yaşatacaktır.” 

(Hümeze 2)

Dünya, bizleri ahlâkı bozuk 

bir kadının cazibesini kullanarak 

ahmak erkekleri arkasından koş-

turması gibi bir ümitle kendine 

bağlar. Aklı başında olanlar ise, 

o kadının yüzündeki maskenin 

altında ne kadar büyük bir çir-

kinlik olduğunu bilirler ve yüz 

vermezler.

Bir gün Rasûl-ü Ekrem (a.s.), 

Abdullah İbn Ömer’in (r.a.) omu-

zundan tutmuş ve ona “Dünyada 

bir garib gibi yaşa veya bir yolcu 

gibi ol! Daha ölüm gelip çatma-

dan kendini kabir ehlinden say!” 

buyurmuştur. Ömrü boyunca bu 

nasihate muvafık yaşayan İbn 

Ömer (r.a.) her fırsatta Allah 

Rasûlü’nün ikazını hatırlatarak 

şöyle demiştir: “Akşama erdin 

mi, sabahı bekleme; sabah edince 

de akşama ulaşacağını umma. 

Sıhhatin yerindeyken hayırlı 

işler yapmakta acele et; hayatını 

ölüm ve sonrası için azık tedarik 

ederek değerlendir.”
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evvelki milletlerin yollarına 
tabi olacaksınız. Arşın arşın, 
karış karış onları izleyeceksi-
niz. Hatta onlar bir kertenkele 
yuvasına girse sizler de onla-
ra tabi olmak için o yuvaya 
gireceksiniz.” ifadeleri üzerine 
sahabiler:

“Ya Resûlallah! Yahudi 
ile Hıristiyanların yollarına 
mı?” diye sorarlar. Resûlüllah 
(s.a.v.): “Daha başka kimlerin 
yoluna?” buyurur. 

On beş asır önce Resûlüllah 
(s.a.v.) Efendimiz’in bize yap-
mış olduğu uyarıları dikkate 
alıp bildirdiklerine tabi olsay-
dık bugün içinde bulunduğu-
muz felaketlerle karşı karşıya 
gelmezdik.

Çünkü mümin Allah’ı hak-
kıyla tanır ve ona karşı saygı-
lı olup, âsi olmaktan korkar-
sa Allah Teâlâ o müminler-
le bütün insanlığı korkutur, 
ama aynı insan eğer mahlûku 
Rabb kabul ederek mahlûktan 
korkarsa Allah Teâlâ bütün 
mahlûkatla da onu korkutur. 
Resûl-i Ekrem Efendimiz bir 
hadis-i kudsi ile bu hususu 
bizlere bildirmiştir.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) 
Efendimiz’in bizlere açıkça 
beyan buyurduğu bazı hadis-i 
şerifleri inkâr etmekten çekin-
meyen, kendilerini âlim zan-
neden bazı ilim sahipleri bu ve 
benzeri hadis-i şerifleri yanlış 
yorumlayarak onları uydurma 
kabul etmişlerdir. Ama mevzu 
denilen bu hadislerde beyan 
edilen hususların günümüzde 
bir hakikat olarak karşımıza 
çıkmasını akıl sahibi insanların 
düşünmesi lazımdır.

 Biz bâtıl dünyasının, 
Hıristiyan ve Yahudilerin istek 
ve arzularına bağımlı kalma-
yarak Allah ve Resûlü’nün 

R ahman ve Rahim olan 
Allah’ın adıyla.

Allah Zülcelâl’e hamd ü 
senâdan, Resûlü’ne salât u 
selamdan sonra… 

Allah Teâlâ Hazretleri akıllı 
her insanın uyanabilmesi için 
nebiler ve resûller göndermiş-
tir. Bu resûllerin uyarıcı ve 
müjdeleyici haberlerine itibar 
etmeyenlere ise daldıkları gaf-
letten uyanmaları için bela ve 
felaketler göndermiştir. 

