
SIRÂT-I MÜSTAKÎME AVDET ETMEK 
VAHYİN REHBERLİĞİ, TECDİT HAREKETİ VE MENÂR TEFSİRİ 

G enel seçimlere sayılı günlerin kalmasından dolayı siyasi gündem oldukça hareketli ve yoğun. Seçim sürecinin 
de gösterdiği gibi bu seçimlerin neticesi ne olursa olsun, karşı karşıya olduğumuz durum hiç de iç açıcı değil. 

Bu yüzden olsa gerek en seküler çevrelerde sadece söz düzeyinde kalsa bile israf, tevazu, kanaat, paylaşım, 
adalet, kul hakkı, kula kulluğa son vb. İslâmi referansların kullanıldığına şahit olmaktayız. Gene aynı şekilde uzun 
zamandır siyasi gündemi belirleyen kaset savaşları ve rakip partilerle ilgili ortaya atılan türlü iddiaların, seçim 
malzemesi yaparak bunlardan fayda beklendiği görülmektedir. Toplumu kirleten, çirkin hayâsızlıkları yaygınlaş-
tırıp meşrulaştıran hatta iftiraları günden güne çoğaltan yazı ve sözler insanların irşad edilerek ıslah edilmesi 
gerektiğini ve bununla beraber bir arınmaya muhtaç olduğumuzu göstermektedir. 

Aslında bu ifadeler bile toplumsal ve siyasal mandada sürekliliklerin izini takip etmek bakımından son derece 
önemli ipuçları sunmaktadır. Elbette bunda iktidar partisinin, teoride değil fakat pratikte İslâmcı siyasetin bir ak-
törü olarak görülmesinin payı vardır. Yönelimler, eğilimler, kadrolar ve süreç göz önüne alındığında bu son derece 
açıktır. Türkiye’de gerek siyaset gerekse ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda iktidara muhalif ve aynı zamanda 
dinamik olan güçler söz konusu partiyi dinci olarak suçlamakta, eski refleksleri harekete geçirerek dini söylemleri 
AK Parti siyasetini etkisizleştirmek için gündeme taşımaktadırlar. Bunun yanında solda konumlanma iddiasında 
olan fakat esasında CHP tabanının hareketlenmesinin bir fonksiyonu olan çevrelerde “gericilik karşıtlığı” şeklinde 
özetleyebileceğimiz yaklaşımların öne çıkmakta oluşu göz ardı edilmemelidir. 

Bundan dolayı, bu sayımızda siyasi ortamı göz ardı etmeden “asrın ihtiyaçları” olarak isimlendirebileceğimiz 
çerçevede bir tefsir faaliyetini gündeme getiren Menâr Tefsiri odaklı bir sayı hazırladık. Daha da dönemlisi 
yaklaşan Ramazan ayı vesilesiyle yapıp ettiklerimizi Hz. Adem’in tutum ve tavrıyla gözden geçirme sürecine bir 
katkı olması niyetiyle bunu yaptık. “Tefsir okumadan maksat (...) doğrudan Kur’an’ı anlamak, bizzat onun hidayet 
vasfını ortaya çıkarmak ve ondan yararlanmak; ümmetin ıslahı, yeni bir gençliğin inşası için çalışmak olmalıdır. 
Ondan asıl maksat işte budur” sözleriyle takdim olunan tefsirin tercümesi nihayet tamamlandı. Konu hakkında 
okuyacağınız metinler Menâr Tefsiri’nin tercümesi, tefsir üzerine Türkçedeki sınırlı tartışmaların ötesine geçe-
bilmek bakımından büyük bir boşluğu doldurdu. Zira bu tefsir, sadece bilimsel, edebî tefsir hareketleri açısın-
dan değil İslâmcılığın ıslah yaklaşımı açısından da belirleyici konumdadır. Tefsirin ortaya koymuş olduğu anlayış 
Türkiye’de İslâmcılığın doğuş yıllarında oldukça tesirli olmuştur. İlk elde Mehmed Akif’in yazılarını ve çevirilerini 
hatırlamak yeterli bu konuda. Ahmed Hamdi Akseki’nin bazı çalışmaları da hatırlanabilir. Bu tefsir sahih nakil ile 
apaçık aklı bir araya getiren yegâne tefsirdir; ilahi hükümlerin hikmetini açıklamakta, Allah’ın insanların hayatına 
egemen olan yasalarını sergilemekte, Kur’ân’ın her zaman ve mekândaki bütün insanlar için hidayet, yol gösterici 
olduğunu ortaya koymaktadır. Kur’ân’ın yol göstericiliği ile bu asırda ona sırt çevirmiş Müslümanların durumunu, 
buna karşın onun ipine sımsıkı sarılan ilk dönemdeki müminlerin durumunu karşılaştırmakta ve değerlendirmeler 
yapmaktadır. Bütün bunları yaparken kolay bir dil ve üslup kullanmış, tefsiri ilmi ve edebi kavramlara boğmaktan 
kaçınmış, herkesin anlayabileceği fakat aydınların da kendilerini müstağni göremeyeceği bir düzey tutturmuştur. 

Müfessirlerin Kur’ân yorumlarının orijinalliği yeni vurgulardan kaynaklanır. Zira onlar, Kur’ân’ı bir hidayet kay-
nağı, dinî ve manevî rehber olarak gösterir. Muhammed Abduh’un görüşüne göre Kur’ân, esasen filologların 
maharetlerini gösterebilecekleri bir vasıta olmayıp, Müslümanların bu dünya ve gelecek hakkındaki düşüncelerini 
çıkarmaları gereken bir kitaptır. Reşid Rıza’ya göre tefsir, akademik bir faaliyet değil, ilim ve ehliyet sahibi Müslü-
manların/müfessirlerin ifasına memur oldukları dinî-ahlakî bir görevdir. Diğer bir deyişle tefsir, Allah’ın Kur’ân’da 
dile gelen iradesini gerçekleştirmenin aracıdır. Dolayısıyla müfessirin aslî görevi de Kur’ân’ın gerçek nüzul sebebi 
olan hidayet maksadına işlerlik kazandırmak, Allah’ın tarih-üstü buyruklarını insanlara açıklamaktır. İlim erbabının 
üstlendiği bu vazife, bir bakıma Allah’a verilmiş bir sözdür. Tefsirin başında yer alan şu dua günümüz için çok 
şey ifade etmektedir: “Rabbimiz! Sana tevekkül eder, günahlarımızdan arınıp yalnız Sana yönelmeye çalışırız. 
Muhakkak ki dönüş yanlıca Sanadır. Rabbimiz! Bizi inkâr edenlere bir fitne kılma ve bizi affet. Rabbimiz, doğrusu 
Sen şanı büyük olansın, hakimsin. Ya Rab! Fazlının kapılarını bize aç, kavlinin sırlarından dilediğini bize öğret ve 
bizi Sana hangi lisan ve uzuvlarla şükredeceğimize yönelt. Yaratılmışlar içinde hakkı kabule yakın olanları irşad 
etmek için hakkı izah etme noktasında yardımını diliyoruz.”

Rabbimizin, yaklaşmakta olan Kur’an ayı Ramazan’ı, iman ve ihlâsımızı pekiştirme, ihsanımızı arttırma, her tür 
fısk ve günahtan arınmamıza vesile kılması temennisiyle.

                Umran
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G Ü N D E M   “İMAN EDENLER İÇERİSİNDE ÇİRKİN HAYÂSIZLIKLARIN YAYGINLAŞTIRILMASINDAN HOŞLANANLAR” 

Son on yıldır kamuoyuna darbe, hırsızlık ve seks olmak üzere üç farklı 
muhtevada kaset servis edilmektedir. Ordu ile ilgili operasyonlarda darbe 
ve seks kasetleri, AK Parti ile ilgili operasyonlarda hırsızlık, yolsuzluk, 
rüşvet ve seks kasetleri ve muhalefet partileri ile ilgili operasyonlarda seks 
kasetleri servis edilmektedir. Böylelikle, hedefe konanlar karalanmakta, 
kirletilmekte, susturulmakta ya da kendilerinden istenen şeyler yaptırılmaktadır.

“Kadınların namusu, 

şerefi, iffeti ve can güvenliği 

devleti yönetenlere aittir.

Bundan sonrası bu, ülkeyi 

yönetenlerin işidir, görevidir.”

Meral Akşener

T ürkiye’de parlamento içi 

siyaset, genel olarak, mu-

hatabı karalama, küçük görme 

ve küçük düşürme merkez-

li vücut bulmaktadır. Siya-

si partiler arasındaki iktidar 

kavgasında kullandıkları dil, 

kabadayıların ve kahve kültürünün benzeri, hatta 

daha ileri safhası olmaktadır. Seçim sürecinde dil 

bozulmasının yanı sıra, 2010’dan buyana kullanı-

lan vasıtalarda da çok ciddi değişiklikler olduğu 

görülmektedir. Siyasi mücadelede, özellikle, se-

çim süreçlerinde “Kasetler Savaşı”nın ortaya çık-

ması, Türkiye’deki siyasi mücadelenin en pis, en 

ahlaksız boyutunu oluşturmaktadır. 

2010’da, CHP kongresin-
den hemen önce, Deniz Bay-
kal ile ilgili bir seks kaseti ya-
yınlanarak Baykal CHP genel 
başkanlığından tasfiye edil-
miştir. 2011 seçimleri öncesi 
bazı MHP milletvekilleri ile il-
gili seks kasetleri yayınlanarak 
seçimler etkilenmek istenmiş-
tir. 2014 seçimlerinde AK Par-
ti ile ilgili yolsuzluk kasetleri 
ve Numan Kurtulmuş’la ilgili 
montaj bir seks kaseti medya-
ya servis edilmiştir. Şimdi de, 

Haziran 2015 genel seçimlerine giderken MHP 
milletvekili Meral Akşener’le ilgili bir kasetin var 
olduğu kamuoyuna duyurulmuştur.

Burada, Meral Akşener’le ilgili ortaya konan 
bu pis, iğrenç, ahlaksız tavır ve bunu kamuoyuna 
ilk duyuranların kimlikleri de göz önüne alınarak 
iki boyutlu bir değerlendirme yapılacaktır. Birinci 
boyut, meselenin siyasî yönü ile ikinci boyut ise 

meselenin İslâmî yönü ile ilgilidir. 

Burhanettin CAN

“İman Edenler İçerisinde
Çirkin Hayâsızlıkların

Yaygınlaştırılmasından Hoşlananlar”

Meral Akşener
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Pis Bir Yaklaşım Şekli: “Kaseti Var”!!!

Türkiye’deki siyasî mücadelede, Cumhuriyet’in 

kuruluşundan bu yana çok pis bir yaklaşım şek-

li vardır. Siyasi iktidarın ve yandaşlarının hoşuna 

gitmeyen bir şey söylendiği zaman, 

Cumhuriyet’in başlangıcın-

dan 2007’li yıllara kadar 

ilgili şahıs ya da yapı, geri-

ci, yobaz ve irticacı olarak 

suçlanıp mahkemeye sevk edi-

lip yargılanmaktaydı. Mus-

tafa Kemal’in izniyle Serbest 

Fırka’yı kuran Fethi Okyar 

bile irtica ile suçlanmış, par-

tisi kapatılmıştır. Menderes 

ve Demirel gerici, yobaz ve 

irticacı olarak suçlanmış, ka-

ralanmış ve itham edilmişler-

dir. Fethi Okyar’ın, Mendere-

sin, Demirel’in gerici yobaz, 

irticacı olarak suçlandığı bir 

siyasi atmosferde, Erbakan’ın, 

Özal’ın ve Erdoğan’ın gerici, 

yobaz ve irticacı olarak suç-

lanması, anormal bir şey de-

ğildir. Zaman değişmiş fakat 

mantık değişmemiştir. Son 

yıllarda hoşlanılmayan şeyler 

söyleyen herkes, ortaya ciddi 

hiçbir bilgi ve belge konulma-

dan, “Ergenekoncu-Balyozcu”, 

“Paralelci” olarak suçlanmak-

ta, itham edilip paketlenerek 

tecrit edilmeye çalışılmaktadır. 

Bu mantık, çok tehlikeli bir 

mantıktır. Bu anlayış çirkindir, 

pistir.

Son on yıldır kamuoyuna 

darbe, hırsızlık ve seks olmak 

üzere 3 farklı muhtevada kaset 

servis edilmektedir. Ordu ile il-

gili operasyonların tümünde darbe 

ve seks kasetleri, AK Parti ile ilgili operasyonlar-

da hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet ve seks kasetleri ve 

muhalefet partileri ile ilgili operasyonlarda seks 

kasetleri servis edilmektedir. Böylelikle, hedefe 

konanlar karalanmakta, kirletilmekte, susturul-

makta ya da kendilerinden istenen şeyler yaptı-

rılmaktadır. 

Kamuoyuna servis edilen seks kasetlerinin 

bir kısmının muhtevası gerçekten 

doğru olabilir. Doğru olmuş 

olması, kamuoyuna servis 

edileceği anlamına gelmez/

gelmemelidir. Bu konu 

İslâmi açıdan aşağıda irde-

lenmektedir.

Dönemin Başbakanı 

Erdoğan’ın “Şantaj kasetleri 

var. Cumhurbaşkanının da 

şantaj kaseti bunlarda var, 

benim de vardı, Genelkur-

may Başkanı’nın da.” var 

demiş olması1, Türkiye’nin 

karşı karşıya kaldığı tezgâhın 

büyüklüğünü ortaya koy-

ması açısından önemlidir. 

Türkiye’nin en üst ve en yet-

kili kişileri olan Genelkurmay 

Başkanı, Başbakan ve Cum-

hurbaşkanı ile ilgili kasetler 

üretilip şantaj yapılabilini-

yorsa, diğer konumdaki in-

sanlar için neler yapılamaz ki? 

Öyleyse ana soru şudur: 

Kim bunlar? Güçlerini ne-

reden almaktalar? Devletin, 

Siyasi iktidarın bunlarla il-

gili ciddi bir şey yapamama-

sının nedeni nedir? Sadece 

yakınmak ya da suçlamak, 

bu meseleyi çözer mi? Yoksa 

Devletin derin katmanlarına 

yerleşmiş, karanlık bir yapı-

mı vardır?

Servis edilen kasetlerin 

bir kısmı fiili ortamda birçoğu da, ileri teknoloji 

kullanılarak sanal ortamda üretilmektedir. Her iki 

kaset şeklinin üretilebilmesi için yüksek teknolo-

jiye ve çok iyi yetişmiş, özel, profesyonel bir ekibe 

ihtiyaç vardır. 

Bu kasetlerin nerelerde, nasıl 
ve kimler tarafından üretil-
diğini açıklığa kavuşturmak 
devletin görevidir. Siyasi 
iktidar, Meral Akşener’e 
kurulan bu tezgâhla ilgili 
sorumluluğu, “geçmiş olsun” 
demekle yerine getirmiş, 
görevini ifa etmiş değildir. 
Bu ülkede halkı, bireyle-
ri, bu tür adi tezgâhlardan 
korumak, siyasetin en temel 
görevlerinden biridir, biri 
olmak zorundadır. AK Parti 
kurmayları, rakip partiler-
le ilgili ortaya sürülen, atı-
lan bu tip iddiaları, seçim 
malzemesi yaparak bunlar-
dan fayda beklememelidir. 
Eğer bunu yaparlarsa, top-
lumu kirletecekler, çirkin 
hayâsızlıkları yaygınlaş-
tırıp meşrulaştıracaklar, 
toplumun değişik kesim-
leri arasına kin ve nefret 
tohumları ekmiş olacak-
lardır.



6

 Umran • Haziran 2015

G Ü N D E M   “İMAN EDENLER İÇERİSİNDE ÇİRKİN HAYÂSIZLIKLARIN YAYGINLAŞTIRILMASINDAN HOŞLANANLAR” 

Son yıllarda servis edilen her türlü kasette tek 

bir adres gösterilmektedir: Paralel yapı olarak yaf-

talanan Gülen Hareketi. 

Gerçekten bu pis kaset üretimini yapan Gü-

len hareketi midir yoksa Gülen maskesi takmış, 

hareketin karar merkezlerine yerleşmiş Yabancı 

İstihbarat Merkezleri midir? Yabancı istihbaratla-

rın yüksek teknoloji kullanarak elde ettiği ya da 

ürettiği kasetlerin, Gülen Hareketi mensuplarınca 

kamuoyuna servis ediliyor intibaı verilerek du-

yurulması ve bir şekilde Gülen’in de kasetten ha-

beri olduğunun servis edilmesi, arka planda çok 

derin, karmaşık bir savaşın var olduğunu ortaya 

koymaktadır. O nedenle üretim, gerçekten söz ko-

nusu edilen hareket tarafından mı yapılmaktadır? 

Bu hareket, organizasyonun beyni mi yoksa taşe-

ronumu? Mensupları olup bitenin farkındalar mı? 

soruları önem kazanmaktadır.

Bu noktada Siyasi iktidar, konunun açıklığa 

kavuşturulması bağlamında elle tutulur belgeler 

ortaya koymalıdır. Sadece “bunlar hain, taşeron, 

haşhaşi” demek meseleyi çözmemekte; tam tersi-

ne kin ve nefreti, düşmanlığı artırmakta, çok ciddi 

fay hatları meydana getirmektedir. Eğer bu işleri 

Gülen hareketi içerisine sızmış olan İstihbaratçılar 

yapıyorsa, bunların deşifre edilerek tasfiye edil-

mesi ve cemaatin bunların kontrolünden kurtarıl-

ması devletin görevidir. Yok, eğer deliller, yabancı 

istihbaratçıları değil de, Cemaatin önder kadrola-

rının ilgisi, bilgisi ve emri ile yapıldığı noktasında 

ise, Cemaatin samimi mensuplarına sahip çıkılıp, 

ikna edilip her türlü pis işe bulaşmış olanların, 

tasfiye edilmesi ve gereken hukuki müeyyidelerin 

uygulanması gerekmektedir.  

Meral Akşener’e Kurulan Pis Bir Tuzak!

Meral Akşener, 28 Şubat Postmodern dar-

besine karşı verdiği mücadele ile öne çıkmış ve 

darbeci generallerin boy hedefi haline gelmiş bir 

siyasetçidir. Herkesin fişlenip tehdit edildiği bir 

dönemde, darbeyi deşifre eden ve darbecilerin üs-

tüne kahramanca giden ender isimlerden biridir. 

“Gidin söyleyin o kadına, onu Kızılay’da kazığa 

oturturum” şeklinde tehdit eden darbeci generale 

“Söyleyin ona, ben Balkanlıyım. Kazık deyince ak-

lıma Balkanlı olan Kazıklı Voyvoda geldi. Kazıklı 

Voyvoda’yı da iyi tanırız. Ama unutulmasın ki, 

Kazıklı Voyvoda da bir homoseksüeldi”2 şeklinde 

cevap verip karşı çıkan bir kahramandır. “Deli-

kanlı kadın” lakabı o dönem kendisine verilmiştir. 

28 Şubat Postmodern darbesi, CIA-MOSSAD 

destekli “Mezhepçi-Sol Sabetayist” bir darbe giri-

şimidir. Ordu ile halkın arasını açma, orduda yeni 

bir yapılanış meydana getirme, ekonomiyi batır-

ma ve köşe başlarına sabetayistleri yeniden yer-

leştirme, kaybedilmiş mevkileri yeniden kazanma 

harekâtıdır. Böyle bir darbe girişiminin vaktinden 

önce deşifre edilmesinde, üzerine gidilmesinde 

ve ana hedefine varamadan etkisizleştirilmesinde, 

Meral Akşener’le rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun 

çok büyük emekleri vardır. Bize göre, Muhsin 

Yazıcıoğlu’nun şehit edilmesinin arka planında, 

28 Şubat ve sonrasında oluşan cuntalara karşı ver-

diği onurlu mücadele vardır.

Taksim Gezi Parkı olayları ile başlayan Taksim 

kadife darbe süreci, seçimin hemen öncesi ve he-

men sonrası olmak üzere son iki aşamasına girmiş 

bulunmaktadır. Seçime şaibe düşürülmesi, toplu-

mun farklı kesimleri arasında kin ve nefretin artırı-

larak gerilimin yükseltilmesi, sokak hâkimiyetinin 

sağlanması, bu son iki aşamadaki taktik hedefler-

dir. Elektrik Siber saldırısı, Çağlayan adliyesinde-

ki olaylar, Fenerbahçe Otobüsüne yapılan saldı-

rı, yaygınlaşan grevler, Meral Akşener’e kurulan 

tezgâh ve HDP binalarına yapılan saldırılar, Tak-

sim kadife darbe süreci ile alakalıdır.

Meral Akşener’le ilgili bir kaset olayının servis 

edilmesinde, şunlar hedeflenmiş olabilir:

1) Meral Akşener’i yıpratma ve susturma. 

Devlet Bahçeli Fethullah Gülen
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2) 28 Şubat Post-modern Darbesinin intikamını 

alma. 

3 ) AK Parti ile MHP arasında derin bir fay hattı 

meydana getirme ve Taksim kadife darbe sü-

recinin başarılı olabilmesi için MHP’yi sokağa 

çekme, sokak hareketlerini şiddetlendirme ve 

yaygınlaştırma.

4 ) MHP içinde ihtilaflar meydana getirme ve de-

rinleştirme. 

5 ) MHP ile Gülen Hareketi arasındaki fay hattını 

derinleştirme.

6 ) Gülen hareketinin mensuplarını, bu işin oda-

ğı, tezgâhlayıcısı ve savunucusu olarak göste-

rerek, geri dönüşü olmayan bir yola sokarak 

teslim alma.

7 ) Diğer partilerle, özellikle AK Parti ile ilgili ka-

setleri yayınlayıp yayınlamamanın etkilerini 

ölçmek amacı ile psikolojik bir alt yapı analizi 

yapma.

8 ) Toplumsal kirlenmeyi yaygınlaştırma, derin-

leştirme ve toplumda güvensizlik tohumları-

nı ekerek kimsenin kimseye güvenmediği bir 

toplum inşa etme. 

Masum Görüntülü Pis Bir Tezgâh!

A Haber’de yayınlanan Gece Ajansı progra-

mında gazeteci Cemil Barlas’ın Meral Akşener’i 

kast ederek, “Onun da kaseti mi var nesi var, na-

sıl ele geçirdiler?” demesi üzerine devreye giren 

Latif Erdoğan, “Cemil Bey’in dediği çok önemli. 

O, kaseti olan birisidir ve şu an esaret altındadır.. 

“Kaset... biliyor da, paralelcilerin elinde bir kadın 

için hiç de yakışmayacak kasetler var. Dolayısıyla 

o artık bir esire durumundadır. Ne derlerse yap-

tırırlar. Samanyolu’na da çıkar, hatta minarede 

röportaj yapacağız derlerse oraya da çıkar. Şu an 

acınacak halde. Bu kesin... Bunu ben bilgi olarak 

söylüyorum” iddiaları ile3 masum görüntülü pis 

bir tezgâhın sahneye konmasını sağlamıştır. La-

tif Erdoğan’ın burada kullandığı ifadeler ve daha 

sonra yaptığı aşağıdaki açıklamalar, Kasetin varlığı 

ve mahiyeti hakkında bilgi sahibi olduğunu gös-

termektedir: 

“Ocak 2011 yılında Gazeteciler ve Yazarlar 

Vakfı’ndaki odama, Vakıf Başkanı Mustafa Yeşil 

geldi. Bana, Kemaleddin Özdemir hakkında bazı 

akıl almaz iddialarda bulundu. Bunların beni ikna 

etmediğini anlayınca da elimizde Meral Akşener’le 

ilişkilerini belgeleyen kasedi var, istersen izle di-

yerek çantasından kasedi çıkartmaya yeltendi. 

Ben de gerek yok dedim. Bir mümin böyle du-

rumlarda ‘bu apaçık iftiradır!’ demelidir ve ‘ben de 

öyle diyorum! diyerek konuyu kapattım.”5

Latif Erdoğan, aynı kasetin Cemaat’le arası 

bozulan Kemalettin Özdemir’in dini ataşe olarak 

atanmasının engellemesi için dönemin Diyanet 

İşleri Başkanı’na da götürüldüğünü iddia ederek 

“Söz konusu kaset Fethullah Gülen’in de elinde 

ve bazı insanlara gösterdi” açıklamasında bulun-

muştur7. Latif Erdoğan’ın açıklamalarından Meral 

Akşener ile Kemalettin Özdemir’in, yıpratılmak, 

harcanmak istendiği anlaşılmaktadır. 

Kendisine getirilen kasetin muhtevasından do-

layı bir mümin olarak yapılmak istenen operas-

yona, 2011 yılında karşı çıkmıştır. 2011 yılında 

konuyu kapatan, operasyona karşı çıkan Latif Er-

doğan, aradan 4 yıl geçtikten sonra, kamuoyunun 

hiçbir ilgisi ve bilgisi yokken, kaset olayını açarak 

kamuoyuna duyurmaktadır. Neden? O gün mü-

mince bir tavır ortaya koyan Latif Erdoğan, bugün 

İslâm’a göre hangi tavrı sergilediğini kendisinin 

sorgulaması gerekmektedir.

Ancak daha sonra yaptığı açıklamalarla sürece 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da bulaştırarak, tartış-

manın kapsam alanını genişletmiş, meseleyi iki 

kişinin meselesi olmaktan çıkarıp daha geniş bir 

camianın meselesi haline getirmiştir. Diyanet İş-

leri Başkanlığı’nı, bu pis operasyona karşı üzerine 

düşen sorumluluğu yerine getirmeyip susmakla 

suç işlemiş konumuna düşürmüş ve zan altında 

bırakmıştır. Latif Erdoğan, kişilerin ve kurumla-

rın böylesine tahrip edilip yıpratılmasının, halkın 

zihin dünyasında yapacağı tahribatı düşünmeden, 

sorumsuzca, eğer kasıt yoksa bir davranış ortaya 

koymuştur. Bu nedenle de tövbe etmeli, Allah’tan 

af dilemelidir. Daha sonraki açıklamalarına bakıl-

dığında Latif Erdoğan’ın satranç tahtasında işgal 

ettiği yeri yorumlamak, okuyuculara bırakılmıştır:

“Ben kasetin, montaj ve şantaj gayeli iftira ol-

duğunu da kaydettim. Yaptığım, Akşener’e iyiliktir. 

Kendisini ısırmak için yanına sokulan yılanı veya 

akrebi ona haber vermek gibidir. Benim bu ifadem, 
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cemaatin iğrenç faaliyetlerinden birinin daha de-

şifre anlamında değerlendirilmelidir… Benim 

kastım, alçakça hazırlanmış böyle bir kasetin var-

lığını söylemektir. Yoksa o kasetin içeriğini kabul 

anlamında değildir.”9

Kendinin iyi niyetli olduğunu ispatlamak için 

yaptığı bu açıklamalar, iftiranın daha da gündem-

de tutulmasını sağlamaktan başka bir işe yara-

mamış; beyanları ile takındığı tavırlar arasında 

tezatlar meydana getirmiştir. Eğer amaç, Meral 

Akşener’i korumak idiyse yapacağı ilk iş, kurulan 

tezgâh hakkında bizzat onu uyarmaktı. Kamuoyu 

üzerinden bir seks kaseti duyurusu yapmak, nasıl 

bir koruma mantığıdır, anlaşılamamaktadır.

2011 yılında kaset kendisine gösterilmek is-

tendiğinde ortaya koyduğu tepki, davranış mü-

mince bir davranış olması açısından önemliydi. 

Ancak bu tepki gerek şarttı ama yeter şart değildi. 

Meseleyi orada kapatma yerine üzerine gitmesi, 

İslâmi bir hareket olduğunu iddia eden bir yapı-

nın, bu işlerle ilgisinin varlığını o gün sorgulama-

sı, hatta hukuka başvurması gerekirdi. Kurulan 

tezgâhın bozulabilmesi için ilgili şahısları uyarma-

sı lazımdı. O, bunu, o gün yapmamış ve fakat bu 

gün böyle bir kasetin varlığını ilgili şahıslara değil 

de kamuoyuna duyurmuştur. Niçin?

Eğer bu, kişisel olarak Latif Erdoğan’ın cehale-

tinin, basiretsizliğinin, ferasetsizliğinin bir sonucu 

değilse; bir yapının, bir organizasyonun sonucu 

ise, bunu bulmak ortaya çıkarmak, devletin başta 

da siyasi iktidarın görevidir. Latif Erdoğan’ın bu 

yapı içerisindeki rolü, görevi sadece taşıyıcı olarak 

kullanılmak mı, yoksa daha derin ince tezgâhlar 

kurmak mıdır? Bu konu açıklığa kavuşturulmalı-

dır. Latif Erdoğan, Gülen Hareketi içerisinde müs-

takil bir şantaj bölümünün ve çok kirli bir arşivin 

var olduğunu ve bu bölümün başında ise, Musta-

fa Özcan ile Ahmet Kara, yardımcısı Soner, Sadık 

Kesmeci gibi isimlerin olduğunu açıklayarak ciddi 

bir ifşaatta bulunmuştur11. 

Latif Erdoğan ve ismi geçen tüm şahıslar, adil 

bir şekilde yargılanarak gerçekler ortaya çıkarıl-

malıdır. “Çamur at izi kalsın” mantığı ile hareket 

edenlere gerekli ders verilmeli; “yapanın yanında 

kar” kalmamalıdır. 

Operasyonu Yapan Gücün Deşifre Edilmesi

Bir kasetin varlığının kamuoyuna duyurulma-

sı, seçime bir ay kala ve Meral Akşener’in bir TV 

programında “17/25 Aralık yolsuzluk faillerinden 

hesap soracağız” açıklamalarının hemen sonrasına 

denk getirilmiştir. Çok iyi bir zamanlama yapıl-

mıştır. Oluşturulmak istenen psikolojik ortam ve 

intiba, bu operasyon, AKP’nin bir operasyonudur. 