Rabbimizin, peygamberler 
göndermeye ve onlara isyan 
edenleri belalarla cezalan-
dırmaya kadir olduğunu bu 
satırların yazarı, okuyucusu ve 
onlardan dinleyenlerin anlama-
ları ve hakikatlere teslimiyet ile 
de imanlarını yakin mertebesi-
ne çıkarmaları içinde bulundu-
ğumuz gafletten uyanmak için 
mecburidir.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) 
Efendimiz’in, “Sizler daha 

Ahmet YAŞAR

İZZETİ 
DOĞRU YERDE 

ARAMAK
 

Akıl sahibi muttaki insanlar, asr-ı saadetten bu yana meydana 
gelen hadiseleri düşünüp geçmişteki hataları tekrarlamayarak 
Allah’ın affını ve yardımını talep etmeli, hayatlarını 
emredildiği şekilde yaşamanın gayretinde olmalıdırlar.
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emir ve yasaklarına itaatimi-
zi hakkıyla yerine getirebilmiş 
olsaydık; o zaman beşerî güç 
sahibi dünya bizden korka-
caktı. Ama biz Resûl-i Ekrem 
(s.a.v.) Efendimiz’in tavsiyele-
rine kulak verip onları dikkate 
almadık, birçok hadis-i şerifi 
de yanlış yorumlayarak nübüv-
vet müessesesini küçümseyen-
lerin peşine takılarak bu gün-
lere geldik. 

Allah’a hamd olsun ki hayat 
nimetine sahip olduğumuz 
müddetçe fırsatlar elden kaç-
mış değildir. Akıl sahibi mut-
taki insanlar, asr-ı saadetten 
bu yana meydana gelen 
hadiseleri düşünüp geçmiş-
teki hataları tekrarlamayarak 
Allah’ın affını ve yardımı-
nı talep etmeli, hayatlarını 
emredildiği şekilde yaşama-
nın gayretinde olmalıdırlar.

Ama ne yazık ki insa-
nımız Rabbimizden affını 
ve bağışlamasını dileyecek 
yerde belaların üzerine bela-
ları celb edecek olan dav-
ranışların içerisine girerek, 
Yahudi ve Hıristiyanların 
yaşadığı hayata muhabbet 
besleyip adeta felaketleri 
davet etmektedir.

Eğer daldığımız gafletten 
uyanarak Rabbimizin emir 
ve yasaklarına sımsıkı sarıl-
mazsak Müslümanların bugün 
yaşanandan daha büyük ve 
korkunç akıbetlerle karşılaş-
maları kaçınılmaz olur.

Onun için okuyucu kar-
deşlerimiz şu hususu asla 
ihmal etmemelidir: Resûlüllah 
Efendimiz (s.a.v.): “Yeryüzünü 
fitne fesat kapladığı zamanda 
başkalarının ayıp ve kusurları 
ile meşgul olmadan her fert 
kendi ayıp ve kusurlarını araş-
tırmaya başlasın!” buyurmak-

tadır.
Bunu dikkate alan mümin-

ler Allah’ın koyduğu ölçülere 
göre yollarını tayin edip kur-
tuluşun Resulü Ekrem (s.a.v.) 
Efendimiz’e tabi olmakta oldu-
ğunu bilsinler. Bunu önce 
fertler bilerek kabul etmeli ve 
mahlûktan ümidini keserek 
Allah Teâlâ’ya yönelip bütün 
güç ve kudret sahibinin yal-
nız Allah olduğunu öğrenme-
lidir. O zaman Allah Zülcelâl 

Hazretleri daha evvelki top-
lumlara vermiş olduğu izzet ve 
şerefi inşallah bugünün müs-
lümanlarına da ihsan buyurur. 

Bütün bu hakikatler karşı-
sında izzeti, şerefi ve kurtulu-
şu bâtılın kapısında arayanları, 
hayatları boyunca bâtılın kapı-
sından izzet ve şeref bekle-
yenleri Allah Teâlâ Hazretleri 
daha büyük bir zillete müptela 
kılmıştır.

Bu hususları herkes konu-
şur, bu hakikatleri herkes anla-

tır ama bu hususlarda Allah’ın 
rızasına uygun karar veren biri-
lerini bulamadığımız gibi, has-
belkader verdiği kararı yaşayan 
bir kimse dahi maalesef bula-
mamaktayız.

Allah Zülcelâl Hazretleri 
Kitab-ı İlahisinde “Ey Habibim 
onlara söyle ki; eğer siz Allah’ı 
seviyorsanız bana tabi olun. 
O zaman Allah Teâlâ’da sizle-
ri sever.” buyurmaktadır. Bu 
ayet-i celileyi acaba kalbimize 

yerleştirip bütün davranışla-
rımızı buna göre düzenledik 
mi? Davranışlarımızı buna 
göre gözden geçirip hataları-
mızdan dönmeye karar vere-
bildik mi?

Allah Teâlâ, “Yahudi’ye, 
Hıristiyanlara ve müşriklere 
tabi olursanız sizi severim.” 
diye bir ayet-i kerime mi 
gönderdi? Bunun da ötesinde 
insanlar Allah Zülcelâl’dan 
daha iyi bildiklerini mi zan-
nediyorlar? 

Sadece konuşma ile hiç-
bir hakikatin gerçekleşme-
diği ve gerçekleşemeyeceğini 
kesinlikle bilelim ve şu ezeli 
sedaya kulak verelim: “İzzet, 
Allah’a, Resûlü’ne ve muttaki 
müminlere aittir.”

Mutlak manada Azîz ola-
nın da Allah Teâlâ olduğu-

nu ve O’nun, dilediğini azîz, 
dilediğini ise zelîl kılacağını 
ve O’nun bu hükmüne karşı 
gelecek hiçbir güç ve kudret 
sahibi olmadığını da kesinlikle 
bilelim ve bunu kalbimize yer-
leştirelim. İnsanlık tarihinde 
Allah’ın aziz ettiğini kimsenin 
zelil edemediğinin, zelil ettiğini 
ise kimsenin zilletten kurtara-
madığının misalleri sayılama-
yacak kadar çoktur.

Başta zürriyetinden ve mil-
letinden olduğumuzu sözle 

Biliniz ki Allah’ın kapısını 
terk ederek batıl dünyanın 
temsilcileri olan günümüz-
deki zalimlerin kapısında 
beklemekle asla izzet ve 
şeref sahibi olunamaz. 

Müslümanlar için bu kapı-
larda beklemekten daha 
büyük bir zillet yoktur. 

İşin en tehlikeli yanı ise bu 
kapılarda beklerken ölüm 

meleği ile buluşmaktır. 
Allah muhafaza buyursun.
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iddia ettiğimiz “tek başına 
bir ümmet” iltifatının mazha-
rı olan Hz. İbrahim (a.s.)’ın 
hayatına bakalım ve fert olarak 
O’nun hayatını örnek alalım. 
O zaman öğreniriz ki, Allah’tan 
başka hiçbir varlık hiçbir kim-
seyi aziz edemez ve Allah’ın 
aziz kıldığı bir kimseyi de 
bütün dünya bir araya gelse 
dahi zelil edemez! 

Bu hakikati Hz. İbrahim 
(a.s.)’ın hayatından öğrenen 
akl-ı selim sahibi insan; Hz. 
İbrahim’in milletinden olan 
bir insanın batılın, kâfirin, 
Yahudi’nin, müşriklerin kısaca 
Allah’a âsi toplumların kapı-
sında izzet aramasının ne kadar 
büyük bir zillet olduğunu öğre-
nir ve anlar.

Herkes öncelikle bir fert 
olarak kendi namına bunu 
düşünmeli ve hayatını gözden 
geçirip noksanlıklarını gider-
menin gayretinde olmalıdır.

Bizim gibi yazıp çizenler, 
insanlara birçok şey anlatır-
lar. Ama Allah Teâlâ Hazretleri 
kullarından boş sözler değil, 
konuştuklarını yaşamalarını 
ister. 