Nitekim Meral Akşener de, bu psikoloji ile hare-

ket etmiş ve operasyonun arkasında AKP’nin var 

olduğu imasında bulunarak savaş ilan etmiştir: 

“Samanyolu Televizyonu’nda bir programa 

çıkmıştım. Seçim beyannamesini anlattım. Önce 

AK-troller devreye girdi. Sonra isimlerini anmak-

tan midemin bulandığı o şahıslar program yaptı. 

Mahkemeye veriyorum. Hesaplaşacağız.

17-25 Aralık sürecini irdelediğimiz için bizim 

üzerimize bu şekilde gelmeye çalışıyorlar. Ben bu 

süreçte anladım ki, iman ile korku aynı yürekte 

bulunmuyor”…“Müslüman görünümlü münafık-

lar, sizlerin bile bu kadar alçaklaşacağınızı düşün-

memiştim…”8.

23 Kasım 2013’ü 24 Haziran 2015’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 
antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yan-
sımaları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet 
meydana getiriyor.

Meral Akşener olayında, yüksek teknolojiyi kullanarak insanların özel hayatlarına 
girenler, onlara komplo kuranlar, olmamış şeyleri olmuş gibi gösterenler ve bu taifeye 
yardımcı olanlar, namuslu, şerefli haysiyetli müminlere iftira atanlar, iftirayı yay-
gınlaştıranlar, hem dünyada hem de ahirette lanetlenmişlerdir. Yüksek teknolojinin 
sağladığı montaj yeteneğini kullanarak insanları aldatmış ve inandırmış olabilirler. 
Unutulmasın ki Ahiret hayatında “kendi dilleri, elleri ve ayakları aleyhlerinde yaptık-
larına dair şahitlik yapacaktır”. Eğer kalplerinde imandan bir zerre varsa, bir an önce 
tevbe etmeli, bu kumpası kuranları deşifre etmeli ve Meral hanımdan özür, Allah’tan 
af dilemelidirler.
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“Tayyip Erdoğan’a yakın bir kanal bu işi yap-

tı. Bundan sonraki muhatabım Tayyip Erdoğan’dır. 

Farklı siyasi partilerde siyaset yapıyoruz ve biz 

rekabeti son derece saygılı bir dille yapmaya çalı-

şıyoruz. Fakat anlaşılıyor ki onlar bu şekilde yap-

mak istemiyorlar. Bu durumda üç kadının ne dü-

şündüğünü merak ediyorum. Emine Erdoğan, Sare 

Davutoğlu ve o kanalın sahibinin kızı Songül...13

İçişleri Bakanlığı yapmış olan Meral Hanım, 

konu açıklığa kavuşmadan, fail olarak AK Parti’yi, 

Erdoğan’ı ilan edip suçlamakla, asıl faillerin üzer-

lerinin örtülmesine, hedefin saptırılmasına se-

bebiyet vermiş ve farkına varmadan, üçüncü güç 

tarafından uygulanan taktik ve stratejilerin daha 

etkili olmasına katkı sağlamış olabilir. Meral 

Akşener’in yapması gereken, hemen fail ilan etme 

yerine, siyasi iktidarın, devletin tüm imkânlarını 

kullanarak bu konuyu açıklığa kavuşturmasını is-

temek ve her geçen gün, bu konu ile ilgili baskıyı 

artırmak olmalıydı. Bu açıdan daha sonra yaptığı; 

“Kadınların namusu, şerefi, iffeti ve can güvenliği 

devleti yönetenlere aittir. Bundan sonrası bu ülkeye 

yönetenlerin işidir, görevidir.”14 çağrısında yerden 

göğe kadar haklıdır. Tüm gönüllü kuruluşlar, bu 

çağrıyı desteklemeli ve gereğinin yapılmasını iste-

melidirler.

Bu kasetlerin nerelerde, nasıl ve kimler tara-

fından üretildiğini açıklığa kavuşturmak devletin 

görevidir. Siyasi iktidar, Meral Akşener’e kurulan 

bu tezgâhla ilgili sorumluluğu, “geçmiş olsun” de-

mekle yerine getirmiş, görevini ifa etmiş değildir. 

Bu ülkede halkı, bireyleri, bu tür adi tezgâhlardan 

korumak, siyasetin en temel görevlerinden biridir, 

biri olmak zorundadır. AK Parti kurmayları, rakip 

partilerle ilgili ortaya sürülen, atılan bu tip iddi-

aları, seçim malzemesi yaparak bunlardan fayda 

beklememelidir. Eğer bunu yaparlarsa, toplumu 

kirletecekler, çirkin hayâsızlıkları yaygınlaştırıp 

meşrulaştıracaklar, toplumun değişik kesimleri 

arasına kin ve nefret tohumları ekmiş olacaklardır.

Meral Akşener’le ilgili kaset komplosunda 

RTÜK harekete geçmiş, ilgili kanala ceza vermiş-

tir. Başkan ve yönetim kurulu üyelerini, göster-

dikleri hassasiyetten dolayı kutluyoruz. Ancak 

aileyi ve kadını korumakla sorumlu bakanlıktan 

bugüne kadar henüz bir açıklama gelmemiştir. 

(Açıklama yapılmış fakat gözümüzden kaçmış ise 

şimdiden özür dileriz.) Neden? Bakanlık bir anne-

nin muhatap olduğu en adi bir ithama karşı sesini 

yükseltmesi gerekmez miydi? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal Sahiplerini Uyarmalıdır!

Başbakan Tayyip Erdoğan, hoşuna gitmeyen 

yazılar yazan yazarlar ile ilgili medya patronlarına 

seslenerek “yazıklar olsun size!” ifadelerini çok 

kullanmıştır. Bir kadının, bir annenin, bir millet-

vekilinin, meclis başkan yardımcısının ve eski bir 

bakanın namusu, söz konusu olduğunda, Cum-

hurbaşkanı Erdoğan ilgili medya patronuna ses-

lenerek “yazıklar olsun size!” demeliydi ve prog-

ramın iptalini istemeliydi. Yoğunluktan unutmuş 

olabilir. Danışmanlarının kendisine bu konuyu 

hatırlatmasında fayda vardır. Meral hanımın aşa-

ğıdaki sitemi, bu açıdan çok yerinde ve haklıdır:

“Beni asıl vuran, kanal yöneticilerinin tepki-

sizliği oldu. Kanal sahipleri, Hasan Kalyoncu’nun 

çocukları… Ne yapacaklar diye bekledim, ‘çıt’ 

yok. Sonra o kanalı yöneten Tayyip Erdoğan’ın da-

madı Berat Albayrak’tı ve milletvekili adayı oldu. 

Arkasından onun ağabeyi Serhat Albayrak yöneti-

ci oldu. Hepsi alçakça, şerefsizce iftiraya zımnen 

onay verdiler. Beni asıl vuran budur. O iki müpte-

zel, küstah şahıs, program yapmaya devam ediyor 

ve hiç kimseden ses çıkmıyor.”15

Bu yazı yayınlandığı zaman, A Haber’de ya-

yınlanan program iptal edilmemiş ise programın 

iptalini sağlamak, kanalın sahiplerine düşen tarihi 

bir görevdir. Çirkin hayâsızlıkların yayılmasına 

katkı sağlayan bir kanal olarak anılmak istemiyor-

larsa, bu sorumluluklarını yerine getirmelidirler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Eşi Emine Erdoğan
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Fahşâ: Çirkin Hayâsızlık

Meselenin İslâmi boyutunu açıklığa kavuştu-

rabilmek için İslâm’da anahtar bir kavram olan 

fahşâ kelimesinin tanımını hatırlamakta fayda var-

dır. Fahşâ, fuhş, “aşırı derecede çirkin ve iğrenç fiil 

ve söz”, anlamında kullanılmaktadır. Elmalılı’ya 

göre fahşâ, “haddi aşmış, çok çirkin edepsizlik” 

iken Cürcânî göre, “temiz yaratılışın tiksindiği, 

saf-temiz aklın reddettiği şey” anlamındadır. Fa-

hişe, “çirkin, tiksindirici iş yapan, ölçüyü taşıran” 

anlamındadır.17

Kur’ân-ı Kerim’in fahşa diye nitelendirdiği 

davranışları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Zina (17 

İsra 32). Eşcinsellik(Livata) (7 A’raf 80; 21 Enbiya 

74; 27 Neml 54; 29 Ankebut 28-29). Kadınlarına 

Ziharda Bulunmak (58 Mücadele 2). Babalarının 

Karılarını Nikâhlamak (4 Nisa 22).

Kur’ân-ı Kerim’de fahşâ diye açıkça nitelendi-

rilen en önemli iki davranıştan biri zina olup ona 

yaklaşılmaması emredilmektedir:

“Zinaya yaklaşmayın, çünkü o, bir fahşâ (iğ-

renç bir davranış) ve kötü (sâ’e) bir yoldur” (17 

İsra 32)

Fahşâ kavramı içinde taşıdığı kötülük öğesi 

itibarı ile Kur’ân’daki bazı kavramlarla eş anlamlı 

görülse bile, içinde taşıdığı, aşırılık ve haddi aşma 

özelliği ile bu kavramlardan ayrılır. “Kötülük, çir-

kinlik ve iğrençlik” anlamında kullanılması nede-

niyle sû (seyyie) kavramı ile arasında bir ilişki var-

dır. Her ikisinin anlamları ve kullanıldığı alanlar 

incelendiğinde; fahşânın, sû’nun aşırı şekli, haddi 

aşmış şekli olduğu görülmektedir. Bu açıdan her 

fahşâ, sû’dur; fakat her sû fahşâ değildir diyebili-

riz. Fahşâ ile sû kavramları 2 Bakara 168-169, 4 

Nisa 22, 12 Yusuf 24, 17 İsra 32’de beraber geçer-

ler. Fahşâ, mutedi ve mufsid kelimeleri ise 7 Araf 

80-82’de birlikte yer alır. Fahşâ ve Münker, 24 

Nur 21’de birlikte bulunmaktadırlar.

Fahşâ, Kur’ân-ı Kerim’de hemen hemen şey-

tanla yan yana zikredilmektedir. Fahşâ’nın men-

şei olarak şeytan gösterilmektedir (2 Bakara 168-

169). Bu ayetlerde hitap tüm insanlara dönüktür. 

Birinci kısımda, helal ve temiz şeylerin yenmesi 

istenmekte; ikinci kısımda, sû ve fahşa kelimeleri 

yer almaktadır. Dolayısıyla helal ve temiz ile sû ve 

fahşâ arasında bağlantı kurulmuş olmaktadır. Bu-

radaki ayetlerde şeytanın düşman olduğu; daima 

insanı kötülüğe ve fahşâya teşvik ettiği, bu açıdan 

onun izlenmemesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu 

nedenle Allah, Kur’ân-ı Kerim’de sık sık, şeytanın 

adımlarını izlemeyin buyurmaktadır. Şeytanların, 

inanmayanların dostları olduğu belirtilmektedir 

(7 A’raf Suresi 27-28).

Meral Akşener Olayının İslâmi Boyutu ve İfk Olayı

Meral Akşener ile ilgili iddia edilen olayda bir 

mümin nasıl davranmalı, nasıl tepki vermeli ve 

nasıl bir yol izlemelidir? Allah ve Resûlü, bu ko-

nuda bir şey söylemekte, yol göstermekte midir?

Bu konu ile ilgili en aydınlatıcı ve yol gösterici 

olay, Hz. Peygamber’in hanımı, Hz. Ebubekir’in 

kızı olan Hz. Ayşe’ye yapılan ve İfk hadisesi olarak 

tarihe geçen iftira olayıdır. Olayla ilgili genel bir 

açıklama, Kur’ân-ı Kerim’de 24 Nur Suresi 10-25. 

ayetlerinde yapılmakta ve Müslümanların bu tür 

olaylarla ilgili takınmaları gereken davranışın ne 

olması gerektiği noktasında yol gösterilmektedir. 

O nedenle ilgili ayetlerin tümüne aşağıda yer ver-

mekteyiz:

“[24.10] Eğer Allah’ın sizin üzerinizde fazlı 

ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten tevbeleri 

kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı (ne 

yapardınız) ?

[24.11]Doğrusu, uydurulmuş bir yalanla ge-

lenler, sizin içinizden birlikte davranan bir top-

luluktur; siz onu kendiniz için bir şer saymayın, 

aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her bir 

kişiye kazandığı günahtan (bir ceza) vardır. On-

lardan (iftiranın) büyüğünü yüklenene ise büyük 

bir azab vardır.

[24.12] Onu işittiğiniz zaman, erkek mü’minler 

ile kadın mü’minlerin kendi nefisleri adına hayırlı 

bir zanda bulunup: «Bu, açıkça uydurulmuş iftira 

bir sözdür» demeleri gerekmez miydi?

[24.13] Ona karşı dört şahitle gelmeleri gerek-

mez miydi? Şahitleri getirmediklerine göre, artık 

onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir.

[24.14] Eğer Allah’ın dünyada ve ahirette sizin 

üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, içine dal-

dığınız dedikodudan dolayı size büyük bir azab 

dokunurdu.
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[24.15] O durumda siz onu (iftirayı) dilleri-

nizle aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi 

ağızlarınızla söylediniz ve bunu da kolay sandı-

nız; oysa o Allah katında çok büyük (bir suç) tür.

[24.16] Onu işittiğiniz zaman: «Bu konuda söz 

söylemek bize yakışmaz. (Allah’ım) Sen yücesin; 

bu, büyük bir iftiradır» demeniz gerekmez miydi?

[24.17] Eğer iman edenlerden iseniz, bunun gi-

bisine bir daha dönmemeniz için Allah size öğüt 

vermektedir.

[24.18] Allah size ayetleri açıklıyor; Allah bi-

lendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

[24.19] İman edenler içinde, çirkin utanmaz-

lıkların (fuhşun) yaygınlaşmasından hoşlananla-

ra, dünyada da, ahirette de acıklı bir azab vardır. 

Allah bilir, siz ise bilmiyorsunuz.

[24.20] Eğer Allah’ın sizin üzerinizde fazlı ve 

rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten Rauf (şefkat 

eden ve ) Rahim olmasaydı (ne yapardınız)?

[24.21] Ey iman edenler, şeytanın adımlarına 

uymayın, kim şeytanın adımlarına uyarsa, (bilsin 

ki) gerçekten o, çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü 

emreder. Eğer Allah’ın üzerinizde fazlı ve rahme-

ti olmasaydı, sizden hiç biri ebedi olarak temize 

çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. 

Allah, işitendir, bilendir.

[024.022] Sizden, fazileti ve varlıklı olanlar, 

yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret 

edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsin-

ler ve hoş görsünler. Allah’ın sizi bağışlamasını 

sevmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

[24.23] Namus sahibi, bir şeyden habersiz, 

mü’min kadınlara (zina suçu) atanlar, dünyada ve 

ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir 

azab vardır.

[24.24] O gün, kendi dilleri, elleri ve ayakları 

aleyhlerinde yaptıklarına dair şahitlikte buluna-

caklardır.

[24.25] O gün, Allah onlara hak ettikleri ceza-

yı eksiksiz verecektir ve onlar da Allah’ın hiç şüp-

hesiz hak olduğunu bileceklerdir.”

“Eğer Allah’ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti 

olmasaydı” ifadesi, Nur 10, 14, 20, 21. Ayetlerde 

dört kez tekrarlanmaktadır. Bu ibare, hem tehdi-

di, hem de Allah’ın affediciliği, bağışlayıcılığı ile 

ilgili müjdeyi ihtiva etmektedir. Aynı zamanda da, 

ele alınan, söz konusu edilen konu ya da konu-

ların çok önemli olduğuna ve fakat iman eden-

lerin bu noktalarda zaafları bulunduğuna işaret 

edilmektedir. Burada dikkat çekilen zaaf, mahi-

yeti bilinmeyen bir konu hakkında söz söylemek, 

çirkin hayâsızlıkların yaygınlaşmasına katkıda bu-

lunmak, tecessüs etmek, dedikodu, gıybet ve laf 

taşıyıcılıktır. 

11. Ayette, Hz. Ayşe’ye yapılan zina iftirasının, 

müminler içerisinde birlikte davranan, münafık 

bir ekip tarafından yapıldığı ifade edilmektedir. 

Meral Akşener ile ilgili kaset olayında ise, Latif 

Erdoğan’ın iddiasına göre, kaseti kendisine getire-

nin Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa 

Yeşil olup ve Gülen Hareketi içerisinde Mustafa 

Özcan, Ahmet Kara, Soner, Sadık Kesmeci’den 

oluşmuş müstakil bir şantaj bölümü tarafından 

üretilmiştir. Bu ispatlanmalı, konu açıklığa kavuş-

turulmalıdır. Eğer iddia doğruysa, Ayet kapsamın-

daki münafık ekip, bu yapıdır. Hareketi içerisinde 

bu tür operasyonlardan haberi olup da mani ol-

mayanların tümü, ayette bahsedilen münafık tai-

fesine dâhildir.

12. Ayette ise zina haberi duyulduğunda hayır-

lı zanda bulunup bunun iftira olduğu, 13. ayette 

zina iddiasında bulunanların dört şahit getirme-

leri gerektiği, getirmedikleri takdirde yalancı ol-

dukları, 14. ayette, dedikodunun büyük bir azabı 

getirebileceği, 15. ayette ise müminlerin hakkında 

bilgi sahibi olunmayan konularda fikir serdedip, 

yaygınlaştırılmasının çok büyük bir suç olduğu, 

böyle yapmakla iftirayı atan münafık ekibin de-

ğirmenine su taşıyarak hizmet ettiği ortaya kon-

maktadır. 

16. Ayette çirkin hayasızlıkların yaygınlaştı-

rılmaması konusunda gene uyarı yapılmakta, 17. 

ayette benzer hatalara düşülmemesi için Allah’ın 

öğüt verdiği hatırlatılmaktadır.

19. Ayette ise iman edenler içerisinde çirkin 

hayasızlıkların yaygınlaşmasından hoşlananlar 

tehdit edilirken; buna bilerek ya da bilmeyerek 

yardımcı olanlar da, hem dünyada hem de ahrette 

azap görecekleri hatırlatılarak tehdit edilmektedir. 

Burada tehdit edilenler, sürece katkıda bulunan 

kafirler, müminler ve münafıklardır. İman etmiş 

olmaları, onlara ayrıcalık sağlamamaktadır. Ancak 
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11. ayete göre azabın şiddetlisi, iftirayı organize 

bir şekilde ortaya atan münafıklar içindir. 

Meral Akşener olayında, erkek ve kadın mü-

minler, olayı ilk duyduklarında, ilk yapmaları ge-

reken şey, hayırlı bir zanda bulunup bu iftiradır 

demeleri; ardında da dört şahit istemeleriydi. Şahit 

getirmedikleri takdirde olayı gündeme taşıyanları 

yalancılıkla itham edip susturmalı, dinlememeli, 

olayı başkalarına aktararak taşıyıcı olmamalı ve 

böylelikle münafık ekibin amacına hizmet etme-

melidirler. Latif Erdoğan böyle yapmamış, dört yıl 

saklı tuttuğu bir olayı, medya üzerinden kamuo-

yuna duyurarak, tezgâhı kuranların satranç tahta-

sında en iyimser ifade ile bir piyon olarak yer alıp 

onlara hizmet etmiş, sürece katkıda bulunmuştur. 

19. Ayet kapsamında çirkin hayâsızlıkların iman 

edenler içerisinde yaygınlaşmasını isteyenlerin 

ekmeğine yağ sürmüştür.

21. Ayette doğrudan doğruya iman edenlere 

hitap edilerek fahşâyı insanlara emreden şeytanın 

adımlarına uyulmaması istenmekte ve müminle-

rin temiz kalabilmelerinin şeytanı izlememekle 

mümkün olacağı belirtilmektedir.

Meral Akşener olayında bilerek ya da bilme-

yerek taşıyıcı rolü görmüş olan herkes, şeytanın 

adımlarını izleyerek şeytana hizmet etmiştir. Hz. 

Ebubekir, kızı Ayşe’ye zina iftirasını atanların mü-

nafıklar olduğunu bilmektedir. Ancak iftirayı alıp 

yaygınlaştıranın Bedir ehli, Hicret ehli ve yardım 

yaptığı kendi akrabası olduğunu bilmemektedir. 

Bunu öğrendiğinde, kendisine yardım yapmaya-

cağı konusunda yemin yapmıştır. Tefsirlerde 22. 

ayetin Hz. Bekir’in bu yeminine bir cevap olarak 

nazil olduğu rivayet edilmektedir. Bu ayetin nü-

zulünü duyan Hz. Ebu Bekir, “Allah’ın kendisini 

sevmesi” için, yeminini bozarak ölünceye kadar 

bu akrabasına yardım yapacağını söylemiştir.

Meral Akşener olayında, şuursuzca sürece kat-

kıda bulunanları, tezgâhın asıl kurucuları olan 

ekibi değil, affetmek, onları bağışlamak Meral 

hanımın vereceği bir karara bağlıdır. Affedip ba-

ğışlarsa, herkese ders vermiş; dedikodu ve gıybet 

bataklığına batmış olanları eğitmiş, her şeyi siyasi 

amaçları için kullanma eğiliminde olanlara iyi bir 

ders vermiş ve herkese iyiliği, güzelliği, af ve mer-

hameti öğütlemiş biri olarak tarihe geçmiş olur. 

Ancak “Münafık Ekibin” ortaya çıkarılması için 

hem şahıs hem de parti olarak üzerlerine düşen 

görev ve sorumlulukları sonuna kadar yerine ge-

tirmelidirler.

23. Ayette “Namus sahibi, bir şeyden haber-

siz, mü’min kadınlara (zina suçu) atanların” hem 

dünyada ve hem de ahirette lanetlendiği ve onlar 

için büyük bir azabın var olduğu haberi verilerek 

müminler uyarılmaktadır.

24. Ayette ise masum olduklarını kendilerinin 

bir şey yapmadıklarını söyleyenlerin “kendi dille-

ri, elleri ve ayakları aleyhlerinde yaptıklarına dair 

şahitlik yapacakları uyarısında bulunulmaktadır.

Meral Akşener olayında, yüksek teknolojiyi 

kullanarak insanların özel hayatlarına girenler, 

onlara komplo kuranlar, olmamış şeyleri olmuş 

gibi gösterenler ve bu taifeye yardımcı olanlar, 

namuslu, şerefli haysiyetli müminlere iftira atan-

lar, iftirayı yaygınlaştıranlar, hem dünyada hem 

de ahirette lanetlenmişlerdir. Yüksek teknolojinin 

sağladığı montaj yeteneğini kullanarak insanları 

aldatmış ve inandırmış olabilirler. Unutulmasın ki 

Ahiret hayatında “kendi dilleri, elleri ve ayakları 

aleyhlerinde yaptıklarına dair şahitlik yapacaktır”. 

Eğer kalplerinde imandan bir zerre varsa, bir an 

önce tevbe etmeli, bu kumpası kuranları deşifre 

etmeli ve Meral hanımdan özür, Allah’tan af dile-

melidirler.

Sonuç:
Siyasetin ve Toplumun Arınmaya İhtiyacı Var

İnsanlar arası ilişkileri belirleyen en temel et-

ken, onların sahip olduğu değerlerdir. Çatışma ya 

da uzlaşma, toplumun değişik kesimleri arasında 

değerler arasında oluşan ortak paydanın büyük-

lüğüne ve gücüne bağlı olarak değişmektedir. De-

ğerler sistemi açısından baktığımızda siyaset, bir 

değer sisteminin, iktidarı elde etmek, muhafaza 

etmek ve diğer değer sistemleri ile uzlaşmaz bir 

çatışmaya girmeden bütünleşmeyi gerçekleştirmek 

amacıyla yapılan faaliyetler bütünüdür. Dolayısıy-

la siyaset, bir milletin iktidarını sağlamak ve onu 

uluslararası camiada özgür, bağımsız ve etkin kıl-

mak için yapılan faaliyetlerdir. 
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Türkiye gibi ülkelerde siyasetin iki boyutu var-

dır: 1- Parlamento içi siyaset, 2- Parlamento dışı 

siyaset. 

Parlamento içi siyaset, siyasi partiler aracılığıy-

la parlamentoyu hedefleyen ve onun aracılığıyla 

bir güç ve iktidar arayışı faaliyeti iken; parlamen-

to dışı siyaset, cemaatler/hareketler, sivil toplum 

örgütleri/gönüllü kuruluşlar ve benzer yapılar 

tarafından yürütülen bir iktidar olma faaliyetidir. 

Parlamento dışı siyasetin amacı, parlamentoya 

girmek değildir. Parlamento içi siyaset üzerinde 

baskı gücü oluşturarak, onun milletin emrinde 

verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, yanlışla-

rını düzeltmek, doğrularında destek vermek, pro-

jeler üreterek parlamento içi siyaseti yönlendir-

mek ve Milleti, örgütlü toplum haline getirmektir. 

İnsan vücudunda ki kılcal damarlar ya da sınır 

sistemi gibi toplumun her kesimine nüfuz etmek, 

milleti bütünleştirmek, kaynaştırmak ve bir güç 

olarak ortaya çıkarmaktır. Böylece uluslararası 

güçlerin Türkiye’deki siyasal iktidarlar üzerindeki 

baskısını kırmak, sapmasına ve yanlış yapmasına 

mani olmak amaçları arasındadır. Parlamento dışı 

siyasetin denetleyici, yönlendirici, inşa ve irşad 

edici bir rolü vardır ya da olmalıdır. Parlamento 

dışı siyaset ‘Seni eğri kılıçlarımızla düzeltiriz ya 

Ömer!’ diyen/diyebilen sahabenin siyasetidir, si-

yaset anlayışıdır.

Siyasetin bu iki veçhesinin birlikte var olma-

sı ile gerçek, etkin ve verimli bir siyasi mücadele 

ortaya çıkabilmektedir. Siyaseti bu anlamda ele 

aldığımızda, siyasi mücadeledeki Kasetler Sava-

şı, sadece bir siyasi partiyi yıpratmamakta; aynı 

zamanda toplumun kalbini, nefsini, gönlünü ve 

zihnini de kirletmektedir. Kaset savaşının sürek-

liliği, ahlaksızlığın, çirkin hayâsızlığın toplum-

sal zeminde meşruiyet kazanmasına ve toplumda 

duyarsızlığın oluşmasına imkân vermektedir. Bu 

nedenle cemaatlerin/hareketlerin ve gönüllü ku-

ruluşların, hangi partiyle ilgili olursa olsun, bu 

noktada ortak tepki vermesi, toplumun kirlen-

mesine/kirletilmesine karşı çıkması ve bu konuda 

gerekli uyarıları yapması tarihi bir sorumluluktur.

Genelde insanların, özelde iman edenlerin te-

mizlenebilmesi ve temiz kalabilmesi için Allah, üç 

şeyi yapmalarını ve üç şeyi de yapmamalarını ken-

dilerine emretmektedir: 

“Allah adaleti, ihsanı, akrabaya verme-

yi emreder, Fahşâdan, münker (fenalık)den ve 

bağy(azgınlık)den men eder. Öğüt almanız için 

size böyle öğüt verir. (16 Nahl 90)

Allah’ın emrettiği üç şey, toplumu temizleyip 

arındıran; yasakladığı üç şey de, toplumu kirletip 

çürüten şeylerdir. Toplumu koruyan üç kavram: 

Adalet, ihsan, akrabalık bağları; toplumu yıkan 

üç kavram da, fahşa, münker, bağy’dır. Onun için 

Allah fahşâ’nın gizlisine de açığına da yaklaşılma-

masını istemektedir (6 En’am 151; 7 A’raf 33; 42 

Şura 37, 53 Necm 32).

Bugünkü şartlarda Parlamento dışı siyaset, te-

miz toplumun inşa edilebilmesi için bu altı kav-

ramı merkeze alan ve parti farkı gözetmeyen bir 

mücadeleyi vermek zorundadır. Onun İçin Çağ-

rımız…

“Ey iman edenler, hepiniz topluca İslâm’a girin 

ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size 

apaçık bir düşmandır.” (2 Bakara 208)

“Ey iman edenler, Allah’a, Resûlü’ne, Resûlü’ne 

indirdiği Kitab’a ve bundan önce indirdiği kitaba 

iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, 

peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, 

kuşkusuz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır.” (4 Nisa 

136)
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D iyanet İşleri Başkanlığı Türkiye’de 
Din işlerini ve din hizmetleri-

ni görmek üzere kurulmuş bir 
teşkilattır. Bu teşkilatın konu-
mu, Osmanlı Dönemi Din-
Devlet ilişkileri ile Türkiye 
Cumhuriyeti’nde dinin ve diya-
netin ifade ettiği anlam dik-
kate alınmadan değerlendirile-
mez. Diyanet teşkilatının resmi 
konumlandırılmasının ötesinde 
halk tarafından algılanışını, onun 
işlevlerini belirleyen bir başka faktör ola-
rak görünmektedir. Diyanet işleri her dönemde 
farklı tartışmalara konu olmakla birlikte, özellikle 
son dönemlerde din-siyaset ilişkileri bağlamın-
da sürekli tartışmaların odağında yer almakta-
dır. Diyanet teşkilatının birçok spekülasyonla-
rın konusu olarak medyada görünmesi, aslında 
genelde din-siyaset özelde ise diyanet-siyaset 
ilişkilerinin tartışılmasını zorunlu kılmaktadır. Biz 
bu makalede, diyanet-siyaset ilişkilerini tartışma-
ya çalışacağız. 