Hz. İbrahim (a.s.)’ı aziz 
eden Allah Zülcelâl Teâlâ ve 
Tekaddes Hazretleri olduğuna 
inanınca; yeryüzünün tanrısı-
yım diyen, devrin süper gücü-
nü temsil eden Nemrud onu 
zelil, hor ve hakir edemedi. 
Bilakis kendisi hor hakir ve 
acziyet içerisinde azabını çek-
mek üzere bu âlemden ayrıldı. 

Allah Teâlâ Hz. İbrahim 
(a.s.)’ı öyle aziz etti ki dünya 
sona erinceye kadar insanlara 
izzet ve şerefin nasıl kazanıla-
cağının örneği oldu.

Onun için Müslümanlar, fert 
ve toplum olarak Hz. İbrahim 
gibi davranmadıkça aziz ola-

mayacaklarına, Hz. İbrahim 
gibi teslimiyet gösterenlerin ise 
asla zelil ve hakir olmayaca-
ğına tereddütsüz olarak inan-
malıdır. Hz. İbrahim’den sonra 
gelip aziz ve şerefli olup izzete 
kavuşanlar da Hz. İbrahim’in 
milletinden oldukları için izzet 
ve şeref sahibi olup aziz olmuş-
lardır.

Demek oluyor ki muttaki 
müminler izzet ve şerefe ancak 
Allah’ın kapısında beklemek-
le sahip olunacağını bilirler. 
Onlar aynı zamanda Allah’ın 
zelil ettiklerinin kapısında izzet 
ve şeref sahibi olmak içinde 
asla beklemezler. 

Onlar Allah Teâlâ’nın 
“el-Muzill” esmâ ve sıfatının 
sahibi olduğunu bilip inandık-
ları için Allah’ın zelil ettikleri-
nin kapısında izzet beklerseler; 
en zelil hor ve hakir olanın 
kendileri olacağını bilirler.

Nefsin ve şeytanın aldatma-
larına kapılıp Allah Zülcelâl’in 
zelil ettiklerinin kapısında bek-
leyerek aziz olacaklarını düşü-
nenler, eğer bu hatalarını terk 
edip o kapılardan uzaklaşarak 
nefis murakabelerini tamam-
layıp Allah Teâlâ’nın kapısı-
na dönebilirseler Allah Teâlâ 
Hazretleri yine onları aziz ve 
şerefli kılar.

Biliniz ki Allah’ın kapısı-
nı terk ederek batıl dünyanın 
temsilcileri olan günümüzde-
ki zalimlerin kapısında bekle-
mekle asla izzet ve şeref sahibi 
olunamaz. Müslümanlar için 
bu kapılarda beklemekten daha 
büyük bir zillet yoktur. İşin en 
tehlikeli yanı ise bu kapılar-
da beklerken ölüm meleği ile 
buluşmaktır. Allah muhafaza 
buyursun.

Günümüz dünyasında-
ki Müslümanları temsil iddi-

asındaki devletlerin riyaset 
makamlarını işgal eden gafil 
ve ahmaklar sürüsünün umu-
miyetle sultanlar sultanı olan 
Allah Zülcelâl Hazretlerinin 
kapısını terk edip izzeti, fani 
olan mahlûkların zulümleri ile 
tesis ettikleri, Allah’ın da zelil 
kıldıklarının kapılarda arama 
gibi bir gafletin içerisine sürük-
lendiklerini görmekteyiz.

Ne acıdır ki bu riyaset maka-
mındakiler ve onları rehber 
kabul edinenler Resûl-i Ekrem 
Efendimiz’in yukarıda da zik-
rettiğimiz “Sizden evvelkilerin 
yoluna karış karış gireceksiniz, 
hatta onlar kertenkele yuvasına 
girse sizde oraya gireceksiniz.” 
ifadelerinin günümüzdeki tat-
bikçileri durumundadırlar. 