Osmanlı Devleti teokratik bir devlet olma-
makla birlikte din, önemli bir meşruiyet çer-
çevesiydi. Bu bağlamda devletin uhdesi altın-
da icad edilen Şeyhülislâmlık makamı, devlet 
icraatlarına meşruiyet sağlamaktaydı. Din, her 
halükarda yüksek düzeyde dikkate alınan bir 
olgu idi. Devlet ile fert arasında yapılanan cema-

atler ise, dinin sosyal hayatta sivil 
bir tarzda tezahürlerini göstermek-

teydiler. Modern Ulus-Devlet’in 
cemaatsel yapılara son vererek 
birey-devlet ilişkilerini kurması 
sonucu, dinin yeniden konum-
landırılması, Cumhuriyet’le 
birlikte farklılaştı. Türkiye 
Cumhuriyeti modernleşme 

lehinde toplumsal, kültürel ve 
siyasal değişimler yapmakla birlikte 

dini, bir inanç ve ibadetler manzumesi 
olarak çerçevelendirdi. Vatandaşların din 

hizmetini gerçekleştirmek üzere de Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nı ihdas etti. Burada dikkat edilmesi 
gereken, Diyanet’in görev ve sorumluluk alanının 
din hizmetleri olmasıdır. Böylece devlet, dini 
kendi uhdesine alarak dini hizmet alanı içerisinde 
Diyanet’i konumlandırdı. 

Bunun bazı sonuçları olmuştur. Her şeyden 
önce din de modern kalıplar etrafında tekrar 
tanımlanmaya ve içeriklendirilmeye çalışılmış-
tır. Ancak dinin toplumsal meşruiyet düzeyinin 
yüksek, toplumsal kodlarda bulunması hasebiyle 
kültürün derinliklerinde işleyen bir öge olması, 
batıcıların istedikleri dönüşümü elde etmelerini 
zorlaştırmıştır. Fakat devlet düzeyinde din her 
zaman önemsenmiş ve Türkiye’nin modernleşme 
hedefleri doğrultusunda kontrol edilmesi gereken 
bir kurum olarak görülmüştür. Bu kontrol, top-

Mustafa TEKİN

Tartışmaların Odağında
Diyanet

Seküler medya bu eleştirilerinde israf, tevazu, kanaat, paylaşım, adalet vb. 
İslâmi referansları kullanırken, parti (ya da Mercedes’i savunan İslâmcı 
kesimler) rövanş dilini kullanarak “Diyanet”in buna layık olduğu” söylemini 
öne çıkardılar. Seküler medyanın Diyanet’e yönelik tavrında bir yandan tam 
da dini kullandığını iddia ettiği AK Parti’yi Diyanet’le vurmak tavrı varken, 
diğer yandan Diyanet’in AK Parti lehinde işlevselleştiği varsayımı yatmaktadır.  
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lumsal kodlarda, derinliklerde bir kültür olarak 
işleyen dinin eski reflekslerini ortaya çıkarma 
riskini de gözetmekteydi. 

Ancak toplum nezdinde din, hayatın akışı 
içerisinde merkezi önemini koruyan bir unsur 
olmuştur. Tam da bu sebeple dinin elle tutulur 
meşru tek kurumu olan Diyanet İşleri, bir dini 
otorite olarak algılanmış ve dini görüş ve düşün-
celerin meşruiyet filtresi olarak işlev görmüştür. 
Bir başka deyişle, tüm dini tartışmalara son 
noktayı koyan tek meşru dini söylem Diyanet’e 
ait olmuştur. Bu, cemaatlerin tekke ve zaviyele-
rin kapatılmasıyla birlikte illegal hale geldiği ilk 
dönemden itibaren yakın zamanlara kadar hep 
bu şekilde devam etmiştir. Diyanet’in bu legaliteyi 
belirlemesi ve meşruiyetine dair itiraz ve tartışma-
ların çok ileri boyutlara gitmemesi ve hatta daha 
da ötede cemaatlerin Diyanet’e sızmaya çalışması, 
Diyanet’in devleti arkasına almış bir kurum olarak 
gücünü pekiştirmesini sağlamıştır. 

Tabii ki bu arada toplum algısında Diyanet 
önemli bir yere oturmakla birlikte, bu algılama-
nın hem saikleri hem de algılama biçimleri açı-
sından bir çeşitliliği içinde barındırdığını belirt-
meliyiz. Çoğunlukla cemaat mensubu olmayanlar 
Diyanet’i hem bir devlet kurumu hem de otorite 
olarak kabullenmişler, Türkiye’de dinsel söylem 
ve meşruiyetin yegâne adresi olarak görmüşlerdir. 
Cemaatlerin bakışı açısından Diyanet, bir yandan 
güç olarak mecburi kabullenişin konusu olurken, 
diğer yandan cemaatler tarafından kendi dinsel 
söylemlerine tehdit şeklinde de algılamışlardır. 
Dolayısıyla cemaatler Diyanet’i devlet gücünün 
bir yansıması olarak her anlamda rekabet edile-
mez bir kurum şeklinde algıladıklarından oraya 

girmeye çalışmışlar; ama aynı zamanda kendileri-
ni de dinin yegâne meşruiyet referansı olarak algı-
ladıklarına dair söylem ve tartışmalara müdahil 
olmuşlardır. Böyle bir algılamada ve geliştirilen 
pratiklerde, Diyanet modernleşmeci/Batılılaşmacı 
devletin manivelası biçiminde sunumlanmış-
tır. Cemaatlerin aşağıya doğru siyasetlerinde en 
önemli eleştiri konusu otoritenin batılı dinsel 
söylemini tekrar etmesi şeklinde formüle edile-
bilecek bir söylemle ifade edilmiştir. Dolayısıyla 
Diyanet’in din adına meşruiyetini sorgulamaya 
çalışmışlardır. 

Bununla birlikte Diyanet’in devlete yaslanan 
gücü ve dinsel meşruiyet ve lagalitenin yegâne 
referansı olarak kazandığı konum, cemaatlerin 
Diyanet’in bürokratik yapısı ve kadrolarına sızma 
gibi faaliyetlerini de hızlandırmıştır. Bu sızmalar, 
bir yandan Diyanet’in otorite ve legallik yönünü 
kuvvetlendirirken, Diyanet’in alt hizmet birimle-
rinde cemaatçi dini söylemlerinde yer ve etkinlik 
kazanmalarını beraberinde getirmiştir. Bugün her 
ne kadar Diyanet’in devletten kopuk olmayan 
din siyaseti ve üst dini söylemi olmakla birlik-
te, Mahalle camileri, Kur’ân Kursları vb. hizmet 
birimlerinde bunu çeşitlendiren söylemler alanı 
bulmak mümkündür. 

Diyanet teşkilatı, Türkiye’de iktidar-din ilişki-
leri bağlamında da farklı anlam ve tutumlara sahip 
olmuştur. Söz gelimi; CHP iktidarı döneminde 
Diyanet, İslâm ile toplum arasındaki irtibat nok-
talarını oluşturma, İslâm’ı böyle bir konjonktürde 
etkin kılma ve hatta batılılaşmacı devlet politika-
ları karşısında uygun İslâmi söylemler oluşturma 
ve örtük dirençler gösterme gibi tutumlar gös-
termiştir. Sağ Parti iktidarları Diyanet için küçük 

Diyanet teşkilatı, Türkiye’de iktidar-din ilişkileri bağlamında da farklı anlam ve 
tutumlara sahip olmuştur. Söz gelimi; CHP iktidarı döneminde Diyanet, İslâm ile 
toplum arasındaki irtibat noktalarını oluşturma, İslâm’ı böyle bir konjonktürde 
etkin kılma ve hatta batılılaşmacı devlet politikaları karşısında uygun İslâmi söy-
lemler oluşturma ve örtük dirençler gösterme gibi tutumlar göstermiştir. Sağ Parti 
iktidarları Diyanet için küçük adımlarla İslâm’ın farklı etkinlikler üzerinden etkisini 
artırdığı dönemler olmuştur. Fakat bu partilerin siyasetinde Diyanet’e dair devlet 
politikalarında laiklik vurgusunun kuvvetine temas etmek gerekir. Ancak AK Parti 
iktidarının özellikle ikinci yarısından itibaren Diyanet’in devlet ya/ya da hükümetin 
din siyasetleriyle tam da çakışarak etkinlik alanlarını genişlettiği, daha rahat çalıştı-
ğını söyleyebiliriz.



16

 Umran • Haziran 2015

G Ü N D E M   TARTIŞMALARIN ODAĞINDA DİYANET 

adımlarla İslâm’ın farklı etkinlikler üzerinden 
etkisini artırdığı dönemler olmuştur. Fakat bu 
partilerin siyasetinde Diyanet’e dair devlet poli-
tikalarında laiklik vurgusunun kuvvetine temas 
etmek gerekir. Ancak AK Parti iktidarının özellik-
le ikinci yarısından itibaren Diyanet’in devlet ya/
ya da hükümetin din siyasetleriyle tam da çakı-
şarak etkinlik alanlarını genişlettiği, daha rahat 
çalıştığını söyleyebiliriz. Bu durum, bir yandan 
AK Parti’nin İslâmcılığı, diğer yandan Türkiye’nin 
sosyo-kültürel hayatında dine daha merkezi bir 
rol atfetmesi ile de ilintili görünmektedir. Tam da 
bu noktada AK Parti (hükümet ya da devlet siya-
seti) ile Diyanet arasında örtük gerilimlerin sona 
erdiğini söylemek mümkündür. Bugün AK Parti 
siyasetinde “din”in kazandığı önem, Diyanet üze-
rinden izlenmektedir bazı çevrelerce. Dolayısıyla 
AK Parti siyasetlerine yapılan eleştirinin yönü, 
Diyanet’e doğru çevrilebilmektedir. 

Bu arada yine toplumun Diyanet algısında dini 
değerlerin görünür olması beklentileri yüksek 
düzeydedir. Bir başka deyişle, Diyanet’in icraat-
ları ve görevlilerinde İslâm’ın ideal bir temsili ve 
örnekliği beklenmektedir. Söz gelimi; halk, izinli 
olduğu günler lojmanında oturup vakit nama-
zına gelmeyen imamları eleştirmekte (hâlbuki 
onlar da devletin bir memuru olup izin yapma 
hakkına sahiptirler); din adamlarındaki lüks ve 
konfora eleştiriler getirmekte, tevazu ve kanaat 
yönünde beklentiler oluşturmakta, mahalle ve 
çevrede İslâmi değerlerin izlenebileceği bir din 
adamı portresi arzu etmektedirler. Bu, bir yandan 
da dinin sembolik anlamlarının ve imajlarının 
Diyanet’te de izlenmesi gerektiği ve İslâmi değer-
lerin ancak bu şekilde örnekleneceği gibi bir alt 
varsayımdan beslenmektedir. Hatta halk, genel-
likle birçok hatayı diğer insanlarda tolere edebi-
lirken, din görevlilerinde bu hatalar eleştirilerin 
konusu olmaktadır. Bu durum, din görevlilerinin 
örnekliği bağlamında anlamlıdır. Mevcut algılama 
biçimi, bir yandan Diyanet ve din görevlilerinin 
toplumda daha sıkı bir sosyal kontrole tabi olma-
sını getirirken, öte yandan onlara diğer insanlar-
dan daha çok saygı ve konum kazandırmaktadır. 
Mahalledeki imamlar ve din adamları toplumun 
değer atfettiği insanlardır. 

Diyanet teşkilatı son zamanlarda birtakım tar-
tışmaların odağına oturdu. Daha önce de belirtti-
ğimiz gibi Diyanet, her dönemde din politikaları 
dolayımıyla ya bizzat teşkilatın ya da hükümet 
edenlerin eleştirildiği bir çerçevede önümüzde 

durmuştur. Son dönemlerde Diyanet teşkilatının 
eleştirilmesi iki boyutlu olmaktadır. Birincisi, 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e alınan 
makam aracı Mercedes. İkincisi de, Diyanet’in AK 
Parti’nin din politikası ve siyasetinin aracı haline 
geldiği eleştirileri. Şimdi birincisinden başlayarak 
bu eleştirileri irdelemeye çalışalım. 

Mercedes meselesi yeni boyutlar kazanarak 
tartışılmaya devam ediyor. Bilindiği gibi alınan 
Mercedes’in bir milyon liralık özel zırhlı bir 
araç olduğu konuşuldu. Fiyatı konusunda çeliş-
kili rakamlar piyasada dolaştı. Medyanın bir 
kısmı aracın Diyanet Vakfı’nca alındığını öne 
sürerken, başkanlık bunu reddetti; Devlet mal-
zeme Ofisi’nden, dolayısıyla devletin rutin alım 
yollarıyla 322 bin liraya alındığını belirttiler. 
Bu konudaki tartışmalar henüz birmiş değil. 
Eleştiriler önemli oranda fiyatı kaça olursa olsun, 
böyle pahalı bir aracın İslâm’ın temsilini yapma-
ya çalışan Diyanet tarafından alınmasını israf ve 
kamu kaynaklarının haksızca harcanması nokta-
sında odaklandı ve bunun için de İslâm’ın kitabi 
ve tarihsel referanslarını öne sürdükleri gibi, 
Hz. Peygamber (s.a.v.) örnekliğini dile getirdiler. 
Böyle bir aracın Diyanet Vakfı’nca alınması ise 
Dinin ve Diyanet’in mesajlarıyla uyumlu olmadı-
ğını dile getirdiler. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez, aracın Diyanet Vakfı’nca alınmadığını 
belirtti; daha sonra sosyal medyada sarık ve 
Mercedes’i aynı kare içinde karikatürize eden bir 
resmin paylaşımı ile Mercedes’i geri iade ettiğini 
söyledi. Cumhurbaşkanı ise bu iadeden mem-
nuniyetsizliğini dile getirdi ve din kurumunun 
buna ve nicelerine layık olduğunu beyan etti. 
Hatta daha da ileri giderek Diyanet’e makam aracı 
olarak zırhlı Mercedes tahsis edeceğini duyurdu. 
Cumhurbaşkanı’nın bu tavrı, aslında bazı medya 
kuruluşlarının sıkı eleştirilerine karşı bir rövanşı 
ifade ediyor gibiydi. 

Burada ilginç bir paradoks dikkatlerden kaç-
mamalı. Seküler medya bu eleştirilerinde israf, 
tevazu, kanaat, paylaşım, adalet vb. İslâmi refe-
ransları kullanırken, parti (ya da Mercedes’i savu-
nan İslâmcı kesimler) rövanş dilini kullanarak 
“Diyanet”in buna layık olduğu” söylemini öne 
çıkardılar. Seküler medyanın Diyanet’e yönelik 
tavrında bir yandan tam da dini kullandığını iddia 
ettiği AK Parti’yi Diyanet’le vurmak tavrı varken, 
diğer yandan Diyanet’in AK Parti lehinde işlevsel-
leştiği varsayımı yatmaktadır. Tabii ki tartışmanın 
Diyanet ve Mercedes ilişkisi üzerinden yürüyor 
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olması oldukça talihsiz bir durumu ifade etmek-
tedir. Çünkü Mercedes kendisiyle ilgili imajlar 
sebebiyle Diyanet’in ve dolayısıyla aralarında 
özdeşlik kurulan AK Parti’nin hanesine negatif 
bir puan olarak yazılmaktadır. Öte yandan temel 
iddiaları itibarıyla Diyanet’in önerdiği değerler ve 
AK Parti siyasetinde dinin yeri konusunda ideal-
leştirmeler “Mercedes” üzerinden bir değersizleş-
tirmeye dönüşmektedir. 

Burada açık ve örtük biçimlerde işleyen bir 
AK Parti ve muhalif güçler arasındaki çatışma-
yı da görmek lazımdır. AK parti, bilindiği gibi 
Türkiye’de İslâmcı siyasetin bir aktörüdür. Her 
ne kadar Refah Partisi hususunda bir reddi miras 
yaptıysa da, yönelimler, eğilimler, kadrolar ve 
süreç göz önüne alındığında AK Parti’nin İslâmcı 
bir siyaseti temsil ettiği bellidir. Türkiye’de gerek 
siyaset gerekse ekonomik, sosyal ve kültürel 
anlamda tüm AK Parti muhalifleri ve dinamik 
güçler AK Parti’yi dinci olarak suçlamakta, eski 
refleksleri harekete geçirerek dini ve dinsel söy-
lemleri AK Parti siyasetini etkisizleştirmek için 
gündemde tutmaktadırlar. İşte Diyanet tam da 
böyle bir eleştiri ve değersizleştirme tavrının odak 
konusu olarak iyi bir malzeme teşkil etmektedir. 
Bu sebeple Diyanet’in bütün adımları bir sorunsa-
la dönüşebilmektedir. 

Çizilmek istenen bu resmi kuvvetlendirecek 
bir başka resim de Diyanet İşleri ile papalık 
arasında yapılan karşılaştırmalardır. Tam da bu 
tartışmaların olduğu zaman diliminde Papa’nın 
Türkiye ziyareti önem kazandı. Papa’nın seçtiği 
ve bindiği aracın mütevazı niteliği gazetelere 
yansıdı ve haliyle bu manzara, Diyanet’i lüks düş-
künü, papalığı ise mütevazı şeklinde etiketledi. 
Tüm bu olaylar üzerinden attan geçilen mesaj şu 
oldu: Topluma büyülü söylemlerle gelen İslâm ve 
Müslümanların kendi dünya görüşlerinin tersine 
davrandıkları ve tutarlı olmadıkları. 

Ben, biraz da sosyal medyadan bu konu-
ya yaklaşımları gözlemlediğimde, özellikle “güç” 
eksenli dilin biraz yaygın olarak kullanıldığına 
şahit oldum. Burada tabii çok önemli sorunları 
deşifre eden dönüşümlerden bahsetmek müm-
kündür. Aşağıda biraz da sonuç sadedinde bu 
konu merkezinde bazı analizleri paylaşmak isti-
yorum.
1 . AK Parti’nin dinle olan bağı, Diyanet üzerin-

den kendisine karşı bir operasyona dönüştü-
rülmek istenmektedir. 

2 . Ancak AK Parti, sürekli kendilerine operasyon 

yapıldığı gerekçesiyle meşruiyet dilinin dışına 

çıkmaması gerekir. 

3 . Muhafazakâr camiada, meşruiyet dilinden güç 

diline doğru yaygın bir değişim gözlemlen-

mektedir. Bu ise, İslâm’ın geleceğe projeksiyon 

tutması muhtemel umut ve ufuklarını berhava 

etmektedir.

4 . Normal şartlar altında Diyanet İşleri, laik 

bir devletin kurumu olarak diğer kurumlar 

gibi makam aracı kullanabilir. Burada sadece 

Diyanet’in eleştirilmesi haksızlıktır.

5 . Ancak öte yandan henüz bölüşümde adaletin 

gerçekleşmediği, rant üzerinden para kazan-

manın kolay olduğu bir ülkede öncelikle dev-

let dairelerindeki lüks araç tutkunluğuna son 

verilmesi gerekir. 

6 . Ayrıca, tabii ki Diyanet’in “İslâm’a referanslar 

ve söylemleri itibarıyla pahalı, lüks araçlar 

kullanması doğru değildir. Tevazuyu öğütle-

yen bir dinin en yüksek düzeydeki temsilin-

den bu beklenir. Bu durum, Diyanet’in iyi şey-

lere layık olmadığı anlamına gelmez. Buradaki 

iyinin ne olduğu tartışılmalıdır. 

7 . Diyanet İşleri Başkanlığı’na “helikopter, uçak 

bile alırız” şeklinde yükselen sözler, rövanş 

duygularını kabartan olumsuzluktadır ve aklın 

kontrolü dışına çıkan cümlelerdir. 

Tartışmalar an itibarıyla devam etmektedir. 

Umarım Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son dönem-

lerde yaptığı birçok icraatları, bu tartışmalar göl-

gede bırakmaz. Her düşünceyi, kendi referansla-

rıyla vururlar. Önemli olan en son olumsuz baki-

yenin “İslâm”ın üzerinde kalmamasıdır. Mercedes 

dışarıdan bir güçtür, ama İslâm’ın tevazu değeri 

bütün güçlerin ötesinde bir dinamiktir.

Mehmet Görmez
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27 Martta Suudi Arabistan 
Yemen’de askeri operas-

yon başlattı. Operasyonun ana 
ayağı ise Husilerin ve önceki devlet 
başkanı Abdullah Salih’i destek-
leyen askeri güçlerin mevzilerine 
yönelik hava bombardımanıdır. 
Birkaç gün zarfında operasyon iki 
ayını tamamlıyor. Gerçi operasyo-
nun yapısı biraz değişti. Stratejik 
bombardımandan taktiksek hedef-
lere ve Yemen Halk Direnişi güçle-
rini desteğe dönüştü. Beş gün bo-
yunca da ateşkesten dolayı askıya 
alınmıştı. 

Operasyonların planlamasını 
yapanların işin bu kadar uzayaca-
ğı düşünmedikleri açık. Belki de 
Yemen’deki savaşın sadece Hu-
silerle değil, yıllarca Ali Abdullah 
Salih ve ailesine bağlılık üzerine 
inşa edilen Yemen ordu güçleri-
nin çoğunluğuyla olduğunu idrak 
edemediler. Ancak Suudilerin de 
Yemen krizi uzasın veya uzama-
sın sonuna kadar gitmekte kararlı 
oldukları ortada. Yemen her daim 
Suudi Arabistan’ın stratejik bel 
kemiğini oluşturuyor. Kral Abdul-
lah döneminde Riyad’ın bölgesel 

ve Arap vizyonunun karışmasına 
rağmen Suudi Arabistan bedeli ne 
olursa olsun Yemen’in İran nüfuz 
bölgesi olmasını kabul edemez. 
Yemen’e Suudi müdahalesi an me-
selesiydi. Suudiler Yemen’in meşru 
yönetimi gerekçesiyle sadece Kör-
fez ülkelerini kapsamayan Arap 
koalisyonu çerçevesinde Yemen 
savaşına girme kararı aldılar. 

Şimdi soru şu: Dönen savaş sa-
dece Yemen’le ilgili ve sınırlı belli 
bir savaş mıdır? Yemen geniş kap-
samlı uzun bir Arap-Yemen çekiş-
mesinin başladığına işaret ediyor 
mu? 

İran’ın Arap komşu ülkelerde-
ki yayılmacılığı 2003 yılından ve 
ABD’nin Irak’ı işgalinden itibaren 
ciddi şekilde artmaya başladı. Özel-
likle de İran’ın müttefiki Iraklı siyasi 
güçler ABD’nin ülkelerini işgalin-
de ortağıydı. Kısa süre zarfında 
Irak’taki Amerikan projesinin halk-
tan sert bir direnişle karşılaştığı ve 
işgal yönetiminin müttefiki siyaset 
sınıfının Irak gibi bir devleti yönet-
mekten veya Irak ulusal kenetlen-
mesini yeniden sağlamaktan aciz 
kaldığı açık. Irak’ın korkunç stra-
tejik boş bir bölgeye dönüşmesi 
İran’ın büyük ve kapsamlı ilerleme-
sine alan açtı. 

Sonraki 10 yıl zarfında İran, 
Hizbullah kanalıyla Lübnan’da 
nüfuzunu güçlendirdi ve Şam’la 
sağlam ilişkilerini korudu. Suriye 
rejimiyle ilişkiler İran’ın gayri resmi 
şekilde Suriye devlet kurumunu iş-
galine dönüştü. İran 2011’den iti-
baren patlak veren halk devrimine 
karşı savaşında Şam rejiminin en 
büyük destekçisi oldu. Diğer yan-
dan İran nüfuzunun Yemen’de art-
ması Lübnan ve Suriye şartlarını bir 
araya getirdi. Husi hareketi kurul-
duğundan itibaren İran’la dini ve 
siyasi irtibat sağladı ancak Yemen 
devriminden doğan istikrarsızlık ve 
karışıklık ortamı, Salih’in iktidarı bı-
rakmasına dayanan Körfez girişimi 
Husilere beraberlerinde İran nüfu-
zunu taşıyarak ülkede yayılma im-
kanı verdi. Bu yılın başıyla birlikte 

Tahran’da etkili isimlerden İran’ın 
Ortadoğu’daki imparatorluğunun 
doğuşu, İran nüfuzunun Akdeniz 
ve Kızıldeniz’e ulaştığı yönündeki 
açıklamaların gelmesi şaşırtıcı ol-
madı. 

Arap komşu ülkelerinde İran 
nüfuzunun yayılması karşıt halk 
tepkilerini körükledi ve Arapların 
alçalmışlık ve acziyet duygularına 
kapılmalarına sebebiyet verdi. An-
cak resmi tepkiler tutarlı olmadı. 
Gerçekten de Suudi Arabistan da 
dahil bazı Körfez ülkeleri bazı dos-
yalarda İran’la olan anlaşmazlıkla-
rına ve İran’ın yayılmacı adımlarına 
yönelik endişelerine rağmen Arap 
ülkelerinde 2011’den itibaren 
esen devrim ve değişim rüzgar-
larıyla mücadelede İran’la zımni 
ortakmış gibi hareket ettiler. İran 
da özgürlük, demokrasi ve insan 
onuru taleplerini Bağdat, Şam ve 
Beyrut’taki müttefikleri için tehli-
keli gördü. Keza Körfez ülkeleri de 
Mısır, Libya, Tunus ve Ürdün için 
benzer bir tehlikeyi gördüler. İran, 
Arap müttefiklerine karşı patlak 
veren halk hareketini terör olarak 
gördü. Suudi Arabistan ve başka 
Körfez ülkeleri halk hareketine 
demokrasi ve özgürlük adı altında 
hali hazırdaki Arap şartlarını ve is-
tikrarını devirmeye çalışan siyasal 
İslâm’ın tecellisi olarak baktılar. 
Nihayetinde çabalar İran’ın komşu 
ülkelerdeki nüfuzuyla mücadele-
den çok Arap devrim hareketinin 
kuşatma altına alınması ve İslâmcı 
demokratik güçlerin devrilmesine 
harcanması şaşırtıcı olmadı. Ye-
men operasyonu yeni bir yöntem 
bağlamındaki ilk adım gibi görü-
nüyor. Yemen’de Körfez girişimi 
Abdullah Salih’in Yemen siyaset 
denkleminde esaslı güç olarak 
kalmasını sağladı. Salih Yemen 
Islah hareketini uzaklaştırabilecek 
ve sınırlayabilecek güç olarak gö-
rüldü. Suriye’de maceracı Suudi 
politikasının benimsenmesinden 
iki yıl sonra yeni silahlı güçlerin 
oluşturulması hedeflendi ve İslâmi 
eğilime sahip devrimci gruplar ku-
şatma altına alındı. Suriye halkını 
ve devrimini destekleyen üç ülke 
(Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar) 
arasında eşgüdüm ve işbirliğine 
tekrar dönüldüğünün kanıtları bu-
lunuyor. Bu üç ülke devrimci grup-

ARAPLAR İLE İRAN ARASINDA UZUN BİR 
MÜCADELE
Beşir MUSA NAFİ 

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 Halil Çelik tarafın-

dan Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)
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ların birleşmesinde ve ortak askeri operasyonlarda 
bulunmasında daha kararlı bir çizgi izledi. Üç ülkenin 
Esed rejiminin düşmesi üzerindeki Amerikan vetosu-
nu kırmaya çalışma kararı alıp almadığı net olmasa da 
işbirliği yapmaları savaş sahasında somut değişimlere 
yol açtı. 

Irak’ta Arap ülkelerinin çoğunluğunun İbadi hü-
kümetiyle diplomatik ilişkilerini yeniden kurması son-
rası dahi aktif Arap rolünün varlığına işaret eden hiç-
bir şey yok. Bağdat, Erbil ve Washington’un gönülsüz 
onayıyla birlikte Türkler son olarak Irak’ın kuzeyinde 
Sünni Arapları eğitmek için bir kamp kurdu. Kampın 
Salahaddin eyaletindeki Iraklıların IŞİD’le mücadele 
için eğitilmelerini öngörüyor. Ancak muhtemelen eği-
tim bu eyaletle sınırlı kalacak. Türk adımı ne ölçüde 
Irak’ta Arap-Türk çalışma stratejisinin oluşmasının ön-
cüsü olabilir? Bu soruya şu an yanıt vermek zor. 

İran, on altıncı yüzyılın başında Müslüman kom-
şularından bağımsız siyasi bir kimliğe ve yapıya sahip 
devlet olarak doğuşundan itibaren öncelikle Osman-
lılar ve ardından Arap ülkeleri ve Türkiye için büyük 
sorun oluşturdu. Bu Müslüman ülkeyi komşularına 
din, tarih ve coğrafya bağladı. Ancak bu komşunun 
özel mezhep kimliği ve geçen beş yıl zarfındaki im-
paratorluk emelleri İran ile Arap ve Türk komşuları 
arasında istikrarsız ve uçucu bir ilişkiyi tesis etti. Bu-
gün Arap Maşrik ülkelerinin yaşadıkları geçen beş 
yüzyılda tekrarlanan İran yayılmacılığı eğilimlerinin 
yeni bir halkasıdır. Bu eğilimler ile komşular arasında-
ki çekişme askeri, siyasi, kültürel, dini, ekonomik ve 
istihbarat gibi farklı şekillerde tecelli edecek. Taraflar 
sağduyulu, makul ve çıkar temelli hareket ederlerse 
bu çekişme uzun yıllar sürmez. Masaya oturmak ve 
farklı çıkarların sınırlarını belirlemek için bu vasıflar 
yeterli olacaktır. 

Ancak çekişme uzasın veya uzamasın Arap ve 
Körfez ülkeleri Mısır’da katil darbeci rejimi, Libya’da 
iktidar heveslisi bir grup subayı destekleyerek, Arap 
sahasında siyasal İslâmi harekete karşı dışlayıcı bir sa-
vaşa girerek bu çekişmeye giremez. Başkalarının Arap 
içişlerine müdahalelerine karşı devletler ve halklar ba-
zında bir Arap saflaşmasından bahsetmeden önce 
güçler arasındaki ilişkilere yeni temeller inşa etmek 
kaçınılmazdır. 

(El-Kudsü’l-Arabi gazetesi, 21 Mayıs 2015)

MISIR MEÇHULE GİDİYOR
Mazin HAMMAD 

M ısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi de dahil tüm 
dünya biliyor ki devrik cumhurbaşkanı Muham-

med Mursi’nin evraklarının, Müslüman Kardeşler cema-
atinin tutuklu liderleri, vefat etmiş veya İsrail’in elinde 
esir Filistinli direnişçilerden uzun bir listenin Kahire Ceza 
Mahkemesi’nin haklarında verdiği idam kararları konu-
sunda görüşünü bildirmesi için müftüye gönderilmesi 
trajikomik bir tiyatrodur. Aynı zamanda şiddetli şekilde 
kınanan geçersiz ve zalim bir adımdır. 

Öncelikle İhvancı olmadığımı ve hatta din devletini 
ve genel olarak teokratik devleti desteklemediğini belirt-
mek isterim. Ancak doğruya doğru. Mursi masumdur, 
tutuklanması, devrilmesi, hapse atılması ve yargılanması 
doğru değildir. Seçmenlerin yüzde 52’sinin oyunu alma-
sı onu Mısır’ın meşru cumhurbaşkanı yapmıştır. 

Mursi’nin ve yardımcılarının darbeden bu yana ma-
ruz kaldıkları muamele, bir yandan insanlığı gücendirir-
ken diğer yandan Mısır’ı meçhule doğru götürmektedir. 
Zira meşru cumhurbaşkanının aşağılanması, hakir görül-
mesi ve sıradan bir suçlu gibi zindanlarda hapsedilmesi 
Mısır’ın siyasi tarihinde bir utanç lekesi oluşturmaktadır, 
cumhurbaşkanının saygınlığına ve makamın sembolik 
anlamına ve daha da önemlisi sokakların görüşüne, ço-
ğulculuğa ve seçimlerin yapıldığı demokrasiye saldırıdır. 
Seçimler uluslararası tarafsız gözlemcilerin de tanıklığı 
ile kesinlikle şaibesiz bir biçimde yapılmıştı. 

Mısır’ın saygınlığını korumak, siyasi, kültürel ve yar-
gı mirasına saygı göstermek, iktidar değişimi ilkesini 
barışçıl olmakla sınırlamak için en iyisi Mursi’nin görev 
süresini tamamlaması ve düşürme girişimlerinin iktidarı 
belirleyen sandıkları üzerinden yapılmasıydı. 

Bunların yanı sıra Mursi’nin idamına izin vermek 
yolları cesetlerle döşemek demektir. Özellikle de Mısır 
IŞİD’in terör faaliyetleri belası içindeyken. Zira ordu ve 
polis güçlerinin güvenlik ve ekonomik açıdan maliyetli 
kanlı bombalı saldırılara ve eylemlere maruz kalmadığı 
güç geçmiyor. 

Sisi’den istenen idam kararlarını iptal etmesidir. Müf-
tünün görüşünün bağlayıcılığı yoktur ve sadece danışma 
amaçlıdır. Aksi taktirde ülke uzmanların yüzde 50 olarak 
tahmin ettiği İhvan’ın geniş tabanı gölgesinde ülke ka-
ranlık bir tünele girecektir. İhvan liderlerinin kanlarının 
dökülmesinin sonuçlarına dair uyarıların sebebi idam 
kararlarının meşruiyete ihtiyaç duyması değildir sadece. 
Aynı zamanda Mısırlıların yarısının görüşünün görmez-
likten gelinmesi yarayı derinleştirir, İhvan’ın da bir şekil-
de iktidara katılmasına izin vermesi gereken adil kurta-
rıcı çözümü engeller. İşte size başarılı Fas modeli en iyi 
örnektir. Kral seçimleri kazanan bir İhvanlının yönettiği 
hükümete paralel olarak güvenliği denetleme görevini 
üstlenmektedir. 

(El-Vatan, Katar gazetesi, 18 Mayıs 2015)
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B irçokları Arap ve Müslümanla-
rın içine düştüğü durumu İslâm 

dinine veya İslâm dinini ifade eden 
hakim düşüncelere dayandırıyorlar. 
Ardından çözümün başlangıcının 
dinin insan hayatı ve düşünceleri 
üzerindeki gücünden kurtulmasıyla 
ve yeni yüzyılın düşüncelerinin be-
nimsenmesiyle olacağı çıkarımına 
varıyorlar. Hatta bu düzeyde bir aşırı 
düşünceye taşımayanlar arasında 
‘dini reformun’ şart olduğu çağrısı 
yapanlar dahi var. Belki de en güçlü 
kanıtları Rönesans’ını dini reformla 
gerçekleştiren Avrupa deneyimine 
dayanıyor. Bu reform Katolik kilisesi-
nin hegemonyasından ve dini düşün-
cesinden kurtulmaktı. Bunun ifadesi 
olarak Luther, Calvin ve Anglikan ki-

lisesinden ABD’deki Protestan kilise-
lerine kadar Protestan akımlar çıktı. 

Bu kimseler Arap ve Müslüman-
ların yaşadığı birlik, egemenlik, bi-
limsel ve uygarlık ilerlemesinin İslâm 
dininin Arap yarım adasında galip 
gelmesi sonrası sağlandığını gözlem-
lemiyorlar. İslâm dünyası, İslâm’ın ve 
İslâmî yönetimlerin gölgesinde en 
parlak dönemini yaşadı. Dejeneras-
yonun ve ardından bağımlılık ve par-
çalanmanın sebeplerini okunmuyor, 
güçlü ve parlak devletlerin çöküş sü-
recine girmesinin sebeplerinden ha-
reketle sonuçlar çıkarılmamaktadır. 
Tüm bunların belirli bir din veya ideo-
lojiyle ilişkisi yoktur. İmparatorluklar, 
güçlü ve gelişmiş ülkelerin tarihinin 
bildiği tüm hallerde yaşanan bir ku-

raldır. Sonra bu kimseler sömürge-
nin doğurduğu çöküşü görmezlikten 
geliyorlar. 

Hatta refah, ahlaki, siyasi, fikri, 
askeri ve ekonomik çözülme döne-
mine eşlik eden göstergelerden biri 
de büyüme, devrim ve kalkınma 
dönemlerinde baskın olan değerleri 
ve ahlakı bırakmaktır. İslâm dininin 
büyümeyi ve kalkınmayı sağlayan 
değerlerini bırakan Arap ve İslâm 
ülkelerinin deneyimlerinde tam da 
görülen budur. Bu da Avrupa’daki 
dini reformun niçin İncil’deki oriji-
nal metne ve ilk dönemlerdekilerin 
kültürüne döndüğünü açıklıyor. Bu 
durum İslâm dininin köklerine, ilk 
sahabilerin kültürüne dönme çağrısı 
yapanların gerekçesini güçlendiriyor. 
Yoksa İslâm referansından kurtul-
mak isteyenlerin gerekçesini değil. 

Dini reform talebinde bulunan-
ların önünde cevaplamaları gereken 

T ürk savaş uçakları geçen Cu-
martesi bir Suriye helikopteri 

düşürdü. Savunma Bakanı İsmet Yıl-
maz helikopterin Türk hava sahasını 
ihlal ettiğini ve beş dakika süreyle 11 
km kadar sınırı ihlal ettiğini belirtti. 
Ancak Suriye tarafı Türkiye’nin iddia-
sını yalanladı ve uçağın insansız hava 
aracı olduğunu bildirdi. 

Bu olayın önemi uçağın boyu-
tundan, insansız olup olmamasından 
değil, düşürmenin zamanlamasın-
dan ve Suriye’nin kuzey batısında 
yaşananlarla ilişkisinden kaynaklanı-
yor. Şöyle ki tüm ağırlığını (finans ve 
silahlandırma bağlamında) Şam’daki 
rejimin düşmesi için muhalefetin ar-
kasına koyan Türk-Suud-Katar üçlü 
ittifakının etkisiyle silahlı Suriye mu-
halefeti güçleri ilerliyor, şehir ve köy-
leri ele geçiriyor. 

İran’ın Tahran’daki karar mer-
cilerine yakın Ferda internet sitesi 
Pazar günü (17 Mayıs) Suudi-Türk-
Katar üçlüsünün benimsediği ve 
Washington’un destek verdiği Suriye 
devletinin bölünmesi ve kuzeyinde 
başkenti Halep olan bir devlet ku-
rulması yönündeki projeyi su yüzü-
ne çıkardı. Plan Kore’nin kuzey ve 
güney diye iki devlete bölünmesine 
benziyor. Keza Vietnam, Yugoslavya 
ve son olarak Libya’nın Bingazi ve 

Trablus diye iki devlete bölünmesi 
planları gibi. 

Suriye’nin kuzeyindeki siyasi ve 
askeri tabloyu takip edenler bu bö-
lünme planının Suudi kralı Selman 
Bin Abdulaziz’in tahta gelmesinden 
itibaren hızlı şekilde yürütüldüğü 
yönünde kesin bir izlenim edinirler. 
Ayrıca Katar devletinin Kral Selman’ı 
Türkiye-Katar kampına katılmaya 
ve Mısır-Birleşik Arap Emirlikleri ek-
seninden uzak durmaya ikna etme 
başarısını da görürler. Kral Abdullah 
döneminde Suudi Arabistan bu son 
eksenin en önemli üyesiydi. 

Suudi tutumundaki bu dönü-
şümden itibaren Suriye dosyasının 
idaresi yönünde bir ortak operasyon 
odası oluşturuldu. Bu odanın birinci 
görevi silahlı muhalifleri, omurgası-
nı örgütsel gücü, kenetlenmesi ve 
sağlam inanç zeminiyle bilinen Nus-
ra Cephesi’nin oluşturduğu tek bir 
çatı altında birleştirmek, bu yeni bir-
leşme çabasının meyvesi olan Fetih 
Ordusu’nu binlerce Tow füzesiyle ve 
başka nitelikli silahlarla donatılmasıy-
dı. Bu durum İdlib ve Cisruş Şugur 
kentlerinin ve Karmid üssünün birkaç 
hafta içinde düşmesine ve muhalif 
güçlerin Lazkiye eteklerine ulaşması-
na yol açtı. 

Hiç kuşkusuz yeni üçlü eksen ül-
kesi arasında anlaşmazlıklar var. Tür-
kiye ve Katar Suriye’de İslâmcıların 
tıpkı Mısır, Tunus ve Yemen’de Arap 
Baharı devrimlerinin zaferi sonrası 
yaşandığı gibi seçim sandıklarıyla 
ve sandıklara engel çıkarılmadan 
iktidara gelmesini istiyor. Suudi 
Arabistan’ın politikası ise birinci de-
recede Suriye’nin İran’dan uzaklaş-
tırılmasına yoğunlaşıyor. Ancak bu 
önemli anlaşmazlığa rağmen üç ülke 
de bu konuyu halihazırda bir kenara 
itip ortak hedef arkasında birleşmek-
te anlaştılar. Bu ortak hedef Suriye 
rejiminin ve ordusunun (ülkenin 
kuzeyinde bölünmenin öncüsü ola-
rak bir devlet kurulmasına hazırlık 
olarak) yıkılmasıdır. Washington’un 
Körfez ülkelerini ve özellikle de Su-
udi Arabistan’ı gelecek ay sonunda 
imzalanacak İran nükleer anlaşma-
sının bir karşılığı olarak razı etme 
çabaları çerçevesinde bu senaryoyu 
benimsedi. 

İran Ferda sitesinin bu planla ilgili 
bilgileri sızdırması İran ve Suriye’nin 
endişesini yansıtıyor. Hizbullah lideri 
Hasan Nasrallah’ın Suudi Arabistan’a 
yönelik açtığı sert kampanya bu en-
dişeyi açıklıyor. Burada kendisini güç-
lü şekilde yönelten soru bu bölünme 
planının başarı ihtimalleri, kuzeydeki 
devletin kurulduğu takdirde hayatta 
kalma şansı etrafındadır. 

Ortada bu konuyla ilgili iki bakış 
açısı bulunuyor:

(Ra’yü’l-yevm, 18 Mayıs 2015)

DİNDE REFORM İSTEYENLER
Münir ŞEFİK 

SURİYE’DE SUUDİ-TÜRK-KATAR PLANININ 
BAŞARI ŞANSI VAR MI? BAŞYAZI 
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M ısır’da tansiyonu yükseltmek 
her iki tarafın da tercihi oldu. 

Yurtdışına kaçan Müslüman Kardeşler 
hareketi liderleri Sina’daki cinayetleri 
ve halihazırdaki Mısır rejimine yöne-
lik tehdidi meşru gördü. Başsavcı da 
örgütün cezaevindeki üst düzey lider-
lerine karşı istihbarat paylaşımı ve si-
lahlı kaçış gibi idam cezasına götüren 
suçlamalarda bulunan bir dava açmayı 
seçti. 

Mısır’da müftünün idamlarla ilgili 
görüşü ve son karar duruşması bek-
lenirken bu idam kararlarının gerçek-
ten de uygulanıp uygulanmayacağı, 
azledilen Mısır cumhurbaşkanı Mu-
hammed Mursi’nin İhvan mürşidi Mu-
hammed Bedi, cemaatte güçlü isim 
Hayrat Şatır ve diğer üst düzey isimler 
ve bakanların idam edilip edilmeyeceği 
etrafındaki soru gündemde. 

Cemaat liderleri hakkında verilen 
idam kararlarının infaz edilmesi uzak 
ihtimal değil. Zira geçmişte 1966 yı-
lında Seyyid Kutup benzer suçlamayla 
yani devlete komplo kurmak suçlama-
sıyla idam edilmişti. Halihazırdaki siyasi 
iklim benzerlik arz ediyor. Üst düzey 
mahkum isimler dar ağacına gidebilir, 
merhamet çağrıları ve kararın kesin-
leşmesi sonrası başlaması beklenen 
arabuluculuklara karşılık verilmeyebilir. 

Sahaya iki taraf arasında karşılık-
lı meydan okuma hakim. Mısır rejimi 
İhvan’ın kendisine yönelik savaş halini 
sürdürdüğünü düşünüyor. Dışarıda 

yaşayan İhvan yöneticileri ise siyasi 
kavgalarında kullanabilecekleri yeni 
bir Seyyid Kutup istiyor. Cemaat, Mı-
sırlılar arasında çekişmenin dalgasının 
yayılmasını isteyen dış güçlerin rehini 
haline gelen dışarıdaki yöneticilerinin 
uygulama ve açıklamalarını kontrol 
altında tutmaktan aciz. En azından 
bu görüş Müslüman Kardeşler üye-
lerinden birinin görüşüdür. Kendisi 
cemaatin önce yükselen ve ardından 
cumhurbaşkanlığı projesi kapsamında 
düşen ve cezaevinde son bulan gerçek 
liderlerini kaybettiğini düşünüyor. 

İktidar deneyimine tüm liderler 
bulaştılar. Çünkü nam saldıkları ih-
tiyatlı yaklaşımı bıraktılar. Kavgaya 
girdiler ve kolay hedef oldular. Bahsi 
geçen cemaat üyesi, cemaatin şimdi 
başsız olduğunu, bu durumun kendi-
sini Mısır’la savaş içindeki ülkeler tara-
fından kullanılır hale getirdiğini, Mısır 
hükümetiyle siyasi, askeri ve medya 
alanlarında mücadeleye sevk ettiğini 
düşünüyor. Hatta cemaat uzlaşı veya 
hafifletilmiş hükümlerle anlaşmazlığı 
yönetme fırsatlarını kaybetti. 

Sebepleri ne olursa olsun hiç 
kimse, Sina veya Kahire’de kan gör-
mek istemiyor ancak görünen o ki 
işler kontrolden çıktı. Tabii cum-
hurbaşkanı Abdulfettah Sisi son 
dakikada müdahale etmez ve ana-
yasal hakkı olan affı kullanmazsa…

(Eş-Şarkulevsat gazetesi, 17 Mayıs 
2015)

MURSİ, BEDİ VE ŞATIR İDAM EDİLİR Mİ?
Abdurrahman ER-RAŞİD 

birçok soru bulunmaktadır. Batı mo-
deline uygun dini reform derken -tıp-
kı ilk Protestanların yaptığı gibi- İslâm 
dininin anlaşılması konusunda alim 
ve halk çevrelerinde hakim olan dü-
şünceleri aşmak için orijinal metinlere 
dönmeyi mi kast ediyorsunuz? Birçok 
tarihçi veya teorisyen bu görüşü sa-
vundu. 

Baskın kanaat, köklere dönmek 
isteyen İslâmcılar dışındaki kesimler-
den bu söylemi yöneltenlerin kastı-
nın bu olmadığı yönde. Zira onların 
zihninde farklı düşünceler var. Bu dü-
şünceleri çok yönlü genel ifadelerle 
dile getirdiklerini görürsünüz. 

Yoksa dini reformdan dinde ilim-
lerin veya Kuran ve Sünnette muh-
kem olan metinlerin değiştirilmesi 
veya yorumlanmasını mı kast ediyor-
lar? Hiç kimse bu kastı açıkça dile ge-
tirmiyor. Buradaki çağrı genel belirsiz 
bir talepten ibarettir. 

Özetle dinde reform isteyenler 
reformdan neyi kast ettiklerini ifade 
etmeliler. Reform söyleminin genel 
şekliyle tekrarlanmasının hiçbir anla-
mı ve pratik uygulama alanı yoktur. 

Ancak dinde içtihat kast ediliyor-
sa bu da müçtehit alimlerin işidir ve 
İslâm’da içtihadın yöntemlerine da-
yanılmalıdır. Yani içtihat din halkası 
içinde ve zemininde olur. 

Özellikle on dokuzuncu yüzyı-
lın başlarında itibaren eski-yeni ve 
tekrarlanan dini reform söylemi şu 
günlerde geçen iki yüz yıldaki eğilim-
lerinin aksine tekfirci ve aşırı İslâmi 
akımlarla ilgili tartışmalara bağlantılı 
olmaya başladı. 

Şayet reform söyleminden amaç 
bu akımlara karşı İslâmi bir yanıt ver-
mekse İslâmi kurumlar, İslâmi hare-
ketlerin ve Müslüman aydınların düz-
leminde bu konu neredeyse hemfikir 
olunan bir husustur. Hatta tekfircilik, 

adam kesme ve kan dökmeyi İslâm’a 
aykırı gören sıradan insanlar nezdin-
de bile böyledir.

Bu yüzden dinde tecditten kasıt 
bu akımlara yanıt vermek değildir. 
Ortada hayati, sosyal, siyasi sorunlar 
vardır ve sorunlarla mücadele dini 
düzlemde önceliklidir. 

Tekfir ve aşırılık olgularının dinin 
kendisinden kaynaklandığını sanan-
lar yanılırlar. Bu olguların sebepleri 
ister siyasi olsun ister mezhebi, dini 
ve bölgeci sosyal oluşumlar arasında 
fitneye yol açtığı zaman güç denge-
leriyle ve bölünme iklimleriyle alakalı 
şartlara dayanmaktadır. 

Aşırılık olgusu dini kullansa da di-
nin yapı taşlarından değildir. Bu olgu-
nun aşırı yapısı İslâm’la çelişmektedir. 
Her aşırılık İslâm’dan uzaktır. 

(Eş-Şa’ab, Mısır gazetesi, 15 
Mayıs 2015)

Birinci bakış açısı Katar ve Suu-
di Arabistan’ın para ve silah pom-
palaması ve Türkiye’nin desteğinin 
kuzeyde böyle bir devletin kurulma 
şansını arttırabileceğini ifade edi-
yor. Bu devlet hızlı şekilde tanınma-
sa da gün geçtikçe dev mali yatı-
rımlar ve ekonomik canlılıkla kök 
salan Irak’ın kuzeyindeki Kürt yöne-
timi şeklinde varlığını sürdürebilir. 

İkinci bakış açısı yeni devletin 
başarı şansının mümkün görünme-
diğini ifade ediyor. Zira silahlı mu-
halefet güçlerinin Halep’i ele ge-
çirmesi İdlib ve Cisruş Şugur’u ele 
geçirmesinden daha zor olacaktır. 
Son nefeslerini vermeye başlayan 
Suriye ordusu ülkenin ekonomik 
başkentinin silahlı muhalefetin eli-
ne geçmemesi için ölesiye savaşa-
caktır. Kalemun’da ilerleme kaybe-
dilmesi ve Tedmur kentinin IŞİD’in 
eline düşmemesi bunun kanıtıdır. 

Şu an için hangi ihtimalin güçlü 
olduğunu belirlemek zor. Her bir 
taraf ötekine baskıda bulunmak 
için güçlü kartlara sahip ancak 
Yemen’deki savaşın gelişmelerinin 
Halep devletinin kurulup kurulma-
yacağı noktasında önemli rolü ola-
bilir. Keza İran’ın her iki krize yöne-
lik tutumu ve müdahale boyutu da 
bu minvalde göz ardı edilemez. Ha-
lep savaşı yaklaşıyor ve Suriye’nin 
yeni haritasını belirleyecektir. Biz 
de beklemek düşüyor. 

(Ra’yü’l-Yevm gazetesi, 18 Ma-
yıs 2015)
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7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesinde CHP ile HDP 
arasında Alevi oylarını almak için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yıllardır 
Alevilerden oy alan ancak Alevilerin temsili ve taleplerinin hayata geçirilmesi 
konusunda somut politikalar izleyemeyen CHP bu kez güçlü bir rakiple karşı 
karşıya bulunuyor. HDP Kürt oylarının yanı sıra Alevi oylarının önemli 
bir bölümünü alarak barajı aşmak ve Meclis’te temsil hakkı elde etmek istiyor.

ALEVİLİK, CHP VE HDP

E lan devam et-
mekte olan 

Haziran ayında ya-
pılacak olan genel 
seçim süreci millet-
vekili adaylarının 
belirlenmesiyle daha 
da hız kazanmıştı. 
Bu süreçte, adayla-
rını ön seçimle be-
lirleyen Cumhuriyet 
Halk Partisi listelerinde gözle görülür sayıda Ale-
vi adayların öne çıkması dikkat çekti. Yine aynı 
şekilde Halkların Demokratik Partisi’nde de bu 
yönde bir eğilim vardı. Ayrıca seçim meydanların-
da son derece ciddi tartışma konularından birinin 
zorunlu din dersleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
etrafında gelişmesi aslında dolaylı bir şekilde de 
olsa Alevilik tartışmasının tezahürüdür. Belki ilk 
defa sola yakın olan partiler hem kitle partisi ol-
maya çalıştılar hem de açıktan bir kimlik siya-
setinin nesnesi olarak Alevileri bu kadar açıktan 
gündeme getirdiler. Bu yüzden Aleviliğin aktüel 
tartışma ortamına dâhil olmasının öncesinde Os-
manlı modernleşmesi sürecinde yaşananlara genel 
hatlarıyla bakılması yararlı olacaktır. 

Tarihsel Arka Plana 
Genel Bir Bakış

Bilindiği üzere 

Osmanlının son yüz 

yılı Devlet-i Ali’nin 

hızlı bir dağılma 

sürecine girdiğinin 

farkına varılması ve 

bu süreç karşısında 

devletin yıkılmak-

tan nasıl kurtarılacağına dair fikirlerin peş peşe 

ortaya çıktığı bir dönemdir. Devletin dağılma 

süreci, sömürgeci güçlerin kendi aralarındaki re-

kabetlerinde bir denge siyaseti izleyerek, bağım-

sız politikalar geliştirmek yerine Batılı devletlerin 

çıkar savaşında duruma göre konum belirleyerek 

yavaşlatıldı. Gerçekten de pek çok tarihçi Batılı 

devletlerin Osmanlı topraklarını nasıl paylaşacak-

ları konusunda bir türlü uzlaşamamalarının dev-

letin ömrünü uzattığı konusunda hemfikirdirler. 

Tanzimat’ın oluşturduğu atmosfer içerisinde or-

taya çıkan ve modern aydın tipinin karşılığı olan 

Osmanlı aydınları devleti kurtarmanın yollarını 

aramaya başladılar. 

Hasan Ufuk AKTAŞLI

Selahattin Demirtaş
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 On dokuzuncu yüzyılın ortalarından Os-
manlının yıkılışına kadar devleti kurtarmak için 
üretilen düşüncelerin İslâmcılığın haricinde, ro-
mantik milliyetçilikten pozitivist milliyetçiliğe 
doğru bir geçiş olduğunu söyleyebiliriz. Bunun 
tek istisnası İslâmcılıktır. Romantik milliyetçilik 
dediğimiz düşünce fikir babalığını Ziya Paşa ve 
Namık Kemal gibi Tanzimat dönemi aydınlarının 
yaptığı Osmanlıcılık ideolojisidir. Alman ve Fran-
sız romantizminin etkisiyle romantik bir edebiyat 
ve dünya görüşüne sahip 
Tanzimat’ın ilk dönem ay-
dınları imparatorluğun itti-
hadı anasır yani çok dinli ve 
çok etnisiteli yapısına uygun 
olarak gördükleri Osmanlıcı-
lığı savundular. Osmanlıcılık 
imparatorluk içindeki hiçbir 
unsuru dışlamayan, kapsa-
yıcı ve romantik olduğu için 
aynı zamanda da iyimser bir 
öneriydi. Sıfırdan bir ulus inşa 
etmek yerine var olan yapıyı 
ulus formatına dönüştürmeyi 
amaçlıyordu.

 Pozitivist felsefenin Os-
manlı aydınları arasında yay-
gınlaşmaya başlamasıyla ama 
aynı zamanda Osmanlı ege-
menliğindeki bölgelerde milli-
yetçi hareketlerin yükselişiyle 
beraber romantik milliyetçilik 
pozitivist milliyetçiliğe dönüş-
tü. Bu durum, önemli ölçüde 
Osmanlı’nın son yıllarından 
başlayarak cumhuriyetin bugü-
nüne kadar uzanan dini, mez-
hebi ve etnik sorunlarının da 
kaynağını oluşturmuştur. Çün-
kü pozitivist milliyetçilik, roman-
tik milliyetçiliğin aksine dışlayıcı ve tek tipçi bir 
milliyetçiliktir. Pozitivist felsefe, doğa bilimlerinin 
gelişmesi ve doğayı kontrol altına almasına karşı-
sında aynı şeyi toplum bilimleri için de gerçekleş-
tirmeye çalışır. Toplum bilimlerinin de genel ya-
salar ve yöntemler oluşturarak doğa bilimlerinin 
doğayı kontrol altına alması gibi toplumu kontrol 
altına alabileceğini varsayar. Bu yolla istenilen şe-
kilde bir toplumun inşa edilebileceğini düşünür. 

 Osmanlının son döneminde sosyolojinin 

önem kazanmasının ve dönemin aydınlarının 

çoğunun sosyolojiyle ilgilenmesinin nedeni de 

budur. Osmanlı yıkılıp yerine yeni bir devlet ku-

rulunca, yeni bir tarih yazabilmenin de imkânı 

doğmuş ve cumhuriyet döneminde tarih bilimi de 

önem kazanmıştır. Sosyal bilimler yeni bir toplum 

yaratmanın aracı olarak kullanılmıştır. Farklılık-

ları yok sayarak, bu farklılıkları kardeşlik, birlik 

ve beraberlik retorikleri içinde 

eritmeye çalışan bu toplum 

kurgusu bugün de hem zih-

niyet hem de retorik olarak 

Türkiye siyasetini belirle-

meye devam ediyor. Kimlik 

siyasetinin ön plana çıktığı 

son yirmi yılda bu zihniyet 

ve retoriği bir türlü yenileye-

meyen devlet aklı, bu neden-

le kimlikler sorununa çözüm 

üretememekte aksine tüm si-

yasal alan kimlik çatışmaları 

bağlamında tıkanmaktadır.

 Pozitivist milliyetçilik II. 

Meşrutiyet’le birlikte resmi 

temsil imkânı yakaladıysa 

da İttihat ve Terakki’nin ik-

tidarı ele geçirmesiyle dev-

letin resmi ideolojisi haline 

geldi. Balkan Savaşları Os-

manlıcılığın ve dolayısıyla 

romantik milliyetçiliğin sonu 

anlamına geliyordu. Yeni 

bir ulus oluşturma, devleti 

kurtarabilmenin tek alterna-

tifi haline gelmişti. Balkan 

Savaşı’nın ortaya çıkardığı 

durum gayrimüslimlerin inşa edile-

cek bu yeni ulus içerisinde yerinin olamayacağı-

nı gösteriyordu. Pozitivist milliyetçiliğin dışlayıcı 

yönü burada ortaya çıkmıştır. Anadolu toprakları 

içerisinde Müslüman unsurlardan mürekkep bir 

yeni Türk ulusu oluşturma fikri beraberinde bir 

Rum ve Ermeni sorununu da beraberinde getirdi. 

Ermeni sorunu 1915’teki tehcir ve tehcir esna-

sındaki büyük kırımlarla, Rum sorunu ise Lozan 

Antlaşması’ndan sonra mübadeleyle “çözüldü”. 

Hiçbir gayrimüslim unsuru 
zorla Müslümanlaştırmayan 
Osmanlı devleti, sınırdaki 
Aleviler söz konusu oldu-
ğunda onları kendine ben-
zetmeye çalıştı. Bu yönüyle 
Alevilik Anadolu coğrafyası-
nın en eski toplumsal prob-
lemi olarak varlığını sür-
dürdü. Ancak Osmanlı’nın 
Aleviliğe yaklaşımıyla cum-
huriyet döneminin Aleviliğe 
yaklaşımı arasında önemli 
bir fark vardır. Osmanlı, 
Alevileri asıl olarak dini 
nedenlerle, irşat ederek 
Sünnileştirmek isterken ve 
toplumsal nedenler ikin-
ci plandayken, Türkiye 
Cumhuriyeti bunu toplum-
sal nedenlerle yapmış, dini 
bir saik gözetmemiştir.
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 İttihat Terakki Türkçülüğü tüm dışlayıcı ve 

pozitivist karakterine rağmen içerisinde romantik 

bir taraf da taşımaktadır. Oluşturmak istediği yeni 

toplumu Müslümanlık temelinde kurgularken, 

Anadolu’daki Müslümanlığı homojen olarak gör-

müş ve içerdiği farklı etnik ve mezhebi farklılık-

ları dikkate almamıştır. Dikkate aldıysa bile bunu 

daha sonra halledilecek bir problem olarak ertele-

miştir. Anadolu’da kendince dini bir temizlik ya-

parken Müslüman Kürtlerin ve Alevilerin durum-

ları zamana bırakılmıştır. Romantik milliyetçilik 

Osmanlı içindeki farklı unsurları ulus formatına 

dönüştürmeye çalışırken, pozitivist milliyetçilik 

Anadolu’daki Müslüman unsurları ulus formatına 

dönüştürmek istemiştir. Bu yönüyle Kürt ve Alevi 

sorunu İttihat Terakki Türkçülüğünün cumhuri-

yet dönemine bıraktığı en önemli sorun olarak da 

görülebilir. 