Bizler bu hakikatler kar-
şısında kendimize gelelim. 
Halimizi ve halleri bildirilen-
lerin durumlarını düşünmeye 
gayret ederek Rabbimiz bizi 
afet ve belalarla uyandırma-
dan, felaket çukurlarına yuvar-
lanmadan kendimize gelmeye 
gayret edelim. Bundan dolayı 
müminler olarak evvela ferdi 
hesaplarımızı yapmaya başla-
yarak, şunlar zengin, güçlü, 
kuvvetli oldukları için dünyayı 
idare ediyorlar, her şeye hük-
mediyorlar gibi düşüncelerin 
yanlış olduğunu idrak edip, 
bütün güç ve saltanatın Baki 
olan Allah’a ait olduğunu var-
lıkları da ancak Allah’ın aziz 
ve zelil kılabileceğine şüphesiz 
olarak iman ederler. 

Tarihe ibret nazarı ile bakar-
sanız batıldan menfaat bek-
leyen toplumları Allah Teâlâ 
Hazretlerinin nasıl zelil ve peri-
şan ettiğini görürsünüz. 

Yakın tarihimize da bakın 
mazlum milletlere zulmeden-
lerin, kendine ait olmayan top-
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rakları işgal edenlerin sonları-
nın nasıl bir zillet ve perişanlık 
olduğunu bir düşünün.

Batıla meyledip onların 
yanında bulunmakla kurtuluş, 
izzet, servet, kudret ve şeref 
elde edeceklerini zanneden-
lerin ne büyük bir zillet ve 
perişanlık içerisinde dünyaya 
mahkûm olarak yok olup git-
tiklerini de görelim.

Yıllardan bu yana batılın 
kapısında her yönüyle adeta 
dilenci olan milletlerin de hiç-
bir şey elde edemeyip sürekli 
olarak aşağılanıp küçümsen-
diklerini de görelim.

Allah Teâlâ Hazretleri, kul-
larına yaratıcılarını tanıyıp, 
Rablerinin onları nasıl şerefli 
bir varlık olarak yaratmışsa o 
şerefi muhafaza etmeleri için 
inancın temeli olan “la ilahe 
illellah”ı izzetin, şerefin, kud-
ret ve kuvvetin bütünün Allah 
Teâlâ Hazretlerine ait olduğu 
düşüncesiyle bilip kabul ede-
rek tevhid çemberi içerisine 
girmelerini bildirmiştir.

İnsanlar, Hz. İbrahim (a.s.) 
gibi kuvvet ve kudretin, izzet 
ve şerefin sadece Allah Teâlâ 
Hazretlerine ait olduğunu bilip 
inanarak, ateşe atılırken bile 
“Rabbim benim halimi biliyor” 
buyurarak yapılan yardımları 
kabul etmediği gibi davranarak 
tevhid çemberi içerisine girerse 
kurtuluşa erebilirler. 

İnsanlar ancak İbrahim 
(a.s.) ve O’nun milletinden 
olanların tarih boyu üzerlerine 
sağanak halinde yağan bela ve 
musibetlerden nasıl kurtulduk-
larını düşünüp akli delillerle 
vahyi delilleri bileştirerek mut-
taki müminlerden olma şerefi-
ne kavuşabilirler.

İnsanlar, Allah Zülcelâl’ın 
gönderdiği ayet-i kerimele-

ri okumak veya ezberlemekle 
hak ve hakikati anlayamazlar 
ve yaşayamazlar. Rabbimizin 
göndermiş bulunduğu ayet-i 
kerimeleri anlayıp, kavrayıp, 
yanlışsız olarak yaşayabilme-
miz için nebi ve resûller gön-
derilmiştir.

Mükellefiyet sahibi her fert 
tarihe bakıp tefekkür edince 
akli ve nakli delilleri bir nok-
tada birleştirerek izzet, şeref, 
nusret, dünya ve ahret saadeti-
nin, sırat-ı müstakim yolunun 
rehberinin Allah Teâlâ oldu-
ğuna şüphesiz olarak inanınca 
“la ilahe illallah” ehli olduğunu 
düşünmeye başlar. Bu kara-
ra varır varmaz aile hayatına 
dönüş yaparak orada da izzet, 
şeref, güç, kudret ve kuvvetin 
sadece Allah Teâlâ Hazretlerine 
ait olduğu düşüncesini yerleşti-
rerek problemlerin çözümünü 
Kur’ân ve sünnette arayarak 
muvaffakiyet için dua ve niyaz-
da bulunmalıdır.