 Cumhuriyet döneminde, 1924 sonrasında 

devlet İslâm Devleti olmaktan çıkarıldığı, 1930’la-

rın ortalarında anayasaya laiklik maddesi eklendi-

ği ve dinin toplumsal hayat üzerindeki belirleyici-

liği de ortadan kaldırılmaya çalışıldığı halde yine 

de Kemalist Türklük kurgusu, toplumsal yapının 

ana dokusunu oluşturan Sünnilik anlayışı üzerin-

den kurulmaya devam etti. Elbette burada Sün-

niliğin de yeniden tanzim edilerek yeni duruma 

uygun hale getirildiği göz ardı edilmemelidir. Esa-

sında Sünniliğin İslâm tarihi boyunca özellikle de 

Selçuklu-Osmanlı tecrübesi nazarı itibara alındı-

ğında oynadığı iktidarları meşrulaştırıcı rolünden 

ve bu yolla toplumun kontrol altına alınmasından 

cumhuriyet yöneticileri de bir ölçüde faydalan-

mak istediler. Cumhuriyetin ilk yılları istenilen 

ulusun inşası ve toplumun hizaya getirilmesi için 

Müslümanların laikleştirilmesi, Alevilerin Sünni-

leştirilmesi ve Kürtlerin Türkleştirilmesi çabalarıy-

la geçti. Kürt Alevilerin iki kere hizaya getirilme 

zorunluluğu Dersim’de cumhuriyet tarihinin en 

kanlı döneminin yaşanmasına neden oldu.

 Türkiye Cumhuriyeti’nin laik karakteri Alevi-

ler açısından her zaman önemsenen bir konu ol-

muştur. Onların nazarında yeni dönem, Osmanlı 

dönemindeki egemen Sünni baskıdan kurtulma-

ları yönünde bir umut doğurduğu için Cumhu-

riyetin tüm baskıcı uygulamalarına rağmen 

Kemalizm’e yakınlaşma durumu sorun olarak gö-

rülmedi. Türk Aleviler Kemalizm’le ve onun laik 

ve milliyetçi yönüyle uzlaştıkça devletin Alevilere 

yaklaşımı da değişti. Kemalizm, sonraki yıllarda 

büyük ölçüde Alevilik tarafından temsil edilen 

bir düşünce haline geldi. Aynı zamanda bu nokta 

Türk Aleviliğiyle Kürt Aleviliği arasında hatta Türk 

soluyla Kürt solu arasında varlığı bugün de devam 

eden bir fay hattının oluşmasına neden oldu.

 Osmanlı döneminde de sözlü kültüre daya-

lı bir dini anlayışları bulunan Alevileri yerleşik 

hayata geçirerek Sünnileştirmek için çok uğra-

şılmıştı. Aleviliğin heteredoks karakteri ve dev-

let iktidarını tanımaması Osmanlı tarafından her 

zaman bir tehdit olarak algılandı. Osmanlı Safevi 

mücadelesine sahne olan Anadolu topraklarında 

Aleviler adeta bir Truva atı gibi işlev gördü. Hiçbir 

gayrimüslim unsuru zorla Müslümanlaştırmayan 

Osmanlı devleti, sınırdaki Aleviler söz konusu 

olduğunda onları kendine benzetmeye çalıştı. Bu 

yönüyle Alevilik Anadolu coğrafyasının en eski 

toplumsal problemi olarak varlığını sürdürdü. An-

cak Osmanlı’nın Aleviliğe yaklaşımıyla cumhuri-

yet döneminin Aleviliğe yaklaşımı arasında önem-

li bir fark vardır. Osmanlı Alevileri asıl olarak dini 

nedenlerle, irşat ederek Sünnileştirmek isterken 

ve toplumsal nedenler ikinci plandayken, Türkiye 

Cumhuriyeti bunu toplumsal nedenlerle yapmış, 

dini bir saik gözetmemiştir. Çünkü Osmanlı’da ik-

tidar ilişkileri ve meşruiyet son kertede İslâm üze-

rinden, cumhuriyet Türkiye’sinde ise seküler ulus 

anlatısı üzerinden kurulmuştur. 

 Toplumsal kesimlerin siyasallaşmasının devlet 

eliyle engellendiği tek parti iktidarının sona er-

mesiyle önce Sünnilik, kendisine alan açarak bir 

siyasallaşma sürecine girdi. Hem geniş Sünni halk 

hem de dini cemaatler büyük ölçüde Demokrat 

Parti üzerinden siyasete katıldılar. Şüphesiz Ale-

vilerden de bu partide siyaset yapanlar olmakla 

birlikte bu son derece sınırlı bir sayıda kaldı, on-

lar CHP’den kopmadılar. Bu süreçte dönüştürülen 

Sünnilik Türkiye sağının ana gövdesini oluşturdu. 

Tek parti döneminde iktidarla ilişkisinin yoğun-

luğu bir miktar azalan Sünnilik, bu dönemde ta-

rihsel rolüyle uyumlu biçimde iktidarla ilişkisini 

yeniden tahkim eder hale geldi. Bir yandan sağ 

iktidarları güçlendirirken öte yandan da kendisi 

de yeniden devletin egemen unsuru haline geldi.

 Sünniliğin tabii olarak sağ üzerinden siya-

sallaşmasının ardından Alevilik de sol üzerinden 
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siyasallaştı. 1960 sonrası yükselen sol hareketin 

gövdesini Alevilik oluşturdu. Aleviliğin hetere-

doks bir inanç olması, düzen karşıtı ve muhalif bir 

ideoloji üzerinden siyasallaşmasını normal kılsa 

da yine de Alevilik ve sol ilişkisi çelişkili durumlar 

da içermektedir. Alevilik her şeyden önce mistik 

bir inanıştır. Aynı zamanda soy bağıyla belirlenen 

bir dedelik inanışına sahiptir. Ayrıca bir yönüyle 

mistik, bir yönüyle de sol terminoloji ile söylersek 

feodal bir hiyerarşiye dayanan Aleviliğin sosya-

lizm gibi maddeci ve eşitlikçi bir ideoloji üzerin-

den siyasallaşması oldukça çelişkili bir durum-

dur. Kaldı ki sol düşüncenin Alevilik içerisindeki 

mistisizmi ve hiyerarşiyi ne ölçüde törpülediği de 

tartışma götürür bir durumdur. Türkiye solunun 

Kemalizm’le içli dışlı ilişkisi Aleviliğin içindeki 

Kemalist damarı daha da derinleştirmiştir. 

 Kemalizm Sünnilikle Alevilik arasındaki ta-

rihsel husumeti cumhuriyet döneminde daha da 

ileri bir noktaya taşımıştır. Kemalizm’i ve laikliği 

Sünniliğe karşı bir koruma kalkanı olarak gören 

Alevilik, devletin Sünni Müslümanların talepleri-

ni bastırma yoluna gittiği dönemlerde devletin ya-

nında yer almış; hatta bunu Sünnilikten “intikam” 

alma yolu olarak kullanmak istemiştir. 1960 dar-

besi sonrasındaki tartışmalar bir yana bırakılırsa 

bunun en net örneği, 1990’ların ilk yarısından iti-

baren Türkiye’yi 28 Şubat 1997 müdahalesine gö-

türen süreçte yaşanmıştır. İslâmcı hareketin yük-

selişi karşısında devlet laik kesimleri İslâmcılara 

karşı örgütlerken Aleviler bu karşı bloğun önemli 

bir parçasını oluşturdu. Yakın tarihin karanlık 

sayfalarından Sivas olayları Alevi kesimi devletin 

yanında yer almasını sağladı. 

 Cumhuriyet döneminde Aleviliğin modern-

leşme süreci aslında bir bakıma Sünniliğin izdü-

şümü gibidir. Yaşananlar bir anlamda Sünniliğin 

modernleşmesini taklit biçiminde gerçekleşmiştir. 

Sünniliğin sağcılaşmasının ardından Aleviliğin 

solculaşması gibi 1990’lı yıllarda Refah Partisi 

özelinde siyasal İslâm’ın yükselişi Alevi hareketi-

nin de kendi içinde bir dönüşüm yaşamasına ne-

den olmuştur. Alevilik modern dönemde ilk kez 

kendi inançsal varlığının farkına varmış ve sınıfsal 

siyasetten kimlik siyasetine doğru geçmeye başla-

mıştır. İslâmcılığın kendini sağcılıktan ayrıştırma 

çabası gibi, Alevilik de solculuktan ayrışarak inanç 

eksenli bir temele dönüşmüştür. Bu süreç Alevilik 

içindeki farklı anlayışları da görünür hale getirdi. 
Aleviliğin homojen olmadığı ve farklı Aleviliklerin 
bulunduğu ve bunun Alevi sorununun çözümün-
de işleri epey zorlaştırıcı bir rol oynayacağı anla-
şılmış oldu. Sünnilik içinde de farklı anlayış ve 
yaklaşımlar olmasına karşın akait noktasında bir 
ortaklık bulunurken, Aleviliğin farklı anlayışları 
arasındaki ayrımın daha büyük olduğu görülüyor. 
AK Parti döneminde Sünnilik muhafazakâr bir 
kimlik üzerinde bloklaşırken, Alevilik, Sünnilik 
karşısında benzeri blok yapıyı kuramadı. 

Seçim Sürecinde Partilerin Alevi Siyaseti

7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan genel 
seçimler öncesinde CHP ile HDP arasında Alevi 
oylarını almak için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. 
Yıllardır Alevilerden oy alan ancak Alevilerin tem-
sili ve taleplerinin hayata geçirilmesi konusunda 
somut politikalar izleyemeyen CHP bu kez güç-
lü bir rakiple karşı karşıya bulunuyor. HDP Kürt 
oylarının yanı sıra Alevi oylarının önemli bir bö-
lümünü alarak barajı aşmak ve Meclis’te temsil 
hakkı elde etmek istiyor. Bu amaca ulaşmak için 
CHP’nin bugüne kadar neredeyse hiç günde-
me getirmediği ama Aleviler arasında her zaman 
önemli bir sorun olarak kabul edilen Diyanet İş-
leri Başkanlığı’nı kaldırmayı vaat etti. Türkiye’de 
din devlet ilişkilerinin mahiyetini belirleyen bu 
kurumun kaldırılması söylemi Sünni kesimde ise 
rahatsızlık yarattı. 

 Türkiye’deki din-devlet ilişkilerinin mahi-
yeti açısından bakıldığında, en azından şimdilik 
uzak bir ihtimal olarak görülen Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın kaldırılması gibi bir durum gerçek-
ten de Alevilik gibi Sünnilik için de farklı bir tec-
rübe yaratacak. Çünkü Sünnilik tarih boyunca her 
zaman din devlet birlikteliği anlayışı ile var oldu. 

Kemal Kılıçdaroğlu
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Siyasî iktidarlar Sünniliği desteklerken o da kimi 

zaman maslahat gereği kimi zaman da var olan 

durumu her ne olursa olsun koruma güdüsüyle 

her zaman iktidarları destekler bir konuma yerleş-

ti. Diyanet teşkilatı da Cumhuriyetin ilk yıllarında 

aslında bu amaçla kuruldu ve 1950’de sonra bu 

rolünü daha güçlü bir şekilde oynadı. Dolayısıyla 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması demek 

Sünniliğin belki de tarihte ilk defa bir iktidar des-

teğinden mahrum olarak nasıl bir varlık göstere-

ceğini görme imkânı sunacak. Şu an ancak olası 

bir gelişmeden söz ettiğimizi tekrar belirtelim: 

Gerçekten Sünniliğin böyle bir duruma nasıl tepki 

vereceği, arkasında iktidar gücü olmaksızın var-

lığını nasıl sürdürebileceği ancak bunun tecrübe 

edilmesiyle anlaşılabilecektir. Sünniliğin devletin 

“resmi” dini yorumu statüsünü kaybetmesi Alevi-

lik açısından önemli bir gelişme olarak görülebilir 

ve eşitlik taleplerinin gerçekleşmesi için önemli 

bir adım sayılabilir. Halkın inşa ettiği camiler res-

mi ibadethane statüsünü kaybederse cem evleri-

nin statüsü tartışması da anlamsızlaşabilir ve Alevi 

meselesindeki önemli bir problem ortadan kalkar.

Tekrar genel seçim sürecinde yaşananlara bak-

maya devam edersek, 2014’deki cumhurbaşkanlı-

ğı seçimlerinde de HDP adayı Selahattin Demirtaş 

Alevi oylarını almayı hedeflemişti. Ancak o seçim-

lerde Alevilerden beklenildiği oranda oy alınama-

mıştı. 7 Haziran genel seçimlerinde Alevilerden 

HDP’ye gidecek oyların artması beklense de yine 

de Alevi oyları önemli ölçüde CHP’de kalacak gibi 

gözüküyor. Bunun önemli bir nedeni yukarıda da 

sözü edilen ve cumhuriyet döneminde Türk Ale-

vilerle Kürt Aleviler arasında oluşan fay hattıdır. 

Kürtlere dönük bakış aslında Sünni Türklerle Ale-

vi Türklerin birbirleriyle en fazla benzeştiği nok-

tadır. Alevilik Kemalizm’i ve Türk milliyetçiliğini 

içselleştirdikçe Kürtlere dönük olumsuz bir bakış 

oluşturmuştur. Kürtleri Sünni ya da Alevi olarak 

ayırmaksızın onlara yalnızca etnik temelde bir 

tavır geliştirmiştir. Bugün Alevi Türkler arasında 

Dersim olayında devleti haklı görenlerin sayısı hiç 

de az değildir 

HDP her ne kadar Türk solunun değişik un-

surlarından yapıları içerisinde taşıyan bir parti 

olsa da ve Türkiyelileşme iddiası taşısa da Kürt 

siyasi hareketinin de önemli bir parçasıdır. Bu du-

rum Alevilerden HDP’ye önemli bir oy kaymasını 

önlemektedir. Ayrıca HDP’nin Kürt siyasi hareketi 
olmasının yanında Şafiilikle ilişkisi de bu kesimler 
açısından tedirgin edici görülmektedir. Zira Şafi-
iliğin mezhep olarak muhafazakârlaşmaya daha 
yatkın olduğuna dair sol Alevi yorumların varlığı 
yadsınamaz. CHP’nin içindeki ulusalcı muhalefeti 
tasfiye etmesi ve daha sol bir aday görüntüsü oluş-
turması cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’ye gi-
den sol Alevi oyların bile CHP’ye geri dönme ihti-
mali doğurmaktadır. Bunun yanı sıra AK Parti’nin 
seçim meydanlarında HDP’yi sadece terör örgütü 
uzantısı olarak göstermeye matuf söylemini pay-
laşan çok sayıda Alevi’den de söz etmek müm-
kün. Dünya solunun tarihi boyunca ona musallat 
olan milliyetçilik sorunu Türkiye solu içerisinde 
de HDP ve Aleviler arasında bir ayrılık yaratmaya 
devam ediyor. Kemalist milliyetçiliğin partisi CHP 
ise bundan şu an itibariyle kârlı çıkıyor.

2000’lerin Türkiye’sinde Alevilik ve Sol İlişkisi

Derinlemesine ele alınmayı ve tartışılmayı hak 
eden durumlardan biri olarak duran bu konu, 
CHP’nin bir sol parti olup olmadığından ya da Ke-
malizm sol ilişkisinden de bağımsız, daha çok so-
lun genel durumuyla ilgili bir durum. Türkiye’de 
sol AK Parti üzerinden İslâmcılığı neoliberal dü-
zenin taşıyıcısı olmakla ve dindarları neoliberal 
düzene eklemlenmiş olmakla suçlarken kendi-
lerini bu tür eleştirilerden muaf tutuyorlar. Oysa 
Türkiye’de son 15 yılda yaşanan toplumsal ve 
ekonomik değişimden örneğin Alevi kesimin et-
kilenmediğini ya da bu değişime karşı direndiğini 
söylemek mümkün değil. İslâmcı kesimin tama-
mının yeni düzene teslim olduğunu söylemek na-
sıl mümkün değilse, Aleviler içerisinde de sol ide-
olojiye bağlı olanlar var elbette. Ancak geniş bir 
Alevi kesimin tüketime dayalı bir yaşam tarzını ve 
bireyci bir toplumu sorun olarak telakki etmediği, 
aksine böylesi bir toplumsal durum içinde yaşa-
mayı içselleştirdiği de görülüyor. Özellikle eğitim-
li orta sınıf Alevilerin solculuğunun lafta kaldığı 
inkâr olunamaz bir gerçektir. Sınıf siyasetinden 
kimlik siyasetine geçişin Alevilik içinde yarattığı 
ve Aleviliğin geleceğini de ciddi ölçüde etkileyebi-
lecek bir durum var ortada.

AK Parti döneminde başlatılan Alevi açılımı-
nın ve buna yönelik olarak yapılan çalışmaların 
başarıya ulaşamamış olmasının bir nedeni Sünni 
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kesimde cumhuriyetin ulus kurgusunun oluştur-
duğu tek millet, tek mezhep anlayışıdır. Alevileri 
bir şekilde Sünniliğe eklemlemek Anadolu Sünni-
liğinin tarihsel hafızasının önemli bir parçasıdır. 
Ancak toplumsal değişimin Alevilik üzerinde ya-
rattığı dönüşüm de sorunun normalleşmesini en-
gelliyor. Farklı Aleviliklerin varlığı daha homojen 
bir yapı olan Sünniliğin Aleviliğe yaklaşımında 
onların kafasını karıştıran bir durum oluşturuyor. 
Alevilerden kendilerini tanımlamaları istendiğin-
de, sözlü kültüre bağlı olan ve dede kültüne itaat 
eden Aleviler buna karşı çıkıyor. Hatta böyle bir 
talebi bir tuzak olarak algılıyorlar. Alevilik içeri-
sinde farklı inanışların olması normal karşılansa 
bile bu farklılıklar gitgide liberal bir çoğulculuğa 
kayıyor. Alevi çalıştaylarına katılan liberal isimler 
de Aleviliğin kendisini tanımlaması taleplerine 
karşı çıkmış ve bunun anlamsızlığını savunmuş-
lardı. Aleviliğin kendi içindeki farklılık durumu-
nu liberal bir çoğulculuk söylemiyle kapatmaya 
çalışması aslında kendileri açısından ciddi bir teh-
likedir. Tarih boyunca kapalı bir yapı olarak var 
olmuş Aleviliğin liberal ve bireyci bir çoğulculuk 
içinde varlığını nasıl muhafaza edip sürdüreceğini 
veya ritüel kaybının seküler bir zihniyete kapı ara-
lamasının neticelerini Alevi çevrelerin düşünmesi 
gerekmektedir

Alevilikteki bu değişim, seçim sürecinde bariz 
hale gelen CHP-HDP rekabetinde CHP’ye yarıyor. 
Kürt siyasi hareketi olmanın yanında AK Parti po-
litikalarını soldan eleştiri getirme iddiasındaki bir 
parti olarak HDP, Alevileri yeniden sola davet edi-
yor. Gerçi seçim beyannamelerinde radikal bir sol 
söylemi açıktan dile getirmediler. Radikal sol söy-
lemden kasıt solun yetmişli yıllardaki eski söyle-
mi değil elbette. Fakat ekonomik ilişkiler ağı üze-
rinde mevcut düzene açıktan bir meydan okuma 
yoktu. Ancak HDP farklı bir parti olmak istiyorsa 
bunu yapmak zorunda. Dolayısıyla orta sınıf Ale-
vilerin HDP’den çok CHP’yi tercih etmesi bütün 
bunların ışığında daha akla yatkın görünüyor.

Sünnilerin Alevi sorununun çözümü konusun-
daki yaklaşımları tartışılabilir hatta sorgulanabilir. 
Aleviler açısından meseleyi İslâmiyet içindeki bir 
sorun olarak görmek, hak ve batıl kategorileri 
içinde düşünmek beraberinde bir hoşgörüsüzlü-
ğü de getiriyor. Ancak aynı soru Aleviler açısından 
geçerli. Aleviler de bu sorunun çözümünü gerçek-
ten istiyorlar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ka-
patılmasının Sünnilik açısından ortaya çıkaracağı 

ve sonucu şimdiden kestirilemeyecek durumlar 

aslında Alevilik için de geçerli. Meselenin eşitlik 

temelinde çözülmesi Alevilik için de sonuçları 

kestirilemeyecek durumlar yaratabilir. Varlığını 

her zaman heteredoks ve muhalif yönüyle sürdü-

rebilmiş bir inancın heterodoksisini ve muhalif 

tavrını kaybetmesi Alevi kimliğinin sönümlenme-

si gibi bir sonuç yaratabilir. Sünnilikle eşit konu-

ma gelmesi egemen Alevi psikolojisinde nasıl bir 

karşılık bulacaktır? Bu nedenle açıkça söylenmese 

bile Aleviliğin kolektif bilinçaltında meselenin bu 

haliyle devam etmesine dönük bir istek olabilir.

 Bu durumda Diyanet’in kaldırılması vaadinin 

Alevilerin bilinçaltındaki karşılığı nedir? CHP’nin 

meselenin çözümüne dönük hiçbir somut adım 

atmamış olmasına rağmen yıllardır Alevilerden oy 

alıyor olmasının altında yatan esas saik dönüşmüş 

müdür? 1980’lerin sonunla 1990’larda pek çok 

muhalif kesim tarafından da gündeme getirilen 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması düşün-

cesi HDP’li siyasilerce bir vaat olarak tekrar gün-

deme getirildi. Bunun hem Sünnilik hem de Ale-

vilik açısından ortaya çıkaracağı olası sorunları ya 

da durumları göz önüne alarak ve çözüm önerileri 

getirerek tartışılması, Türk modernleşmesi süre-

cinde dinin tanzimi etrafındaki yaklaşımlar açı-

sından son derece hayati olsa gerek. Aksi takdirde 

din devlet ilişkileri normalleştirilmek istenirken 

son derece ciddi yeni sorunlar ortaya çıkabilir.

23 Kasım 2013’ü 24 Haziran 2015’e bağla-
yan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 
antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen 
uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansıma-
ları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. 
Arabistan’da ciddi bir hassasiyet meydana 
getiriyor.

Kemalizm Sünnilikle Alevilik arasında-
ki tarihsel husumeti cumhuriyet dönemin-
de daha da ileri bir noktaya taşımıştır. 
Kemalizm’i ve laikliği Sünniliğe karşı bir 
koruma kalkanı olarak gören Alevilik, dev-
letin Sünni Müslümanların taleplerini bas-
tırma yoluna gittiği dönemlerde devletin 
yanında yer almış; hatta bunu Sünnilikten 
“intikam” alma yolu olarak kullanmak iste-
miştir. 1960 darbesi sonrasındaki tartışma-
lar bir yana bırakılırsa bunun en net örneği, 
1990’ların ilk yarısından itibaren Türkiye’yi 
28 Şubat 1997 müdahalesine götüren süreçte 
yaşanmıştır.
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  MENÂR TEFSİRİ VE MUHAMMED ABDUH İLE REŞİD RIZA’NIN KUR’ÂN ANLAYIŞINA DAİR DEĞİNİLER 

A) Türkiye’de Abduh

T ürkmen asıllı1 olan Muhammed Abduh’u 
(Keskin, 1970: 133) Anadolu topraklarında 

en iyi tanıyan M. Akif Ersoy olmuştur. Ne var 
ki, Akif’in Abduh’a ve talebesi Reşid Rıza’ya ait 
Menâr Tefsiri’nden pek bahsettiği söylenemez 
(Keskin, 1970: 133). Akif, Sırât-ı Müstakîm ve 
Sebîlü’r-Reşâd dergilerinde Abduh’un birçok 
yazısını Türkçeye çevirip yayınlamıştır. Kendi 
yazdıklarında ve Safahat adlı eserindeki şiirle-
rinde Abduh’un etkisi 
açıkça görülmekte-
dir. Âsım adlı şii-
rinde Doğu’nun Ef-
gani (1838-1897) 
ile birlikte iki uyan-
dırıcısından birisi 
olarak belirtilen kişi 
Abduh’tur: 
“ M ı s r ı n 
en muh-

1 Aslında bu ayrıntıya gerek olmadığı söylenebilir. Fakat “bu 
topraklar” edebiyatıyla Anadolu toprakları sınırlarına ken-
dilerini kapatmış kesimlerin Abduh’un mesajından faydala-
nabilmesine belki bir kapı açar niyetiyle Türkmen olduğunu 
belirttim.

teşem üstadı Muhammed Abduh” (Er-
soy, 1990: 520; Keskin, 1970: 134). 

Önce el-Menâr dergisinde yayınlanan (Taş-
pınar, 2003: 273) sonra da kitaplaştırılan Menâr 
Tefsiri’nden, Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci 
Diyanet İşleri Başkanı değerli din alimlerinden 
Ömer Nasuhi Bilmen sitayişle söz etmektedir. 
O, Büyük Tefsir Tarihi adlı eserinde Abduh’un 
yüksek bir ilim timsali olduğunu, tefsirde yeni 
bir çığır açtığını, o dönemde zihinleri meşgul 
eden, tartışılan konuları gayet güzel çözdüğü-

nü söylemekte ve “Muhammed 
Abbduh, yüksek bir üs-
tad idi. Yazılarıyla sü-
rekli İslâm’ı savundu.” 
demektedir (Bilmen, 
1974, II: 769; Keskin, 
1970: 134). Abduh’u 

takdir edenlerden 
birisi de Ahmed 
Hamdi Akseki’dir 

(1887-1951). O ayrıca 
Abduh’un fikirlerini yayan Reşid Rıza’nın 

Mukallid ile Muhakkık adlı diyalog tarzında 
yazılan yazılarını da Türkçeye çevirmiştir. Bu 

Menâr Tefsiri, ıslah ve tecdit hareketine özgü görüş ve düşünceleri içermesi 
nedeniyle klasik tefsirlerden farklı bir özellik taşımaktadır. Dahası Menâr, bilinen 
anlamda bir tefsir olmaktan ziyade siyasal düzenden ekonomik yapıya kadar 
pratik hayatın hemen her alanını kuşatan bir tecdit hareketinin manifestosudur.

Menâr Tefsiri ve
Muhammed Abduh ile Reşid Rıza’nın

Kur’ân Anlayışına Dair Değiniler

Murat KAYACAN
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çeviriyi önce Sebilu’r-Reşad’da yayınlamış ve 
ardından da Mezâhibin Telfîki ve İslâm’ın Bir 
Noktaya Cem’i adıyla kitaplaştırmıştır (Ka-
raman, ts.: 13; Keskin, 1970: 
134).

B) Menâr Tefsiri’nin Özellikleri

İbn Teymiye gibi selefi2 
ve Gazali gibi ahlakı öncele-
diği söylenen Abduh (Kes-
kin, 1970: 128) Beyrut’da 
bulunduğu dönemde iki ca-
mide ve Mısır’daki Ezher 
Üniversitesi’nde altı yıl bo-
yunca okuttuğu tefsir dersleri, 
kitap halinde basıldı. Bunları 
Reşid Rıza not olarak tutmuş-
tu. Sonra Abduh onları gözden 
geçirdi (Keskin, 1970: 122).

Toplumsal konulara önem 
vererek tefsirinde ona uygun 
açıklamalar getiren ve eski 
müfessirlerden farklı bir yol 
tutan Abduh, eserinde İsrailiy-
yata ve hurafelere yer vermedi. 
Sözgelimi, Necm suresi 19 ve 
20. ayetler bağlamında gün-
deme getirilen ve İslâm litera-
türündeki Hz. Peygamber (s.)’in “müşriklerin 
gönlünü İslâm’a ısındırmayı” arzu ettiği bir sı-
rada, şeytanın telkiniyle vahiylere Allah kelamı 
olmayan bazı sözler karıştırdığını, daha sonra 
Cebrail’in ikazıyla bundan vazgeçtiğini iddia 
eden rivayetlerde mevcut Garanik olayının as-
lının olmadığını3 ortaya koydu (Keskin, 1970: 

2 İtikat alimleri tarafından “selef” lafzı mutlak olarak kullanıl-
dığı takdirde ashab yahut ashab ve tabiîn, yahut ashab, tabiîn 
ve onlara uyan; imamlıkları, faziletleri, sünnete uyuşları 
hususunda da ümmetin ittifak ettiği kimseler kastedilir bkz. 
Kayacan, Murat, “Selefilik Nedir?”, Haksöz , S. 154-155, 
İst., 2004.

3 Garanik olayı konusunda (büyük oranda Mevdudi’nin değer-
lendirmelerinden faydalanılarak hazırlanmış) bir çalışma 
için bkz. Kayacan, Murat “Bir İftiranın Anatomisi: Garanik 
Olayı”, Haksöz, S. 131, İst., 2002. Muhammed Hamidullah 
tarihçi oluşu nedeniyle Garanik rivayetini kaybetmeme kay-
gısından olsa gerek, Kur’ân’ın başka ayetlerini delil göstere-
rek (Nisa, 4: 79; A’raf, 7: 115) bu rivayetteki Hz. Peygamber 
(s.)’in dilinden döküldüğü iddia edilen “Lat, Uzza ve diğer 
üçüncüsü Menat hürmetine, çünkü bu üçü ulu kuğulardır ve 

122) ve böyle bir şeyin vahye dil uzatmak oldu-
ğunu, bunun asla vuku bulmadığını delillerle 
ispat etti (Keskin, 1970: 132).

Menâr Tefsiri, Abduh’un 
Ezher’de vermiş olduğu tefsir 
derslerinde alınan notların Re-
şid Rıza tarafından el-Menâr 
dergisinin üçüncü cildinden 
itibaren (Muharrem 1318) 
yayınlanmasıyla ortaya çık-
mıştır. İlk baskısı 1928’de 12 
cilt halinde yapılan tefsirin ilk 
beş cildi Abduh’a, diğer ciltleri 
Reşid Rıza’ya aittir. (Karaman, 
ts.: 131; Öztürk, 2004: 82). 
Abduh’un yaklaşık altı yıl sü-
ren tefsir dersleri 1905’te vefa-
tı sebebiyle Nisâ suresi 4/125. 
ayette son bulmuştur. Reşid 
Rıza anılan ayetin tefsirine, “Bu 
ayet, üstadımız Muhammed 
Abduh’un Ezher’de tefsir etti-
ği son ayettir.” şeklinde bir not 
düşmüştür (Abduh ve Rıza, V: 
575; Öztürk, 2004: 82).

Reşid Rıza’nın bizzat kendi 
ifadesine göre dergide yayım-
layacağı tefsir notlarını hocası-
nın onayına sunmuş ve onun 

çoğu kez kelime düzeyindeki tashihinden sonra 
yayımlamıştır. O bu süreci şöyle anlatmaktadır: 
“Üstad -Allah ona rahmet etsin- benim yazdık-
larımın tümünü çoğu zaman yayımlanmadan 
önce, nâdiren de yayımlandıktan sonra okurdu. 
Bu okumalarında, tefsir derslerinde anlattık-
larından hareketle kendisine nisbet etmiş ol-
duğum hiçbir görüşü yadsıdığına bir kez dahi 
tanık olmadım. Üstadın bu ikrarı benim onu 
doğru anladığımı teyit ediyordu. Ama üstad 
öldükten sonra emanete hiyanet olur düşünce-
siyle ona sadece derslerde yazmış olduğum ve 

şüphesiz şefaatleri umulan varlıklardır.” şeklindeki sözlerin 
aslında olumlu cümle formunda söylenmiş bir “soru cümle-
si” olduğunu söylemekte yani -rivayeti bir kenara koymak-
sızın- Rasûlüllah (s.)’i “putları övmekten” tenzih etmektedir 
bkz. Hamidullah Muhammed (1908-2002), Aziz Kur’ân, 
(çev: Abdülaziz Hatip, Mahmut Kanık), Beyan Yay., İst., 
2000, s. 675.

Biz bu hâle nasıl düştük 
ve bu kötü halden kur-
tulmak için ne yapmak 
gerek?” sorusuna cevap 
bulmaya çalışan Reşid 
Rıza’ya göre hâl-i pür 
melâlimiz, Kur’ân’dan 
ve selef-i sâlihînin yolun-
dan çark edişimizdendir. 
Kurtuluş için tek çare-
miz ise Kur’ân’ın tarif 
ettiği sırât-ı müstakîme 
avdet etmemizdir. Bizim 
sünnetullahdan bihaber 
olmak gibi çok ciddi bir 
sorunumuz vardır. Bu 
konudaki cehaletimi-
zin nedeni ise kendimizi 
Kur’ân’ın rehberliğinden 
müstağni görmüş olma-
mızdır.



30

 Umran • Haziran 2015

D O S Y A
D

O
S

YA
SI

R
ÂT

-I
 M

Ü
ST

AK
ÎM

E 
AV

D
ET

 E
TM

EK
  MENÂR TEFSİRİ VE MUHAMMED ABDUH İLE REŞİD RIZA’NIN KUR’ÂN ANLAYIŞINA DAİR DEĞİNİLER 

yine bizzat kendisinden işitip hıfzettiğim bilgi-
leri isnat ettim. Bu yüzden de, ‘Eğer yaşasaydı 
ve yazdığımı okusaydı mutlaka tümünü onay-
lardı.’ inancıyla, ‘[Üstad] bu manâda dedi ki’, 
‘[Üstadın] söylemiş olduğu şeyin özeti şu’ gibi 
tabirler kullandım.” (Öztürk, 2004: 83).

Menâr Tefsiri, ıslah ve tecdit hareketine özgü 
görüş ve düşünceleri içermesi nedeniyle klasik 
tefsirlerden farklı bir özellik taşımaktadır. Da-
hası Menâr, bilinen anlamda bir tefsir olmaktan 
ziyade siyasal düzenden ekonomik yapıya kadar 
pratik hayatın hemen her alanını kuşatan bir tec-
dit hareketinin manifestosudur. Kur’ân mesajını 
(Öztürk, 2004: 83) çağdaş insanın idrakine sun-
mak temel amaç olduğu için, klasik tefsirlerde 
sıkça rastlanan i‘rab, belagat, rivayet, hadis, ka-
dim Arap şiiri, fıkıh ve kelâm gibi alanlara mah-
sus bilgi malzemesi Menâr Tefsiri’nde merkezî 
bir role sahip değildir (Öztürk, 2004: 84)

Menâr Tefsiri üzerine Batı’da ve İslâm dün-
yasında bazı önemli çalışmalar da yapılmıştır. 
Jacques Jomier’in Le Commentaire Coranique 
du Manar (Paris 1954) isimli eseri Batı’da yapı-
lan ciddi çalışmalardan biri olup bu çalışmanın 
giriş kısmında Reşid Rıza ve Menâr hakkında 

önemli bilgiler yer almaktadır. Hasîb es-
Samerrâî’nin Ezher’de hazırlamış 

olduğu Reşîd Rızâ el-Müfessir 
(Bağdat 1976) isimli doktora 
tezi de İslâm dünyasında ya-
pılan kayda değer çalışmalar 
arasında sayılmaktadır (Kara-

man, ts.: 131; Öztürk, 2004: 
84).

C) M. Abduh’un ve R. Rıza’nın 
Kur’ân Anlayışına Dair 

Değiniler

Muhammed 
Abduh “Hani 
sen Allah’ın 
kendisine ni-
met verdiği, 
senin de (azat 
etmek sure-
tiyle) iyilikte 

bulunduğun kimseye, ‘Eşini nikâhında tut (onu 
boşama) ve Allah’tan sakın.’ diyordun. İçinde, 
Allah’ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve 
insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çe-
kinmene Allah daha lâyıktı. Zeyd, eşinden yana 
isteğini yerine getirince (eşini boşayınca), onu 
seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana istekle-
rini yerine getirdiklerinde (onları boşadıkların-
da), evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konu-
sunda mü’minlere bir zorluk olmasın. Allah’ın 
emri mutlaka yerine getirilmiştir.” (Ahzab, 33: 
37) ayetinin muhataplarından Hz. Peygamber 
(s.)’in kölesi Zeyd ve Hz. Zeyneb meselesini ele 
alarak oryantalistlere karşı İslâm’ı müdafaa et-
miştir. (Keskin, 1970: 122). Bazı eski kaynakla-
rın kendilerine fırsat verdiği rivayetleri ele alan 
Batılılar, Zeyd’in, Zeyneb’i boşadıktan sonra Hz. 
Peygamber (s.)’in onunla evlenmesini dillerine 
dolamaktadırlar. Bu meseleyi önce dikkatle in-
celeyip gerekli cevabı veren Abduh olmuş, yo-
rumlarında bu hususu aydınlatmış, söz konusu 
rivayetleri çürütmüştür. (Keskin, 1970: 131).

Hanefî/Fukaha metodunda yazılmış ilk en 
hacimli fıkıh usûlü eseri olarak kabul edilen el-
Fusûl fi’l-Usûl (Hacıoğlu, 2010: 39) isimli ese-
rin yazarı Cassâs (ö. 981)4 gibi Abduh da Hz. 
Peygamber’in üzerinde sihrin bir etkisi olduğu-
nu5 kabul etmedi. Abduh’un bu yaklaşımı doğ-
rudur. İnkârcılar peygamberleri “büyücü/büyü-
lenmiş” diye tüm çağlarda itham edip dururken, 
rivayetlerde mevcut Hz. Peygamber (s.)’in kısa 
sayılamayacak bir süre büyünün etkisinde kal-
dığına dair ifadeleri sahih kabul etmek doğru 
bir yaklaşım değildir.

Abduh’un Amme Cüzü tefsirinde (s. 160) 
Kur’ân’da geçen Tayran Ebabil (Fil, 105: 3) ifa-
desinin kuşların veya sinek türünden hayvan-
ların taşıdığı mikroplar ve bunun da Allah’ın 
kudretine bir delil olduğunu, o uçan şeylerin 
türünün ne olursa olsun hepsinin Allah’ın or-
dusu olduğunu söylemesi eleştiri konusu ya-

4 Cassâs kelimesinin anlamından yola çıkarak bu alimin kireç 
ve badanacılık işi yaptığı söylenmektedir bkz. Hacıoğlu, 
Nejla, “el-Fusûl fi’l-Usûl” İsimli Eseri Bağlamında 
Cassâs’ın Hadis İlmindeki Yeri, Ank. Üniv. İlahiyat Fak. 
Basılmamış Doktora Tezi, Ank. 2010, s. 5.

5 Kur’ân Hz. Musa’nın sihirden etkilendiğinden söz etmekte-
dir ancak onunki oldukça kısa sürelidir (Taha, 20: 67).

Muhammed Abduh
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pılmaktadır (Keskin, 1970: 124). Halbuki 

Abduh’a göre o uçuşan şeylerin sinek türünden 

olmaları sadece bir ihtimal idi ama karşıtları 

bunu kendilerine malzeme olarak görüp kendi-

lerince onun aleyhine değerlendirdiler.

Kur’ân, hak ve hakikat yolunu göstermek 

amacıyla vahyedilmiştir. Çünkü Allah onu mut-

takiler için bir rehber6 olarak tanımlamıştır. 

Kur’ân, başta hidayet olmak üzere her bakım-

dan bir mucizedir. Bu konuda geçmiş dönem 

İslâm alimlerinden pek farklı düşünmemekle 

birlikte “i‘câz”a ilişkin vurgusunu daha ziyade 

hidayet ya da bireysel ve toplumsal ıslah ek-

seninde yoğunlaştıran Reşid Rıza, Kur’ân’daki 

tüm buyrukların tarih-üstü geçerliliğine inan-

makta ve buna bağlı olarak, “Kur’ân’da süresi 

dolmuş hiçbir buyruk yoktur.7 Bilakis her ayetin 

her zaman ve zeminde söyleyecek bir sözü var-

dır.” fikrini savunmaktadır (Öztürk, 2004: 89).

Toplumsal yasa anlamına gelen sünnetullah,8 

Reşid Rıza’nın Kur’ân ve yorum anlayışında-

ki en temel kavramlardan biridir. Bu kavramı, 

“Allah’ın insan/toplum ve kainata ilişkin değiş-

mez yasaları” anlamında kullanan Reşid Rıza’ya 

göre ümmetin selamete erip esenlik bulması 

için Allah’ın değişmez yasalarını çiğnemekten 

vazgeçmek gerekir. Çünkü Allah Ra‘d 13/11. 

ayette, bir toplumun bekasının fazilet donanı-

mıyla kaim olduğuna, helakinin ise rezaletten 

kaynaklandığına işaretle bu yasanın toplumdan 

topluma, zamana ve zemine göre değişmediğini 

beyan etmektedir. Reşid Rıza tam bu noktada 

Müslümanları bir özeleştiriye davet ederek şun-

6 Kur’ân sadece muttakiler değil insanlar için de bir rehberdir: 
“O sayılı günler, Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki insan-
lığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı 
batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur’ân 
o ayda indirildi.” (Bakara, 2: 185).

7 Reşid Rıza, bundan “Bugün hüküm içermeyen ayetlerden 
de ibret alınır.” gibi bir yaklaşımla bu iddiada bulunduysa 
doğrudur. Yoksa, Hz. Peygamber (s.)’e evlenme kısıtlaması 
getiren, peygamberin eşleri ile evlenmeyi yasaklayan ayetle-
ri izah etmek kolay olmaz.

8 Sünnetullah hakkında bkz. Özsoy, Ömer, Sünnetullah, Fecr 
Yay., Ank., 1994; Said, Cevdet, Bireysel ve Toplumsal 
Değişimin Yasaları, (çev: İlhan Kutluer), 3. bs., İnsan Yay., 
İst., 1994; Hakim, Said, Rabbani Yol ve Sünnetullah, 6 bs., 
İnsan Dergisi Yay., İzmir, 1993; Kayacan, Murat, Kur’ân’da 
Peygamberler ve Karşı Tavırlar, Ekin Yay., İst., 2003; Tok, 
Nuri, Sünnetullah ve Helâk Edilen Kavimler, Etüt Yay., 
Samsun, 1998.

ları söylemektedir: Şimdi elimizi vicdanımıza 
koyup soralım; biz şu an iman yönünden selefi-
mizle aynı çizgide miyiz? Biz bu konuda onların 
takipçisi miyiz? Biz kendimizi değiştirmedikçe 
Allah bizi değiştirir mi? Yoksa Allah sabit hük-
münü bizim için mi değiştirdi? Hâşâ! Biz değiş-
tik, biz bozduk ve biz bozulduk. Bu yüzden O 
da bizim izzetimizi zillete, zenginliğimizi fakr-u 
zarurate, efendiliğimizi köleliğe tebdil etti. Biz 
onun buyruklarından sarf-ı nazar ettiğimiz için 
yardımından yoksun kaldık. Yapıp ettiklerimi-
zin cezasını bulduk. Artık O’na 
yönelmekten başka kur-
tuluş yoktur (Öztürk, 
2004: 88).

Görüldüğü gibi, “Biz 
bu hâle nasıl düştük 
ve bu kötü halden kur-
tulmak için ne yapmak 
gerek?” sorusuna cevap 
bulmaya çalışan Reşid 
Rıza’ya göre hâl-i pür 
melâlimiz, Kur’ân’dan 
ve selef-i sâlihînin yolun-
dan çark edişimizdendir. 
Kurtuluş için tek 
çaremiz ise 
Kur’ân’ın tarif 
ettiği sırât-ı 
müs t ak îme 
avdet etme-
mizdir. Bizim 

Reşid Rıza’ya göre tefsir, akademik bir faaliyet 
değil, ilim ve ehliyet sahibi Müslümanların/
müfessirlerin ifasına memur oldukları dinî-
ahlakî bir görevdir. Diğer bir deyişle tefsir, 
Allah’ın Kur’ân’da dile gelen iradesini gerçek-
leştirmenin aracıdır. Dolayısıyla müfessirin 
aslî görevi de Kur’ân’ın gerçek nüzul sebebi 
olan hidayet misyonuna işlerlik kazandır-
mak, Allah’ın tarih-üstü buyruklarını insan-
lara açıklamaktır. İlim erbabının üstlendiği 
bu vazife, bir bakıma Allah’a verilmiş bir 
sözdür.

Reşid Rıza
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sünnetullahdan bihaber olmak gibi çok ciddi 
bir sorunumuz vardır. Bu konudaki cehaleti-
mizin nedeni ise kendimizi Kur’ân’ın rehberli-
ğinden müstağni görmüş olmamızdır (Öztürk, 
2004: 88-89).

Reşid Rıza, Kur’ânî i‘câz konusunda Arap-
çaya çok belirgin bir biçimde vurgu yapmak-
tadır. Sözgelimi, A’raf 7/158. ayetin tefsirinde 
Kur’ân’ın tercümesi ve Türkçe 
Kur’ân tartışmasına dair çok 
kapsamlı bir bahis açan Re-
şid Rıza’ya göre, Kur’ân ancak 
Arapça olarak Kur’ân’dır. Ni-
tekim bu gerçek birçok ayette 
de açıkça belirtilmiştir. Binae-
naleyh, hiçbir tercüme Kur’ân 
olarak görülemeyeceği gibi ter-
cümeden hareketle Allah’a da hiçbir şey isnat 
ve izafe edilemez. Kaldı ki literal düzeyde bir 
Kur’ân tercümesi beşerî imkân dahilinde görü-
lemez. Kusurlu bir tercüme ise gerek lafız ge-
rekse anlam yönüyle Kur’ân’ın Arapça nazmına 
mahsus i‘câz unsurlarından hiçbirini içermez. 
Ayrıca Arap dilindeki bazı kelimelerin diğer dil-
lerde tam karşılıkları yoktur. Yine Arapça’daki 
müşterek lafızlara, gerek anlam gerekse kulla-
nım yönünden diğer dillerde birebir karşılık 
bulmak çok zordur. Hele de Mekkî surelerdeki 
veciz ifadeler ile çok anlamlı (zû-vucûh) keli-
meleri tam olarak tercüme etmek olanaksızdır 
(Öztürk, 2004: 90)

Bütün bu teknik imkansızlıkların yanında 
herhangi bir konuda Kur’ân tercümesini esas 
almak, Allah’ın kelâmından öte mütercimin 
kendine özgü anlayışını din edinmek gibi çok 
ciddi bir tehlike içermektedir. Oysa Allahu Tea-
la mütercimin taklit edilmesini değil, Kendi sö-
züne (vahye) kulak verilmesini emretmektedir. 
Sonuç itibariyle, Kur’ân’ı aynıyla bir başka dilde 
ifade etmek imkansızdır. Kur’ân, Arapça’dan 
başka bir dile tercüme edilmesi halinde Kur’ân 
olmaktan çıkar. Bütün bu görüşleri, dönemin 
Cumhuriyet Türkiye’sindeki Türkçe Kur’ân tar-
tışmaları bağlamında dile getiren Reşid Rıza’ya 
göre Kur’ân’ın Türkçe’ye (Öztürk, 2004: 90) 
çevrilmesi yönündeki çabalar, aslında bir top-

lum mühendisliği projesi olup bu proje ger-
çekte Türk Müslümanların Arabî karakterli her 
öğe ile ilişkisini kesmeyi hedefleyen bir siyasi 
irade tarafından uygulamaya konulmuştur. Söz 
konusu projeyi ilhad, proje sahiplerini de mül-
hid olarak nitelendiren Reşid Rıza’nın Türkçe 
özelinde Kur’ân tercümesinin imkansızlığına 
dair serdettiği gerekçeler büyük ölçüde pan-

İslâmizm düşüncesinin ürünü-
dür ve bu gerekçeler Mehmet 
Akif Ersoy ve Elmalılı M. Ham-
di Yazır tarafından da haklı gö-
rülüp savunulmuştur. Diğer bir 
deyişle, hem Mehmet Akif’in 
Türkçe Kur’ân meali konusun-
daki çekincelerinde, hem de 
Elmalılı’nın Hak Dini’ne yazdı-

ğı mukaddimede Reşid Rıza etkisini sezinlemek 
mümkündür (Öztürk, 2004: 91)

Reşid Rıza’ya göre tefsir, akademik bir faa-
liyet değil, ilim ve ehliyet sahibi Müslüman-
ların/müfessirlerin ifasına memur oldukları 
dinî-ahlakî bir görevdir. Diğer bir deyişle tefsir, 
Allah’ın Kur’ân’da dile gelen iradesini gerçek-
leştirmenin aracıdır. Dolayısıyla müfessirin aslî 
görevi de Kur’ân’ın gerçek nüzul sebebi olan hi-
dayet misyonuna işlerlik kazandırmak, Allah’ın 
tarih-üstü buyruklarını insanlara açıklamaktır. 
İlim erbabının üstlendiği bu vazife, bir bakıma 
Allah’a verilmiş bir sözdür. Çünkü Allah, Ehl-i 
kitap bilginlerine atfen, “Allah, kendilerine geç-
mişte vahiy verilenlerden, ‘Bu ilâhî mesajı insan-
lara açıklayın ve onu gizlemeyin.’ diye sağlam 
bir söz almıştı” (Âl-i İmrân, 3: 187) buyurmuş-
tur. Bu ilahî buyruk, vahiy mesajındaki anlamı 
bütün nesnelliğiyle açıklamak ve te’vil9 yorda-
mıyla nesnel anlamı çarpıtmamak gerektiğine 
işaret etmektedir. Ehl-i kitaba yönelik bu buy-
ruk aynıyla bizim için de geçerlidir. Yani müfes-
sirin yegâne görevi, Kur’ân ayetlerini mezhebî 
önkabullerine kurban etmek yahut Kur’ân’ı 
Müslümanların birlik ve (Öztürk, 2004: 91) 
dirliğini ifsat etmeye vesile kılmak değil, vahyin 
gerçek nüzul sebebi olan temel maksatların tüm 

9 Bu kavram hakkında yapılmış bir çalışma için bkz. Işıcık, 
Yusuf, Te’vil, Esra Yay., İst., 1997.

Elmalılı Hamdi Yazır
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inanan insanlar tarafından iyice anlaşılmasına 
yardımcı olmaktır. Çünkü ümmet, ihtilaflardan 
dolayı çok acı çekmiştir. Artık onun acılarını 
dindirme zamanı gelmiştir. Bunun için Kur’ân’ın 
kılavuzluğuna başvurmak ve onun dil, ırk, renk 
gibi ayrışma unsurlarını or-
tadan kaldıran rehberliğinde 
ümmeti yekvücut bir şekilde 
tekrar ayağa kaldırmak gerek-
mektedir (Değâmin’den naklen 
Öztürk, 2004: 92).

Reşid Rıza, Allah’ın tarih-
üstü mesajını kitlelere doğru 
biçimde aktarma ameliyesi 
olarak gördüğü tefsirdeki en 
sağlıklı yöntemin neliği husu-
sunda İbn Teymiyye (İbn Tey-
miye, 1997: 99) ve hocası Ab-
duh gibi düşünmektedir. Yani, 
Kur’ân mutlaka Kur’ân ile tefsir 
edilmelidir. Çünkü aynı ko-
nuyla ilgili ayetler bir arada değerlendirilmediği 
takdirde sahih bir anlam ve anlamadan söz edi-
lemez. İslâm mezhepler tarihindeki Kaderiyye 
ve Cebriyye gibi birbirine zıt kelâm ekollerinin 
ortaya çıkma nedenlerinden biri, ayetlerin par-
çacı bir yaklaşımla ele alınmasıdır. Reşid Rıza, 
Kur’ân bütünlüğünün parçalanmasında esbâb-ı 
nüzul rivayetlerinin de etkili olduğunu düşün-
mektedir. Ona göre her ayet, hatta her cümle 
hakkında müstakil bir nüzul sebebi aktaranlar, 
Kur’ân’ın tüm zamanlar ve durumları kapsaya-
bilecek mesajını tarihin belli bir dilimine hasret-
mek gibi bir suç işlemiştir. Oysa ayetlerin inişine 
sebep teşkil edenler bu dünyadan ayrılmasının 
ardından çok zaman geçmesine rağmen Kur’ân 
halen yaşamakta ve hükmü konuşmaktadır.10 
Onun her ifadesi tarih-üstü ve evrensel bir me-
saj içerdiği için kıyamete kadar da konuşmaya 
devam edecektir. Kur’ân tüm zamanlara ve tüm 
insanlara hitap etmektedir. Kur’ân’ın yol gös-
tericilik misyonu zaman aşımına uğramadığı 
için, esbâb-ı nüzul rivayetlerinin bizi geçmişin 

10 Reşid Rıza’nın bu ifadesi abartılı görünmektedir. Çünkü 
Kur’ân’ın bazı hükümleri -“Ey peygamber hanımları” 
(Ahzab, 33: 32) türünden ifadelerde olduğu gibi- tarihseldir 
ve günümüzde ibret düzeyinde müminleri ilgilendirmektedir.

tarihselliğinden haberdar etmesi dışında hiçbir 
değeri yoktur.11 Kur’ân okumalarında sebebin 
hususiliğine değil, hükmün umûmiliğine itibar 
edilmelidir. Kısaca, her Müslüman Kur’ân’ı ken-
dine vahyedilmiş gibi okumalıdır (Öztürk, 92)

Sonuç olarak diyebiliriz ki, 
Muhammed Abduh ve Reşid 
Rıza, Kur’ân ile hayat arasındaki 
sıkı irtibatı görmüş ve gerek ha-
yatlarıyla gerekse yazılarıyla bu 
irtibatın örnekliğini ortaya koy-
maya çalışmışlardır. Menâr Tefsiri 
bu anlamda -bu yazıda değineme-
diğimiz diğer müspet yönleri de 
dikkate alınırsa- İslâmi literatüre 
önemli bir katkı sağlamıştır ve 
sağlamaya da devam etmektedir.
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  MUHAMMED ABDUH’UN KUR’ÂN’I YORUMLAYIŞI 

Menâr Tefsîri diye anılan tefsir, bazı açılardan Abduh’un ilk tefsirinden farklıdır. 
Abduh, Ezher Üniversitesi’nde Kur’ân hakkında bir dizi ders verdi. Suriyeli 
öğrencisi Reşid Rıza, bu derslere devam etti ve daha sonraları gözden geçirdiği 
ve genişlettiği notlarını aldı. Bu notlar düzeltme veya tasvibi için Abduh’a 
sunuldu. Bu dersler süreli yayınlanan Menâr dergisinin 3. cildinde, 1900 yılında 
M. Abduh’un tefsiri olarak görünmeye başladı. Editör, yazılanları Abduh’a nispet 
etmeyi uygun buldu. (İşte) bu işbirliğinden doğan tefsir, Menâr olarak tanınır.

Muhammed Abduh’tan1 önce2 Kur’ân’ın yo-

1 Bu metin, yazarın The Interpretation of the Qur’an in 
the Modern Egypt (1974, E.J. Brill, Leiden) adlı metnin 
Kur’ân’a Bilimsel-Filolojik-Pratik Yaklaşımlar (Türkçesi: 
Halilrahman Açar, Fecr Yayınevi, Ankara, 1993, adlı kitap-
tan alınmıştır.) Metin bir bakıma oryantalist literatürde 
Menâr Tefsiri’nin ve müelliflerinin nasıl ele alındığını 
göstermektedir. Aynı zamanda tefsirin iki müellifi ile tefsir 
birikimi içerisindeki yeri hakkında birtakım karşılaştırmalar 
yapmasından dolayı dikkat çekicidir. Metnin bu nazarla 
okunmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. (Umran)

2 M. Abduh 1850’den kısa bir süre önce Mısır’ın bir kır 
kentinde dünyaya geldi. Kendisinin gerçek doğum yeri ve 
tarihi bilinmemektedir. 1862’de Tanta’daki Ahmedî cami-
inde eğitimine başladı. 1865’de geçirdiği manevi bir buna-
lımdan sonra tasavvufla ilgilendi. Dayısı Şeyh Derviş, onu 
Şazelîlerle tanıştırdı. Genç delikanlı Abduh, bir sufi takipçisi 
oldu. 1866’da Kahire’deki Ezher Üniversitesi’nde öğrenimi-
ne başladı. 1869’da Cemâleddin Afgani ile tanıştı. Ve onun 
siyasî, mücadeleci dinî görüşlerinden oldukça etkilendi, 
Afgâni’nin mezhebinde içtihat terimi, Sünnî İslâm anlayışı 
ile aynı anlama gelmemekle birlikte, kendisi içtihada hâlâ 
izin veren ve uygulayan bir mezhep içinde eğitim görmüştü. 
[N.R. Keddie, Sayyid Jamâl ed-Dîn “el-Afgânî” A Political 
Biography, 1972, s: 10-371. Abduh’un içtihat kapısının 
yeniden açılmasının önemine ilişkin vurgularının sorumlusu 
olarak, Afgani’nin tesiri gösterilebilir. Abduh 1877’de 
Ezher Üniversitesi2ndeki öğrenimini tamamladı. 1877 ve 
1882 yılları arasında bir öğretmen ve gazeteci olarak çalıştı. 
Bu katılımlarından veya 1882’deki Urabî ayaklanmasına 
katılımından dolayı sürgüne gönderildi. Sürgün günlerini 
Beyrut, Suriye, Paris ve diğer yerlerde geçirdi. 1888’de affe-
dildi, Mısır’a döndü ve Hıdiv Tevfîk Paşa tarafından yargıç 
olarak atandı.- 1892’de Abbas Hilmi, Hıdiv olunca, Abduh, 
kendisine, kısmen uygulanmış olan Ezher Üniversitesinde 
yapılması gereken değişiklikleri önerdi. I. Goldziher’in 
kabullenir görünmesine [Richtungen, 321] rağmen, C. C. 
Adamsîn [Islâm and Modernism in Egypt, s:72]’de işaret 
ettiği gibi, Abduh, Ezher Üniversitesi’ne asla rektör olarak 
atanmamıştı. 1899 yılında Abduh’un Mısır Müftülüğü’ne 
ve aynı zamanda Yasama Konseyi’ne atandığını görüyoruz. 

rumlanması esaslı olarak akademik bir çabaydı. 
Tefsirler, alimler tarafından diğer alimler için ka-
leme alınırdı. Bir tefsiri anlama; Peygamberin ya-
şam öyküsüne3 hadislerine, arkadaşlarının sözle-
rine [sahabe kavillerine] akait ve İslâm hukukuna, 
Arapça gramer terimlerine ve ilmi ıstılahların de-
taylı bilgisine ihtiyaç hissettirirdi. Kur’ân hakkın-
daki tefsirler, bu ilimlerin ansiklopedisi veya daha 
doğrusu seçilmiş (metin) iktibaslarından oluşan 
ansiklopedilere dönüşmüştü. Kur’ân’ın açık ve 
zahir anlamından başka, her şeyi işleyen mevcut 
tefsirlerde kayıtlı bilgiden yararlanmak büyük bir 
düşünsel enerjiyi gerektiriyordu. Akademik tefsi-
rin bu çeşidine Abduh esasta karşı çıktı.