Fert ve aile olarak bekledi-
ğimiz her şeyi Allah Teâlâ’dan 
beklemeyi bir alışkanlık haline 
getirip bu yolda muvaffak ola-

bilmemiz içinde “eğer Allah’ı 
seviyorsanız bana tabi olun” 
emr-i ilahisinin gereğini yeri-
ne getirmenin de gayretinde 
olmalıyız.

Eğer ferdi, ailevi ve toplum 
hayatını emr-i ilahilere göre 
tanzim edebilirsek izzet ve şere-
fin Allah’a ait olduğu inancı ile 
hayatımızı yeniden düzenleme 
gayretinde olabiliriz. Bunun 
için bütün imkânlarımızı kul-
lanmak mecburiyetindeyiz.

Bilmeliyiz ki; yeryüzündeki 
bütün insanlar sahip oldukları 
bütün güç, kuvvet ve imkânları 
kullanarak Allah’ın aziz kıldığı 
bir ferdi, aileyi, toplumu ve 
milleti zelil kılamaz, zelil kıldı-
ğını da aziz edemez.

Elhamdülillah bizler aziz 
olan Allah’ın izzet kapısında-
yız. Bu kapıda bir ömür boyu 
kararlı bir şekilde beklemeyi 
de en büyük izzet ve şeref ola-
rak kabul etmekteyiz. 

Selamlarımız, izzet ve şere-
fin gerçek sahibi olarak Allah 
Teâlâ’yı kabul edenler üzerine 
olsun.
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Mutezile Gelen-Ek-i 1-2
Recep Alpyağıl

İki cilt halindeki eser, din felsefesi üzerine yapılmakta olan bir dizi derleme çalışmanın bir parçası olarak ortaya 
çıktı. Ancak, Mutezile’nin ele alındığı bu metnin diğerleri arasındaki yeri oldukça ayrıcalıklı. Bunun en temel nedeni, 
Mutezile’nin, İslâm düşüncesinin hazırlayıcı ve kurucu bir okulu olmasıdır. Bugünden bakıldığında, düşünce tarihiyle 
meşgul olanların Mutezilî mirasın basitçe aşıldığını zannetmeleri oldukça naif bir yorumdur. Mutezile Gelen-Ek-i, 
tarihsel süreç içindeki yok sayma, sindirme, dışarıda bırakma politikalarına rağmen, varlığını bugün de hâlen oldukça 
bariz bir biçimde hissettirmektedir. İçinde yer aldığımız zaman diliminde, Mutezile’nin doğuşundaki tarihsel bağlama 
yakın teolojik ve felsefi sorunlarla karşı karşıyayız. Bunlara karşı Mutezilî gelen-ek-ten devşirilecek çok şey var. 2 ciltlik 
seçkinin birincisi, Mutezilî mirası olabildiğince çok yönlü bir şekilde takdim etmekte; konular, epistemolojiden ontolojiye 
değin, temel metinler ve onların çağdaş yorumları eşliğinde işlenmekte.

Devlet Üzerine
Cicero

Cicero Latin edebiyatının ve felsefesinin belki de kendisinden sonraki çağları 
en çok etkilemiş yazarıdır. Roma’nın geleneksel değerlerinin ve devletinin sadık 
bir bekçisi olmuş, bu uğurda yaşamını yitirmiştir. Consul’luğa ve vatanın babası 
unvanına (pater patriae) uzanan siyasi kariyeri boyunca verdiği eserler sadece 
yaşadığı dönemin değil, sonraki çağların entelektüel zihinleri için de yol gösterici 
olmuştur: Deneyimlediklerini yazmış, yazdıklarını deneyimlemiştir. Burada çevirisini 
sunduğumuz De Re Publica da Roma’nın kuruluşu ile krallık devrinden cumhuriyetin 
son yüzyılına uzanan deneyime dayanan kolektif bir bilincin tarihsel ve teorik bir 
öyküsüdür. Cicero biçim bakımından Platon ve Aristoteles’in siyasi metinlerini örnek almışsa da, bu 
öyküyü bir Romalı gibi, görev duygusuyla kaleme almış ve her zaman olduğu gibi devletin esenliğini 
her şeyin önüne koymuştur. Ona göre erdem (virtus) iyi bir şeyse, uygulamaya dökülmelidir, o halde 
en yüce erdem de toplumun malı sayılan devlete hizmettir. 