Abduh; “Kıyamet günü Allah bize müfessirle-
rin görüşleri ve Kur’ân’ı nasıl anladıkları hakkında 
soru sormayacaktır, fakat hidayet ve bilgi vermek 
için bize gönderdiği kitabı hakkında soracaktır”4 
der. Abduh, sadece profesyonel ilahiyatçılara de-
ğil daha geniş bir halk kitlesine [Mısır halkına] 

1905 Temmuz’unda İsrenderiye’de vefat etti. [C.C. Adams, 
Islâm and Modernism in Egypt, 1933, “M. Abduh: Hayat 
Hikayesi, II ve IV bölüm s:18-103 ]

3 Örneğin Abduh Menâr Tefsîri’nde şu şekilde yazar: “Bun(lar)
ı tefsir diye adlandırmak gerekmiyor. Hakikatte bunlar söz 
dizini, anlambilimi ve bu ikisinin dışındaki sanatlarda bir 
alıştırma türüdür.”[C.I, s: 24] “Tefsîr... Bir kısım alimlerin 
tefsîr kitaplarında yer alan görüşlerini öğrenmekten ibaret-
tir.” [c. I, 25]. Emîn Hûlî, Abduh’un görüşlerini aşağıdaki 
şekilde özetler: “Tefsîrde önemli olan, Kur’ân’ın yol gösteri-
ciliğini gerçekleştiriyor olması” ve “Gerçek amacı, Kur’ânî 
hidayete eriştirmesidir.” [Menâhic Tecdîd, s.302]

4 Tefsîru’l-Menâr, I, s.26.

Johannes J. G. JANSEN 

Muhammed Abduh’un
Kur’ân’ı Yorumlayışı 
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pratik bir usulle Kur’ân’ı 
açıklamaya kalkıştı. İslâm’ın 
çağdaş savunucularına göre; 
bu halk, ehliyetli dinî lider-
lerin bulunmayışı ve İngiliz 
işgaline maruz kalmasından 
dolayı ilmî bilgileri anlaya-
madılar ve bunlar arasında 
hurafeler hâkim oldu. Ab-
duh okuyucularına -vatan-
daş veya ilâhiyatçı olsun 
aralarında bir ayırım gö-
zetmeden- klasik tefsirlerin 
sınırlı ilgisinin günün acil 
sorunlarının çözümüne yar-
dımcı olamayacağını anlat-
maya çalışır.5 Kur’ân’ın biz-
zat kendisinin konuşmasına 
müsaade etmeleri için oku-
yucusunu, kapalı olmayan, 
zeki açıklamalar ve yorum-
larla ikna etmeyi arzular.6

Abduh’un Kur’ân yo-
rumları7 ve Reşid Rıza tara-
fından tamamlanan kısımla-
rı, hemen başarılı olamadı.8 
Daha sonra Menâr Tefsiri’ne 
dönüşen Abduh’un tefsîr 
derslerinin başlamasının 
üzerinden dört yılı aşkın bir 
sürenin geçmesinden sonra, 
1905’de Ferid Vecdi kendi-
sine ait Kur’ân tefsirinin giri-
şinde, çalkantılı dönemlerin 

5 A.g.y. I, s:12.
6 A.g.y. I, s: 10.
7 Abduh’un yorumlarını içeren eserleri şunlardır: a- Tefsîru’l-

Menâr, (1900/01) ve sonra sırasıyla b) Tefsir, Sûretu’l-’Asr, 
(1903) c) Tefsîru Cüzi ‘Amme, (1904), Bu konuda GAI S III, 
320 bakınız. d) Abduh’un Kur’ân’ı yorumlamaya ilişkin en 
önemli genel bir girişi içeren Tefsîru Sûreti’l-Fâtiha (1905)sı 
Reşid Rıza’nın açımlamalarıyla Menâr Tefsiri (1927)nin ilk 
cildinin başlangıcına da yerleştirilmiştir. Bununla ilgili ola-
rak C. C. Adams’ın Islam and Modernism (s:199)’ine bkz.

8 Aşağıdaki alıntıda görüleceği gibi, bu husus Abduh’un ken-
disi tarafından bile itiraf edilir: “Bu dersleri terk etmemin 
okutmamdan daha hayırlı olacağına inanan arkadaşlarım 
mevcut... Çünkü haset edicilerin bana haset etmelerine yol 
açıyor” [Tefsîru’l-Menâr, IV, s:23]- Yine bu konuda Enver el- 
Cundî’nin, Terâcimu’l-A’lâmi’l-Mu’âsırîn’in 423. sahifesin-
de yer alan “Mısır onu tanı(ya)madı...” değerlendirmesiyle 
krş.

Mısır’ının konusuyla ilgili, 
gereksiz ilmi ayrıntılardan 
arındırılmış, vatandaşlara 
uygun hiçbir tefsirin bu-
lunmadığından yakınır.9 el-
Menfalûtî, orijinali İslâmî bir 
dergi olan, el-Mu’eyyed10 de 
basılan bir makalesinde Ab-
duh ve Kasım Emin’i11 alaya 
alır. Makalenin içeriğinin de 
gösterdiği gibi, bu Abduh’un 
vefatından sonradır.

Her nasılsa, sonunda 
Abduh’un Kur’ân izahları 
pek tutuldu. Bu açıklamalar, 
daha sonraki yorumlayıcılar 
tarafından oldukça iktibas 
edilir oldu. Şimdi hem ile-
rici, hem de tutucu Mısırlı 
Müslüman ilâhiyatçılar ara-
sında bunlar itibar görmek-
tedir. Bu başarı, geleneksel 
dinî kurumların dışında bir 
eğitim almış olan ve gittikçe 
sayıları artan Mısırlıların il-
gisine verilebilir. Başlangıçta 
okur-yazarlık, din eğitimi 
almış ve bunun sonucunda 
klasik tefsirlerin orijinalini 
okuyan ve kullanabilen Mı-
sırlılarla sınırlı tutulmuştu. 
Çağ değişimiyle birlikte, 
Müslüman Mısır’ın tari-
hinde ilk kez halkın büyük 

bir bölümü caminin dışında okuma ve yazmayı 
öğrenmişti. Sayıları artan (bu) Mısırlı entelektü-
eller, Batı’nın İslâmî olmayan kültürü ile temasa 
geçiyorlardı ve klasik tefsirlerin hiçbirinin ce-
vaplayamadığı soruları sormaya başladılar. (İşte) 

9 Muhammed Ferîd Vecdî, el-Mushafu’l-Müfesser, önsöz, 
(Kahire: Kitabu’ş-Şa’b, ts.).

10 Mustafâ Lutfi el-Menfalûtî’nin makaleleri, birkaç baskısı 
yapılan eseri en-Nazarât’ta toplandı. Abduh ve Kasım 
Emin’le ilgili Makalesi 1910 basımlısının lOö.ş.dır. Her iki-
sinin de ismi s:112’de geçer. Menfalûtî’nin makalesi; Kasım 
Emin’in sonradan Tahrîru’l-Mer’e (Kadının Özgürlüğü, 
1899) isimli kitapta topladığı feminizmle ilgili makalelerini 
de basmış olan el- Mu’eyyed’te çıkmıştır.

11 1865-1908 yılları, belli bir düzeye kadar, Mısırlı kadınların 
özgürlüğünün savunulduğu bir dönemdir. [GAL S III, s:330]

Menâr Tefsiri, Kur’ân’ın 30 
cüz’ünden ilk on iki cüzünü 
tüm metniyle, her biri bir cüzü 
içeren 12 ciltte işler. Her cilt 
yaklaşık olarak 500 sahifedir. 
Geleneksel uygulamalardan 
ayrı olarak sureler ve ayet-
ler numaralıdır. Ayetler beş-
ten ona kadar, mantıksal bir 
bütünlük içerisinde sınıflandı-
rılır ve yorum içeren sahife-
ler ayetleri takip eder. Tefsir, 
incelenen pasajların bütünüyle 
ilgilenirken sık sık genel din 
ve toplum problemlerinin tar-
tışıldığı uzun değinilerle kesilir. 
Her cilde, araştırmacının deği-
nilen konuları bulacağı alfa-
betik fihristler yerleştirilmiştir. 
Menâr Tefsiri tarafından geti-
rilen bu yenilik, daha sonraki 
Mısırlı birçok Kur’ân müfessi-
ri tarafından taklit edilmiştir. 
Menâr Tefsîri’nin dış görünü-
şü de, kişiye metni bölümlere 
ayırarak Tefsirini yazan İbn-i 
Kesir’in tefsirini hatırlatır.
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Abduh’un Kur’ân izahlarına başvuran aynı okur-
yazar gruplar, İngilizlerin çekilmesinden sonra bir 
Mısır anayasası oluşturmaya çağıran siyasi partileri 
1907’de kuranlardı’12

Ara sıra Abduh’u bir agnostik13 olarak gösterme 
çabalarına rağmen, Abduh’un dinî tutumu en iyi 
şekilde akılcı olarak nitelenebilir. Yine bu, kendi-
sinin Kur’ân yorumlamalarından da kanıtlanabilir. 
Kur’ân’ın resmi Mısır baskısında iki sahifeden daha 
az yer tutan 80. (Abese) suresi gibi kısa bir sure M. 
Anawati ve L. Gardetin Abduh’un dinî tutumunun 
temeli diye isimlendirdikleri bu “akılcı dinin” bazı 
örneklerini verecektir:14 Bu surenin ilk ayetleri şöy-
ledir;

“O yüz astı ve başka bir yöne döndü. 
Kendisine görmeyen insan geldiğinden do-
layı. Nasıl bileceksin ki o arınacak; belki 
de kendisini arındıracak15 veya hatırlaya-
cak ve hatırlatma kendisine yarayacak...”

Abduh gibi, klasik müfessirler de, 
Hz. Muhammed’in bazı şöhretli 
Mekkelilerle bir diyalog esnasın-
da, Muhammed’in hanımı Hz. 
Hatice’nin uzaktan bir akraba-
sı olan, gözleri görmeyen bir 
adamın Hz. Muhammed’e 
geldiğini, fakat Peygamberin, 
kör değil de basiretsiz olan 
bu ileri gelenlerle konuşma-
sını sürdürerek ona hiç önem 
vermediğini, yüz astığını ve baş-
ka bir yöne döndüğünü kayde-
derler. Daha sonra Abduh, bu 
ayetlerin İslâm’ın mesajını kişi-
nin sosyal pozisyonuna itibar 
etmeksizin açık bir zihne sahip 

12 Mısır’da 1907 yılı içinde üç siyasi parti kuruldu. Bu partilerin 
niteliği, etrafında çevrelendikleri gazetelerden çıkarsanabilir. 
a- Ceride çevresinde Hizbu‘l-Ümme (Ümmet Partisi) b- 
Mu’eyyed çevresinde Ali Yûsuf’un Hizbu’l-Islâh (Islahatçı 
Part,)’ı c- el-Livâ çevresinde Mustafa Kâmil’in el-Hizbu’l 
Vatanî (Vatan Partisi)’si. Bu partiler, günümüzün siyasi partile-
rinden daha fazla etkin komitelere sahip görünür. Programları 
(her nasılsa) çağ değişimini yaşayan Mısır’ın en büyük sorunu 
-örneğin çiftçilerin durumları- konusunda suskundur.

13 Benim [ed. P.W. Pestman, Acta Orientalia Neerlandica, 
(Leiden: 1971), s:71 de yer alan “Dostum Abduh’un... gerçek-
te bir agnostik olduğundan kuşkulanıyorum” adlı çalışmama 
bkz.

14 L . Gardet ve M.M. Anawati, Introduction â la théologie 
musulmane.

15 Bell tercümesi.

herkese götürülmesi gerektiğini ortaya koyduğunu, 
ekler.16 Bu surenin 8. ve 10. ayetleri “sabırsızlık-
la sana gelen kimseyi... [sen] ihmal ediyorsun”‘17 
şeklindedir. Klasik müfessirler, âmânın kendi gü-
nahlarından dolayı veya aynı anda mahallî yöre 
seçkinleri ile görüşmelerde bulunan Muhammed’le 
ilişkilerinden doğabilecek tersliklerden veya hiçbir 
yönlendiriciye sahip olmadığından korku içinde 
olduğunu, açıklarlar.

Abduh, bu açıklamalara karşı, ne günah ve aksi-
lik ne de rehberden söz eder. Âmâ adamın proble-
minin ‘bilgiye susamışlık’ olduğunu söyler. Cehale-
tinden kendisini arındıramayacağından korkmuştu! 

Bilgi kaynağınca aydınlatılmasa, dalaletin ka-
ranlıkları içinde kalırdı. Abduh’un daha 
fazla ‘düşünsel korku’ kavramının diğer 
bir izahı Kur’ân’ın “Gerçekten bunda kor-

kanlar için bir ders vardır.” [79/26] aye-
tinin yorumunda bulunur: Abduh burada 

“korkan kimseler” cümlesinin ‘düşünen 
akla sahip kimseler’ olarak yorum-

lanabileceğini söyler.
Abduh’un insan aklına verdiği 

en büyük önem, yine Kur’ân’da 
3/4 de yer alan furkân18 terimi 
hakkındaki kendi açıklama-
sında görülebilir. “[Allah] ken-
disinden başka ilah olmayan, 

diri, ebedî olandır. Kendisinden 
önce indirileni tasdik eden kita-

bı sana gerçek olarak indirdi. İn-
sanlara yol göstermek için bundan 
önce de İncil ve Tevrat’ı göndermiş-
ti. Ve O Furkân’ı da gönderdi.”‘19

F-r-k kökünün anlamlarından 
biri olan ‘ayırt etmek’ten gelen 

“furkân” terimi, Bell tarafından 
tercüme edilmeden bırakılır. The Dutch Koran mü-
tercimi J. H. Kramers, kelimeyi de onderscheiding 
(ayırım) olarak çevirir.20 Eski tefsirler, kavramı “hak 

16 Ar: ‘“akl zekî”.
17 Bell tercümesi.
18 Kur’ân’ın furkan kavramının orijinal anlamına ilişkin R. 

Paret’in E I de yer alan Furkan maddesine ve Beli’in 
Introduction to the Qur’an (s: l45-7)ına bkz.

19 Bell tercümesi.
20 J. H. Kramers, De Koran uit het Arabisch vertaald, Amsterdam: 

1956). Sözlükler “onderscheiding” kelimesini ayırım” olarak 
çevirirler.

M. Abduh
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ve batıl arasında bir fark, ayırım yapan bir şey ola-
rak” veya “içinde haram (yasaklanan) ve mubah 
(yapılabilir) arası bir ayırım gözeten, Musa’ya va-
hiy edilen Şeriat kitabıyla” izah ederler. Celâleyn 
Tefsiri bu kavramı, “hak ile batıl arasını ayırıcı 
(ayette belirtilmeyen diğer) Vahiy kitapları mana-
sına alır ve “Tevrat, İncil ve. Kur’ân’dan sonra (bu 
kelimenin) anılmasının bu üçünün dışındakileri 
kapsamak için” olduğuna işaret eder (Mektebetu 
Pâmûk, İstanbul, s. 54). Zemahşerî, “Bana bunun-
la ne kastedildiğini sorarsanız? “Hepsi de Hakk ile 
Batıl arasını ayıran bir furkân olmasından dolayı 
semavî kitaplar türü” olduğunu söylerim” der.

Beydâvî’ye göre; Kur’ân metni sanki şu şekilde 
mütalaa edilmelidir; [O insanlara hidayet olarak 
Tevrat ve İncil’i gönderdi.] ve tüm diğer vahiyleri 
de gönderdi...”

Râzî’nin furkan kavramını izahı, İncil’in “iyi-
nin ve kötünün bilgisi” ne yakındır. Ayrıca Taberî 
de ‘furkân’ ve ‘ahlâkı’ birbirine bağlar. Böylece 
klasik tefsirler -furkân kavramının anlamı konu-
sunda genel olarak “kutsal kitaplar” veya özel “bir 
kutsal kitap” anlamına gelip gelmediği konusunda 
uyuşmamalarına rağmen- iki noktada görüş bir-
liğindedirler: a)Bizler, furkân olarak tanımlanan 
şey vasıtasıyla doğru ve yanlışı ayırabiliyoruz. b)
Furkân bu dünyaya ait değildir, aşkındır. Yani ke-
sinlikle vahy edilen bir şeydir.

Abduh, bu kavramı geleneksel olmayan bir 
tarzda işler. Abduh’un derslerinden sonra Re-
şid Rıza tarafından derlenen Menâr Tefsîri’nde 
“ReşitdRıza’nın üstadımız ve imamımız, (Yani 
M. Abduh) “Furkan’ insanın hakla batıl arasını 
vasıtası ile ayırabildiği akıldır’ dediğini” yazdığı-
nı okuyoruz. Klasik tefsirleri gözden geçirmemiş 
herhangi birine, bu ifade önemli görünmeyebilir, 
ancak klasik tefsirlerin bilgisine sahipse bir tah-
rik olmasa bile, bu açıklama kesinlikle anlamlı 
gözükecektir: Abduh, vahyin yerine aklı koymuş 
görünmektedir. Abduh’un bu görüşünün bir an-
lamı bulunmaktadır: Kişi niçin öldürmemesi veya 
paranın faizini almaması gerektiğini bilmek istedi-
ğinde aklını kullanması kendisi için yeterli olmak-
tadır ve kitaba müracaat etmeyebilir de.21

21 Daha sonraki Mısırlı yorumcular, her zaman Abduh’u takip 
etmezler. Örneğin, aşkın bir furkan anlayışından ani bir deği-
şiklikle içkin bir anlayışa geçişte olduğu gibi. Muhammed 
Ebû Zeyd, Abduh’tan daha kapalıdır ve furkan kavramını 
doğru ve yanlışı birbirinden ayırabilme kabiliyeti olarak 

Birçok Mısırlı, Abduh’un Kur’ân yorumlamala-
rını yeni ve orijinal olarak tanıttılar.22 Gerçekte de 
öyleydi. Bu yenilik her nasılsa tek yönlü değildir. 
Abduh 1903’de Kur’ân’ın en son 30. kısmı olan 
Amme cüzünün bir tefsirini yayınladı. İlk baskısı 
190 sahifedir. Geleneksel kullanıma uygun ola-
rak sure ve ayetler numaralanmamıştır. Kur’ân 
metni, sahifenin üst kısmına dört satırı aşmaya-
cak şekilde basılmış olup, sahifenin geri kalan 
kısımlarında küçük karakterde basılan yorum yer 
almaktadır. Tefsîr kısmında, Kur’ân metni tekrar 
alıntılanmakta, parantez içine alman Kur’ânî her 
ifade veya kelimeyi açıklaması takip etmektedir. 
Her sure, kısa bir girişe de sahiptir. Zaman zaman 
konudan ayrılarak, genel konular hakkında kısa 
değiniler vardır. Bu çalışma, Kur’ân’ın ayet, sure 
ve bölümlerinden daha ziyade, Kur’ân kelimeleri 
ile ilgili bir tefsire benzemektedir. Bundan dola-
yı onun dış şekli, Zemahşerî veya Nesefı tefsirleri 
hakkında bilgi sahibi bulunan okuyucunun dik-
katini yeni (bir şey) olarak çekmez.

Menâr Tefsîri diye anılan tefsir, bazı açılardan 
Abduh’un ilk tefsirinden farklıdır. Abduh, Ezher 
Üniversitesi’nde Kur’ân hakkında bir dizi ders 
verdi. Suriyeli öğrencisi Reşit Rıza, bu derslere 
devam etti ve daha sonraları gözden geçirdiği ve 
genişlettiği notlarını aldı. Sonuç, gerekli düzeltme 
veya tasvibi yapan Abduh’a gösterildi. Bu ders-
ler süreli yayın el-Menâr dergisinin 3. cildinde  
1900 yılında M. Abduh’un Tefsiri olarak görün-
meye başladı. Abduh, yazılanları okumuş olduğu 

tanımlar. (Ona göre) bu yetiye sahip olabilme, ille de 
Müslümanlarla sınırlandırılamaz. Derveze ve Seyyid Kutup 
Furkan’ın Kur’ân’ın bir sıfatı olduğunu düşünürler. (Bu) 
Klasik tefsirlerde olası anlamlardan biri olarak belirtilir. Pek 
çok yeni Türkçe Kur’ân çevirileri, Kur’ân metnini bu görüşe 
uygun olarak çevirirler. Emîn Hûlî, kendisinin hazırladığı 
Kur’ân sözlüğünde (s: 6l bkz.) üç anlam verir: a) delil 
b) yardım c) vahiy edilmiş kitap ismi. Böylece Hûlî de 
Abduh’u takip etmez. Ahmet Mustafâ el- Merâğî, Abduh’un 
akılcı furkan kavramını yorumlayışını kabullenen tek Mısırlı 
müfessir görünür. Abduh’un akıl-vahiy ilişkisiyle ilgili 
görüşleri, ‘Abdullah Mahmûd Şihâta’nın Menhecu’l-İmâm 
Mubammed Abduh fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm (Kahire: 
1963, s:83) isimli eserinde şu şekilde ele alınır: “Vahiy, bir 
hidayet kaynağıdır ve İnsan aklı da bir hidayet kaynağıdır. 
Her ikisi de insanın hayatında dosdoğru yolu ve bu varlık 
dünyasındaki gayesini belirlemeyi hedefler... Bundan dolayı 
birbiriyle bağdaşmaları kaçınılmazdır...”

22 Örnek olarak bkz.: Şihâta, a.g.y. s.; Muhammed Huseyn ez- 
Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, III, s:2l4; Muhsin Abdu’l- 
Hamîd, el-Âlûsî Mufessir (Bağdad: 1968, s:4); ‘Abbas 
Mahmûd el-’Akkâd, “Tefsîru’l-Ustazi’l-İmâm” Mecelletu’l- 
Ezher, XXXV, 389 b (Kasım, 1963).
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sürece, editör, yazılanları Abduh’a nispet etmeyi 
uygun buldu. (İşte) bu işbirliğinden doğan tefsir, 
Menâr olarak tanınır.

M. Abduh’un ölümünden sonra, Reşid Rıza ta-
rafından tefsir, 4. (Nisa) suresinin 125. ayetinden, 
12. (Yûsuf) suresinin 54. ayetine kadar devam 
ettirildi.23 Reşid Rıza, kendisinin ve Abduh’un or-
tak olarak sorumlu oldukları kısımları, üstadının 
sözlerinin nerede bittiğini ve kendi açıklamaları-
nın nerede başladığını sadakatle gösterdi.

Menâr Tefsiri, Kur’ân’ın 30 cüz’ünden ilk on 
iki cüzünü tüm metniyle, her biri bir cüzü içeren 
12 ciltte işler. Her cilt yaklaşık olarak 500 sahife-
dir. Geleneksel uygulamalardan ayrı olarak sureler 
ve ayetler numaralıdır. Ayetler beşten ona kadar, 
mantıksal bir bütünlük içerisinde sınıflandırılır ve 
yorum içeren sahifeler ayetleri takip eder. Tefsir, 
incelenen pasajların bütünüyle ilgilenirken sık sık 
genel din ve toplum problemlerinin tartışıldığı 
uzun değinilerle kesilir. Her cilde, araştırmacının 
değinilen konuları bulacağı alfabetik fihristler yer-
leştirilmiştir. Menâr Tefsiri tarafından getirilen bu 
yenilik, daha sonraki Mısırlı birçok Kur’ân müfes-
siri tarafından taklit edilmiştir. Menâr Tefsîri’nin 
dış görünüşü de, kişiye metni bölümlere ayırarak 
Tefsirini yazan İbn-i Kesir’in24 tefsirini hatırlatır.

Abduh’un Kur’ân yorumlarının orijinalliği yeni 
vurgulardan kaynaklanır. O, Kur’ân’ı bir hidayet 
kaynağı, dinî ve manevî rehber olarak gösterir.25 
Abduh’un görüşüne göre Kur’ân, esasen İslâm hu-
kukunun veya akaidin veyahut da filologların ma-
haretlerini gösterebilecekleri bir vasıta olmayıp, 
Müslümanların bu dünya ve gelecek dünya/ahiret 
hakkındaki düşüncelerini çıkarmaları gereken bir 
kitaptır. Abduh’un Kur’ân’ın yorumlanması ge-
reksinimi ile ilgili farklı düşünceleri buradan kay-
naklanır. Abduh’un yorumlama sisteminin teme-

23 C. C. Adams, Islam and Modernism in Egypt, s:199, Bu 
bilgi, ilk kez 1927 yılında, günümüzdeki şekliyle basılmış 
olan Menâr Tefsîrî’nin ilk cildinde yer, alan Reşîd Rızâ’nın 
girişi üzerine temellendi, Adams’ın a.g.y. 273. s.ne bkz.

24 İbn-i Kesîr’in Reşîd Rızâ üzerindeki etkisi konusunda 
Şihâta’nın a.g.y., s: 2l4’e bkz.; A.I. Nussayr’a göre, Ibn-i 
Kesîr’in Kur’ân tefsîri 1929 (Matba’atu’l-Menâr)da ve 1937 
de basıldı. Bu basımlar, bu tefsirin belli bir yaygınlık kazan-
dığını göstermektedir. [A. I. Nussayr, a.g.y., 170/2 ve 171/2]

25 Tefsîru’l-Menâr, I, s: 17: “İstediğimiz tefsir, insanları dünya 
ve ahiret hayatında saadetleri bulunan şeye yönlendirmesi 
açısından Kitab’ın anlaşılmasıdır.” ve a.g.y. I, s:25 “[ilimler 
ve tefsîr şartlarının] arkasındaki gerçek amaç, Kur’ân’la 
hidayete ermektir.”

lini -sistem kelimesi bu bakımdan burada uygun 
biçimde kullanılabiliniyorsa- Kur’ân’ın yorumlan-
ması maksadıyla Kur’ân’ın kendisinin dışındaki 
malzemeyi kabulündeki tereddüdüdür.

Bu nedenle, Abduh’un tüm yorumsal çalış-
malarının arkasında yatan ve yorumlamalarında 
farklı kelimelerle tekrarlanan bir yorumlama il-
kesi şudur: Kişi, Kur’ân tarafından açıklanmadan 
bırakılan şey müphemleri açıklamamalıdır.26 Ba-
kara (2) suresinin 58. ayeti, bu terimin anlamını 
göstermeye yardımcı olabilir. Bu ayette Allah, vaat 
edilen ülkenin işgali esnasında Yahudilere seslen-
mektedir. (Yeşu kitabının içeriğiyle krş) “Bu şehre 
giriniz ve orada dilediğiniz yerden rahatça yiyiniz. 
Saygı göstererek” kapıdan giriniz.”

Konu akışı, burada Kur’ân’ın hangi kente gön-
derme yaptığını ortaya koymaz. Seyyid Kutup ve 
Ahmet Mustafa el-Merâğî, Kudüs’ün kast edildiği-
ni tahmin ederler. Zemahşerî, Beydâvî, İbni Kesîr 
ve Ferîd Vecdî, bu kentin Kudüs veya Filistin’deki 
Eriha şehri olduğunu düşünürler. Abduh, hem 
klasik hem de çağdaş müfessirlerden (şu ifadele-
riyle) esaslı olarak ayrılır: “Bu ayette hangi şehrin 
kastedildiğini belirlemeye çalışmayacağız. Çün-
kü Kur’ân, bunu belirlemeye çalışmadı.”27 Ayetin 
önemi, böylesi hususi şeylerin kesin belirlenme-
sine bağımlı olmayıp,28 Allah’a karşı teşekkürde 
bulunma uyarısında yatmaktadır. Şayet Kur’ân 
dolaylı veya modern standart Arapçada müphem 
olmayacak şekilde anlaşılabilen bir kelime kul-
lansaydı 2. surenin 58. ayetindeki “karye=şehir” 
kelimesi eşanlamlı bir kelimeyle açıklanabilirdi. 
Ancak, daha fazla yorum imkansızdır: Yani terim 
daha fazla aydınlatmaya kapalı (müphem) dır, 
mutlaka ihtiyaç ta yoktur. “Allah Kur’ân metninde 
fazla ayrıntıların yararlı olmasını dilemiş olsaydı, 
onları eklerdi.”29

Bir müfessir, böylece metni olduğu şekilde, ör-
neğin Kur’ân’ın isimsiz bıraktığı yerleri, özel şahıs 
isimlerini vermeksizin açıklamaya mecbur bırakı-
lır. Bir müfessirin bizzat Kur’ân’ın belirlemeden 

26 Şihâta, a.g.y., s:137; “Menhecu’l-İmâm fî-’l-Mubbem”; 
ez- Zehebî, a.g.y. Ill, S.-226; “Mevkıfuhu min mubhemâtı’l-
Kur’ân” Lane’nin sözlüğünde müphem terimi kapalı veya 
kilitli olarak çevrilmiştir. Öyle ki insan onu açmak için bir 
yol bulamamaktadır.

27 Tefsîru’l-Menâr, I, s:323 ve I, s:344.
28 A.g.y., 1, s:324.
29 Tefsîru Cuz’i ‘Amme, s:59
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bıraktığı herhangi bir şeyi -ki gerçekte yasaklan-
mıştır- saptamaya hiçbir hakkı da bulunmamak-
tadır.

Bir kelime veya bir ayetin kesin anlamını be-
lirlemek için Abduh, metnin bağlamını (siyak-
sibakını) genişçe kullanır. Bu yapılması gereken 
uzun bir iş görünebilir. Abduh’tan önceki ve son-
raki bir çok müfessir klasik tefsirlerin teklif ettiği 
malzeme yığınının dışında anlamlı bir seçime gi-
riştiklerinde, kendilerini Taberî, Râzî, Zemahşerî 
ve diğerleri tarafından yapılan geleneksel izahlara 
tasdik ettirmişlerdir.30

Abduh, çoğu kez sorun bir ifadenin bağlamını 
dikkate alarak, meselelerin çözümünü başarır.31 
Örnek olarak Kur’ân’ın Âl-i İmran (3) suresinin 
37. ayetini verebiliriz: “Zekeriyya her ne zaman 
Meryem’i görmeye mabede girse, yanında erzak 
bulurdu. Zekeriyya ‘Ey Meryem! Sen buna nasıl 
sahipsin?’ dedi. Meryem.- ‘O Allah’tandır. Allah 
dilediği kimseye veriyor,”32 dedi.