İz Yayıncılık, 
2014

İthaki Yayınları 
2014

Dergâh Yayınları, 
2014

Derin Yara
Nurettin 
Durman

Profil Yayıncılık, 

Şiirleri, denemeleri, anto-
lojileri ve muhabbetti 
ile tanınan Nurettin 
Durman’ın son kitabı 
içinde bulunduğumuz 
zamanları özetler gibi. 
“Suyu iyice yordum 
ateşle yordum/ İncir 
yaprağından kaldıysa 
miras/Söylemesi ben-
den aşk ile nisyan/ Birer 
kardeş olsa değişmezse 
yas/Kanında kötülük var 
mıdır dersin?”

Halifeler Tarihi
Celâleddîn Suyûtî

Klasik devir tarihçiliğinin son temsilcilerinden olan Celâleddîn Suyûtî’nin eseri, Hz. Muhammed’in vefatının 
ardından, Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesiyle birlikte başlayan ve böylelikle İslâm tarihinin, özellikle ilk iki yüzyılı 
boyunca en temel yapı taşlarından birini oluşturan halifelik kurumunu ve halifelerin hayatlarını vakayiname 
şeklinde ele alır. Başka bir deyişle, kitabın öznesi Hulefâ-i Râşidîn olarak bilinen ilk dört halife -ki bu devir 
sadece Suyûtî için değil, diğer tüm İslam müverrihleri için de Hz. Muhammed’le birlikte Asr-ı Saadet’tir- 
bunları takiben Emevîler (661-750), Abbâsîler (750-1258) ve son olarak Memlük hâkimiyetindeki Mısır 
Abbâsîleri’dir (1261-1517). Böylelikle, eşyanın tabiatı gereği eser bir büyük adamlar tarihi ya da elitler 
tarihidir; bir saray ve yüksek kültür tarihidir. Bunun yanı sıra, savaşlardan ve önemli fetihlerden, mucize olarak 
algılanan olaylardan şiirler eşliğinde, duygusal bir dille bahsederken; yenilgi, felaketler ve önemli kimselerin 
ölümlerinden de yine ağıtlarla bahseder. Anlaşılacağı üzere, Celâleddîn Suyûtî’nin tarihe yaklaşımı olguyu 
olduğu gibi aktarmaktan öte, duygusal ve coşkuludur.

Necip Fazıl: Sıcak Yarada Kezzap
Orhan Okay

Yirminci yüzyıl Türk fikir hayatına yön verenler arasında Necip Fazıl’ın özel ve 
önemli bir yeri vardır. O hem tek parti devrinin düşünceyi “tek”e zorlayan baskısı 
altında, başka türlü düşünülebileceğini ilk sezdirenlerden olmuş, hem de fikirleriyle 
kitleleri arkasından sürükleyen hitabet kudretinin meyvelerini yeni yüzyılımıza taşı-
rabilmiştir. Ayrıca, Cumhuriyet devrinin, Hüseyin Cahid, Velid Ebüzziya, Peyami Safa 
gibi birkaç cesur ve büyük polemikçi yazarlarından biridir. Son kırk yılımızın fikri, siyasi 
ve dini görüşlerinde, faaliyetlerinde çok belirli tesiri bulunan Necip Fazıl, umumiyetle 
bu yönleri dikkate alınarak pek çok kitap ve yazıya konu edilmiştir. Orhan Okay’ın 
bu eseri ise akademik titizlikten taviz vermeden “Üstad”ın şair-sanatkâr ve yayıncı-
dergici portresini yerli yerine koyma çabasının bir ürünü.