Beydâvî ve Zemahşerî, bu erzakların kış mev-
siminde yaz meyveleri veya yaz döneminde kış 
meyveleri olduğunu açıklarlar. Bu yorum, Mısırlı 
hakim Hafız İsa Ammar tarafından 1960 yılında 
yazılan tefsirde de halâ bulunmaktadır. Bu ayet 
hakkında Seyyid Kutup tefsirinde, bu ilahi azık-

30 Tefsîru’l-Menâr, I, 19: “Bu çağın bir kısım insanları; yoruma 
ihtiyaç yoktur... çünkü geçmiş imamlar, kitaplarda ince-
lemişlerdir... Üzerimize düşen sadece bunlarla yetinerek 
onların kitaplarına bakmamızdır, diyebilir.”

31 Şihâta, a.g.y. 35/9: “Surenin konu uyuşumunu dikkate alma-
sı”

32 Bell tercümesi.

ların mucizevi tabiatıyla ilgili birçok hikayeye yer 
verir.

Abduh ise, bu ayetin sonundaki “Allah dilediği 
kimseye verir.” ifadesine işaret eder ve “erzakla-
rın tabiatının değil de, sırf mevcudiyetinin mucize 
olduğunu” açıklar. Abduh, dolaylı olarak “erzak-
ların tabiatı mucize’ olmuş olsaydı” pasajın so-
nunun “Allah dilediklerini verir” şeklinde bitmiş 
olacağını anlatmak ister. O, metnin bağlamının 
dikkate alınmasının, Müslümanları, müfessirlerin 
üzerinde durdukları bir mucizeye inanma zorun-
luluğundan kurtardığını, söyleyerek, bu ayetler 
hakkındaki yorumuna devam eder: “Kur’ân, her-
kese kendisini açıklar. Kur’ân kelimelerinin açık/
zahir anlamlarına ters düşen mucizelerin savunul-
masına girmeye de ihtiyaç yoktur.”33

Abduh, ilk Müslüman nesilden aktarılan bazı 
sahih hadislerin geçerliliğini ve delil oluşunu da 
“inkar” etmektedir. Geçmiş müfessirler bu hadis-
leri yoğun bir şekilde kullanmış olmasına rağmen, 
Kur’ân’ın yorumlanmasında bunların güvenilirli-
ğine itibar etmez. Bu, özellikle İsrailiyyat olarak 
adlandırılan rivayetlere uygulanır.34 Abduh’un öğ-

33 Şihâta, a.g.y., s:38; Tefsîru’l-Menâr, III, s:293-
34 Kur’ân, ilgilendiği bir kıssa ile olayların kendisinden ziyade, 

ilgili olayların dinî değerlerine ve mesaja daha fazla önem 
verir. Kur’ân, kıssadan alınacak dinî dersleri önemsemesi-
ne rağmen, bazen kıssanın kendisini (düzenli bir şekilde) 
kaydetmek oldukça güçtür. Bu durumda, Kur’ân metni bazı 
anlatıların evveliyatı ve detayları hakkında pek çok soruyu 
zihne getirir, İlk Müslüman nesiller, bu soruları cevaplamaya 
çalıştılar. (Ve) sık sık hem İncil hem de Kur’ân’da kayıtlı kıs-
salarla ilgili olarak, İslâm’a dönmüş Yahudi ve Hıristiyanlara 
müracaat ederek bunu yaptılar. Bazen İncil’den bazen de 
sözde İncilimsi malzeme, böylece İslâm’a girdi. (Bu tür) 

Reşit Rıza, aynı zamanda Abduh’un yorumlarını not etme görevini kendi üzerine alan, 
fakat yazım esnasında Abduh’un görüşlerini sadece desteklemek amacıyla da olsa 
gramer tahlilleri ve rivayetleri de ekleyen kişiydi. Örneğin, furkân teriminin açıkla-
masında Reşid Rıza “‘ğufrân’(‘bağışlamak’) kelimesi g-f-r kökünden ve ‘Kur’ân’ (oku-
mak) kelimesi k-r-’ kökünden gelen bir mastar olduğu gibi, aynı şekilde ‘Furkân’ terimi 
de f-r-k kökünden gelen bir mastardır”der. Belki de o, bu çeşit bir mastarın nispeten 
nadir olmasından dolayı böyle yazmaktadır. Muhammed Ebu Zehra’nın da belirttiği 
gibi, bu tür ayrıntı açıklamalar kuşkusuz yararlı olmasına rağmen, M. Abduh’un biz-
zat kendisinin de kesinlikle yapacağı bir şey değildi. Abduh, başka bir Kur’ân tefsirine 
başlamakta ve böylece tefsir literatürünün muazzam kütüphanesine bir eser katmakta 
isteksizdi. Çünkü kendi dönemi Müslümanlarına “Kur’ân tefsiri”, kesinlikle allameliğin 
bilgiçlik numunelerini[yani çok geniş, çeşitli ve lüzumsuz malumatları sunma] göster-
me anlamına gelmişti.
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rencisi Reşid Rıza da, bunların İslâmî mahvetmek 
amacı için uydurulmuş olduğunu savunur.35 Ab-
duh, bu açıdan kendi çağdaşlarının bir çoğundan 
daha ileri gider. Kur’ân ve İslâm anlayışına uyma-
yan bir rivayeti/hadisi reddetme hakkı olduğunu 
bile iddia eder. Ona göre bir nakil, İsrailiyattan 
olsa da olmasa da kişi (bunları) Kur’ân metnine 
ilave etmemelidir.36

Sık sık Abduh, 89. (Fecr) suresinin başlan-
gıcında yer alan ve üzerinde yorumlama spekü-
lasyonlarının yapıldığı “fecr”(“şafak”) kelimesin-
de olduğu gibi, şu üç kanıtı birlikte kullanır: a) 
Müfessirlerin bağlam (siyak-sibak)a dikkat etme-
yişleri, b) Yorumlarını kuşkulu olan bir rivayete 
dayandırmaları -ki bu durumda şüpheli rivayet 
Muhammed’in yeğeni İbn-i Abbas’a nispet edil-
mekte- ve c) Kur’ân tarafından açıklanmadan bı-
rakılan (müphem) bir şeyi açıklamaya çalışıyor 
olmalarından dolayı klasik yorumlar reddedilir.37

Abduh, Kur’ân metninin genel olarak uygula-
nabilir olması38 gerektiğini dikkate alır. Bunun ne 

Kur’ân yorumlamaları İsrâîliyyât olarak bilinir. Yenilikçi 
Müslümanlar, sık sık, akıl dışı, mucizevî ve hayalî oluşları 
sebebiyle, İsrailiyyât nakillerini reddederler. Örneğin Abduh 
Tefsîru’l Fatiha’sında “akla uymuyor...” (s:6) şeklinde yazar.

35 Bkz.: ez-Zehebî, a.g.y., III, s:254: Reşit Rıza dahi bazı 
İsrailiyyat nakillerini orijinal İncil metni yardımıyla çürüt-
meye çalıştı. [Tefsîru’l-Menâr, VI, 330 vd.]

36 Tefsîru’l-Menâr, I, s:347 ve IV, s:268.
37 İbn-i Abbâs’ın güvenilirliğinin eleştirisi için örnek olarak 

bkz. I. Goldziher, Richtungen, 65-81.
38 Bütün kitabî dinlerde olduğu gibi, İslâm’da da yinelenen 

tartışma noktası, Kutsal kitabın genel (umumi) mi yoksa 
hususi mi olduğudur. Bir metin özelse, hususi bir neden 
dikkate alınarak vahiy edilmiştir ve evrensel bir geçerliliği 
olamaz. Kuşku duyulmayacak özel bir metnin en basit 
örneği, Musa’ya bildirilen “Firavun’a Gidiniz” buyruğudur. 
Çünkü bu emir, hiç kimseyi değil Musa’yı ilgilendirmiştir 
ve bütün insanlığa da hitap etmemiştir. (Bunun gibi) bir 
metin hususi ise, müfessir metnin gerisindeki genel ilkeyi 
elde etme(=genelleştirme)ye ve böylesi genel bir ilkenin 
sıra ile diğer durumlara nasıl uygulanabileceğini bulma 
(=hususileştirme)ye çalışır. Diğer taraftan bir metin, örneğin 
İncil’in “Komşularınızı seviniz” emri gibi umumi ise, bu 
emrin sadece ‘İsa’yla tartışmakta olan bir Ferisi’ye hitap 
ettiğini düşünmek yanlış olacaktır. Böylesi genel bir emir, 
aynı zamanda diğer insanlara da hitap eder. (Bu noktadan 
hareketle) Müslüman öğretisi, Yahudi ve Hıristiyan Kutsal 
kitaplarının özel olması gerektiğini savunur. Yani; sade-
ce Yahudi ve Hıristiyanlara hitap ettiğini ve buradan da 
diğerleri için hiçbir öneme sahip olmadığını savunur. Pek 
çok Müslüman ilahiyatçı, umumi olma belirtilerini metnin 
kendisi içermedikçe Kur’ân’ı hususi olarak itibar ederler. 
Bununla birlikte Endülüslü ilahiyatçı-filozof İbn-i Hazm 
(v.1064) bir metnin kendisinde aksini ispatlayan bir delil 
bulunmadıkça bir metnin umûmi olması gerektiğini düşünür. 
Bu sorunlar bilhassa Usûl-ı Fıkıh ile ilgili eserlerde bazen 
kılı kırk yararcasına incelenir. Bir metin hususi ise, böylesi 

anlama geldiğinin bir göstergesi, 92. (Leyl) sure-
sinin 14-15-16-17. ayetlerinin yorumlamasında 
bulunabilir: “Sadece en şaki olanın gireceği bir 
ateşle sizi uyardım!... Ondan en çok muttaki olan 
sakınacaktır.” 39 

Klasik tefsirlere göre ayetteki” ‘el-etkâ- (en 
müttaki) terimi, Hz. Muhammed’in kayın pederi 
ve İslâm’a ilk girenlerden40 ve Hz. Muhammed’in 
vefatından sonra 632-634 yıllarında halife olan 
Ebû Bekir’dir, “el-eşkâ (en şaki) ” terimi de pey-
gamberin meşhur iki düşmanı Umeyye b. Ha-
lef veya Ebu Cehil ile özdeşleştirilir.41 Bu kimlik 
belirlemeleri doğru da olabilir, olmayabilir de. 
Kur’ân doğal olarak sık sık indiği döneminin çağ-
daş olaylarına imalı bir şekilde yer verir. Böylesi 
imalar Kur’ân âlimlerinin ilk nesilleri tarafından 
bilinmiş olabileceği gibi bilinmeyebilir de.

Abduh, geleneksel uygulamadan ayrılarak, 
bu ayetlere ayırdığı yaklaşık sekiz sahifede Ebu 
Bekir, Ebu Cehil veya Umeyye b. Halefi anmaz, 
fakat çağdaşlarına -‘müttaki’ veya ‘şaki’ olsun- 
öğüt, tembih ve uyarı yapar. Kendi yöntemi ile bu 
ayetleri yorumlayarak küçük bir paragrafta irşat 
edici nasihatiyle sonucu belirtir (ve) “en müttaki” 
ve “en şaki” terimleri çözülür: Abduh, hiçbir şey 
bizi (ayetin) yine Ebu Bekir’e gönderme yaptığına 
inanmaktan alıkoyamamasına rağmen, Kur’ân’ın 
bu ayetlerinin anlamının -gördüğünüz gibi- umu-
mi olduğunu söyler.42

Abduh, asla bir kuramcı değildi. O, doğrudan 
pratik ıslaha çağıran bir aksiyon adamıydı. Müs-
lüman hukukunun uygulanması ve yüksek eğitim 
için bir ıslah programına sahipti. Kendisi tutarlı ve 
kapsamlı bir teoriden mahrumdu. Bu husus aynı 
şekilde Kur’ân tefsiri alanındaki çalışmaları için 
de geçerlidir. Bize anlatılana göre, Abduh, tam 
bir Kur’ânî temeli bulunmaksızın -kendilerinin- 
ıslah programlarına kalkışan arkadaşı, öğrencisi, 
yardımcısı ve oldukça profesyonel bir ilahiyatçı 
olan Reşit Rıza’nın baskısı altında gönülsüz olarak 

bir metin, gerisinde yatan temel kural (=illet)ı çıkarmanın 
pek çok yollarının bulunduğu avantajlara sahiptir. Örnek 
olarak bkz. I. Goldziher, Die Zâhiriten, s: 120 vd.

39 Bell tercümesi.
40 W. M. Watt, Muhammed at Mecca, s:86.
41 A.g.y. s: 123.
42 Tefsîru Cuz’ı ‘Amme, s:108, Şihâta’nın a.g.y., s:45 bkz.: 

“Kur’ân’ın genel oluşu: Her kitap bir topluma gönderildi... 
Kur’ân ise insanlığın tümüne bir çağrıdır.”
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Kur’ân tefsirine girişmişti. Reşit Rıza, aynı zaman-
da Abduh’un yorumlarını not etme görevini kendi 
üzerine alan, fakat yazım esnasında Abduh’un gö-
rüşlerini sadece desteklemek amacıyla da olsa gra-
mer tahlilleri ve rivayetleri de ekleyen kişiydi. Ör-
neğin, furkân teriminin açıklamasında Reşit Rıza 
“‘ğufrân’(‘bağışlamak’) kelimesi g-f-r kökünden ve 
‘Kur’ân’ (okumak) kelimesi k-r-’ kökünden gelen 
bir mastar olduğu gibi, aynı şekilde ‘Furkân’ teri-
mi de f-r-k kökünden gelen bir mastardır”der.43 
Belki de o, bu çeşit bir mastarın nispeten nadir 
olmasından dolayı böyle yazmaktadır.44 Muham-
med Ebu Zehra’nın da belirttiği gibi,45 bu tür ay-
rıntı açıklamalar kuşkusuz yararlı olmasına rağ-
men, M. Abduh’un bizzat kendisinin de kesinlikle 
yapacağı bir şey değildi. Abduh, başka bir Kur’ân 
tefsirine başlamakta ve böylece tefsir literatürü-
nün muazzam kütüphanesine bir eser katmakta 
isteksizdi. Çünkü kendi dönemi Müslümanları-
na “Kur’ân tefsiri”, kesinlikle allameliğin bilgiçlik 
numunelerini[yani çok geniş, çeşitli ve lüzumsuz 
malumatları sunma] gösterme anlamına gelmişti. 
Abduh kendi tefsirinin bizzat Kur’ân vasıtası ile 
Müslümanların bizzat kendilerinin manevi yön-
lendirilmelerine yardımcı olacak bir vasıta olma-
sını istedi. Bu sebeple, Kur’ân tefsirlerinin teorik 
spekülasyonlardan, gramer açıklamalarından 
ve malûm alıntılardan arındırılmasını arzuladı. 
Abduh’a göre Müslümanlar, çoğu kez Kur’ân’daki 
Allah’ın sadece ilahiyatçılara, özellikle de öl-
müş olanlarına değil tüm insanlara hitap ettiğini 
anlayamadılar,46 Abduh öyle yakınır ki, neredey-
se kişi günümüzde Kur’ânı makamla okuyan bir 
Müslüman’ı içindekilerden hisse almayarak ve 
onları anlamaksızın kitapları taşıyan bir merkeple 
mukayese edebilir.47

Buraya kadar tartışılan Abduh’un Kur’ân yo-
rumunun gerisindeki yöntemi ilginçtir. Kendi-
sinin Kur’ân yorumlamalarının içeriği, Menâr 
Tefsîri’nin “asrın ihtiyaç (lar)ı” olarak isimlen-
dirdiği ile fazlasıyla belirlenebilir. Çağ, değişim 
içinde olduğu için, hem Abduh hem de Reşit Rıza 

43 Tefsîru’l-Menâr, III, s:l60.
44 Fu’lân formu
45 Şihâta, a.g.y., önsöz.
46 Tefsîru’l-Menâr, I, s:448
47 A.g.y.: “Kitaba imandan nasibi bulunmayarak kitapları taşı-

makta olan eşek misali...” [Bu konuda bkz. K.K. 62/5]

tarafından yapılan yorumlar orijinal öneminin 
birçoğunu kaybetti, ancak bazı açılardan güncel-
liklerini yitirmediler.

Abduh’un yaşadığı ve çalıştığı dönemde, Mısır, 
hemen hemen tümünü bizzat yönetmeye yetkili 
olan Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçasıydı. 
‘Urabi’ devriminden sonra 1882’de İngiliz ordu-
su tarafından işgal edilmişti. Bu işgalin bir sonucu 
olarak, Batı’nın etkisi ve Batı düşüncesi -özellikle 
Batı teknolojisi ve askeri gücü- daha önceye göre 
oldukça güçlü hissedildi. Abduh bu Batı hakimi-
yetine karşı koymaları için Müslümanlara, örne-
ğin, Kur’ân’dan şu emri okuyordu: “O yeryüzün-
de ne varsa hepsini sizin için yarattı!... “48[2/291

Abduh, bu ayet hakkındaki yorumunda “Evet, 
hakikaten Müslümanlar, bu dünyanın diğer top-
lumlarıyla karşılaştırıldığında geri kalmışlardı. 
Müslümanlar, kendi putçuluklarından kendile-
rini kurtaran İslâm’ın gelmesinden önceki çağda 
bulundukları durumdan daha düşük bir duruma 
tekrar düşmüşlerdi. Yaşıyor oldukları dünyanın 
hiçbir bilgisine sahip olmadıkları gibi, çevrelerin-
deki kaynaklardan da yararlanmayı başaramayan-
lardır. Şimdi burunlarının dibindeki bu zenginlik-
leri kapmaya çalışan yabancılar geldiler. Halbuki 
kitapları bizzat araya girmekte ve haykırmaktadır: 
‘Gökyüzündekileri sizin tasarrufunuza verdi... 
[45/13]”49

Abduh’un yaşadığı dönemde Mısır, fakir bir 
ülkeydi. Asırlarca yanlış yönetmelerden dolayı 
yoksullaştırılmış ve Mısır’ın dışından, bilhassa 
Orta Asya ve Kafkasya’dan yeni elemanlar satın 
alarak askeri bir kast (sistemi) oluşturan Memluk-
lularca sömürülmüştü. İslâm’ın çağdaş savunucu-
larına göre, (Halk) sefalet ve eğitim eksikliğinin 
sonucu hurafeye destek vermişti. Abduh, Mısır’da 
inanılan ve yapılan sihir ve büyünün yerleşik şe-
killerine şiddetle karşı çıktı.50 Bazen sihre karşı 
sert tavırları, Kur’ân üzerinde az çok zorlamaya 
dayanır. Örneğin, Bakara suresinde yer alan “Sihri 
insanlara öğretmekte olan şeytanlar, kafir oldu-
lar.” [2/102] ayetini açıklarken, sihir ve büyüye 
karşı birkaç sahife yazı yazma fırsatını yakalar ve 

48 Bell tercümesi.
49 Tefsîru’l-Menâr, I, 250.
50 ez-Zehebî, a.g.y., III, s:238: ‘sihre ilişkin konumu’; Şihâta, 

a.g.y., s: 109; Tefsîru’l-Menâr, örnek olarak I, s:399-405; 
VII, s:247; IX, s:45-59. Konu değiştirmelerine “Ayetin tefsi-
rine dönüş” gibi ifadeyle son verilir.”
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şu şekilde bitirir. “Büyü ya dolandırıcılıktır veya 
seyirciler tarafından bilinmeyen tekniklerin uygu-
lanması sonucudur.”

Kur’ân’ın sihri tanır gözüktüğü yerde, -örneğin 
aşağıda alıntılanan 113. (Felak) suresinde- bile 
Abduh, kesinlikle sihrin realitesini inkar eder.51 
Karanlık bastığında gecenin şerrinden (ve) dü-
ğümlere üfleyenlerin şerrinden (ve) haset ettiğin-
de hasedinin şerrinden gün ağarmasının Rabbine 
sığınırım.52

Geleneksel yorumlamada bu sure, büyüye kar-
şı bir tılsım (hamail)dir ve “düğümlere üfleyiciler” 
geleneksel olarak, belli bir sihirbaz grubu olarak 
düşünülür. Ancak, Abduh bu ayetlerin sihirle 
bağlantısını reddeder ve ayetleri düğümleri çöz-
düğünü söyleyen dedikoducu ve iftiracıların dost-
luğuna karşı bir uyarı olarak yorumlar.53

19. yy. Mısır’ında hiçbir yeni Kur’ân tefsiri 
gözükmemişli. Abduh ve Reşid Rıza, her nasıl-
sa halâ gözükmeye devam eden ve o zamandan 
beri görünen 20. yüzyıl tefsirlerinin pek çoğuna 
yol açtılar. Bunlar, -Kur’ân’ın yorumlanmasına 
ilginin canlanmasında- ayrıca, Kur’ân’la insanın 
bu dünyadaki yaşam faaliyetleri arasında bir bağ 
kurdular. Abduh, bunu birçok ilahiyatçı için bile 
oldukça bir ağırlık teşkil eden klasik tefsirlerin al-
lamelik ağırlığını atarak gerçekleştirdi, alanı dol-
durdu ve böylece kendi dönemindeki Mısır top-
lumunun sorunları hakkında anlamlı, tutarlı, ilmî 
ve pratik kısa tavsiyeler ortaya koydu. Özellikle 
eğitimin gerekliliğini ve sadece eğitim vasıtasıyla 
eğitilmiş olmanın, Mısırlıların kendilerini yaban-
cı işgalcileri kovacak bir konuma getirebileceğini 
vurguladı.54

Reşid Rıza, bu açıdan daha ileri gitti ve zaman 
zaman altı sahifeyi aşan tamamen dinî, ilmî ma-
kalelerle Menâr Tefsîri’ni genişletti.55 Menâr’ın ilk 

51 Tefsîru Cuz’ı ‘Amme, s: 181-3.
52 Bell tercümesi.
53 Dr. J. Jomier Menâr Tefsîri’nin içeriğinin ayrıntılı analizinde 

büyü ve sihir konusuna değinir ve Mısırlıların Abduh’un 
yeni önerilerinin [bir aleyhte olma isteğinin] bu yönüne batı 
ilgisini görebileceklerini açıklar. Ancak iki Arap ilim adamı 
Dr. Şihâta ve Dr. Zehebî, Abduh’un Kur’ân yorumlarına 
ilişkin kapsamlı kitaplarında, Mısır’da uygulandığı şekliyle 
büyünün yaygın çeşitlerine karşı Abduh’un kanıtlarını ana-
liz ve tekrarlamaktan çekinmezler, [bkz. ez-Zehebî, a.g.y., 
III, s:238; Şihâta, a.g.y., s:109; J. Jomier, Le Commentaire 
Corariique du Manâr, s. 260]

54 Bkz. Tefsîru Cuz’ı Amme, s:l44.
55 Menâr Tefsîri’nde Reşîd Rızâ’ya ait konu değiştirmeleri 

cildine girişi 1927’de yazdı. Reşit Rıza, kendisinin 
yapıyor gözüktüğü birçok şeyi yapmış olan Râzî 
(ö. 1209)’yi tenkit etti.56 Reşit Rıza’nın Râzî’ye 
saldırısı,57 genelde 20. yüzyıl bilimsel bulguları-
nın tamamen Kur’ân’da içerildiğini ispatlamaya 
uğraştığı ‘bilimsel’ diye anılan bir tefsir çeşidi-
ne başlamış olan Tantavî Cevheri’ye58 bir saldırı 
olarak anlaşılmalıdır. Cevheri’nin bilimsel tefsiri, 
doğa bilgisi konusunda modası geçmiş bir kitap 
gibi okunur. Müfessir, hakkında yazmak istedi-
ği doğa bilgisinin özel konusuna birazcık ilgili 
gördüğü Kur’ân ayetleriyle arada bir keser.59 Din 
bilgini Reşit Rıza, İslâm İlahiyatı (=kelamı)nın 
sürekli tekrarlanan bazı konularının düzeltilmesi 
ve yeniden düzenlenmesinin gerekliliğini düşün-
müş olmalı.60 Bilim olarak itibar ettikleriyle bir 
Kur’ân tefsirini dolduran Tantavî Cevheri’yi haklı 
görmezken; bizzat kendisi, uğraşılan itikadî konu 
ile Kur’ân pasajı arasındaki ilginin açık olmadığı 
yerlerde bile, itikadî konulan tefsirinde işleme ge-
reğini duydu.

Abduh, Reşid Rıza’nın yardımıyla sadece 
Kur’ân’ın yorumlanmasını Müslümanların gün-
lük yaşamıyla irtibatlandırmaya çalışmadı, aynı 
zamanda Kur’ân’ın filolojik tahliline elverişli ol-
mayan görüşleri de savundu. Filolog Emin Hûlî, 
bir kimsenin Kur’ân vahyinin indirildiği günlerde 
anlaşıldığı gibi hidayet kavramının kesin zahiri 
anlamını bilmeden, Kur’ân’ın hidayetinden/mane-
vi yönlendiriciliğinden yararlanamayacağını anla-
madığı için Abduh’u eleştirir.61 Abduh’un yorum-
lama ile ilgili görüşleri -özellikle kendisinin daha 
sonraki dönemlere ait Kur’ân dışı diğer malzeme 
ve hadislere karşı kuşkusu- Kur’ân üzerinde filo-
lojik incelemeye engel değildi. Menâr Tefsîri’nde 
tekrarlanan “Kur’ân, Kur’ân’la açıklanmalıdır.” il-

veya arasözlerin bir listesi Şihâta’nın a.g.y., s:238’de bulu-
nur.

56 Tefsîru’l-Menâr, I, s:7 “O, ‘sema’ ve ‘arz’ gibi tekil kelime 
bağlamında ayetin tefsîri diye gezegenlerin, bitkilerin ve 
canlıların bilgisinden uzun bahisler anlatır, okuyucu Kur’ân 
için Allah’ın indirdiğinden alıkonur.”

57 J. Jomier, Le Commentaire Coranique duManâr, s:48.
58 1862-1940; GAL SIII, s:326.
59 J. M. S. Baljon, Modem Muslim Koran Interpretation, 5: 

“Kur’ân ayetleri ile süslenilmiş... biyolojiye ilişkin... bir 
kılavuz.”

60 “Usûlu’s-Şeri’â”, Tefsîru’l-Menâr, V, s: 168-222; 
“Menziletu’s- Sunne mine’l-Kitâb”, a.g.y., V7, s: 154-168; 
“el-I’câz”, a.g.y., s: 198-229.

61 Emin Hûlî, Menâhic Tecdîd, s:303.
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kesi62 de ayrıca Kur’ân üzerine filolojik araştırma-
ları teşvik etti.

Abduh, Kur’ân’daki Allah’ın, Kur’ân vahyinin 
indiği dönemde yaşayan topluma kendi terimle-
ri ve dilleri ile hitap ettiğini, vurgular.63 Sonraki 
asırlarda tefsirlere sokulan hadis ve hukuk mater-
yalinden Kur’ân tefsirlerini arındırmaya niyetlen-
mesine rağmen, bu yaklaşım ilkesi Batı’nın “ya-
zarının niyetindeki anlam”64 kuralına muhtemel 
en yakın Müslüman eşiti olarak görülebilir. Reşid 
Rıza da sadece kendisinin sorumlu olduğu Menâr 
Tefsiri’nin son cildinde buna katılır. O, Kur’ân’ın 
iniş dönemindeki bir insan için asla gerçekleşme-
sinin düşünülemeyeceğini ileri sürerek, belli gele-
neksel bir yorumu reddeder.65 

Abduh’un Kur’ân’ın yorumlanması ve doğa 
bilgisi hakkındaki görüşleri ile tam tutarlı değil-
dir. Meşhur bir pasajda Abduh, Müslüman folk-

62 Tefsîruî-Menâr, I, s:22.
63 Tefsîru’l-Fâtiha, s:8; “Allah Kur’ân’la, indirildiği dönemde-

ki insana... hitap etti...” [Tefsîru’l-Menâr; I, s:20]
64 İncil’in Hıristiyan yorumcuları bazen İncil yorumlaması-

nın ‘e mente auctoris ‘yazarın niyetindeki anlam’ olması, 
(yani) ‘metnin beşerî yazarının kastetmiş olamayacağı metin 
anlamlarım mana olarak vermemek’, gerektiği görüşüne 
katılırlar. Kur’ân yine de hiçbir beşerî yazara ait olmayıp 
-Müslümanların da iman ettiği gibi- Allah’ın kendisinin 
doğrudan kelamıdır. Bu nedenle, yazarının kendi döneminde 
kastetmiş olamayacağından dolayı belli yorumları tam olarak 
reddetmek mümkün değildir: (Çünkü) Allah sınırlandır-
malara, zamana ve güce veya diğer şeylere tabi kılınamaz. 
Bununla birlikte, Kutsal metnin/Kur’ân’ın vahiy edildiği 
dönemdeki halkın anlamış olamayacağından dolayı belli bir 
yorumu kabul etmemekte mümkündür. Yapılan araştırma ve 
tartışmalardan sonra ‘e mente auctoris’ ilkesini ‘yazarının 
niyetindeki anlam’ şeklinde Türkçeye kazandırmanın uygun 
olacağı kanaati baskın geldi. Bu anlamın ortaya çıkmasına 
yardımcı olan hocam Akın Ergüden’e burada teşekkür ede-
rim. (çev.)

65 Tefsiru’l-Menâr, XII, s.5.

lorunda [halk anlatılarında] önemli bir yer tutan 
ve Kur’ân’ın gönderme yaptığı görülemeyen, yete-
nekli varlıklar olan cinlerin mikroplar olarak anla-
şılması gerektiğini önerir.66 Kur’ân’ın “nur” (“ışık”)
dan söz ettiği başka bir pasajda, Abduh elektrik, 
telgraf, telefon ve tramvay’dan söz eder.67 Böyle 
yapmakla, Kur’ân’ın sağladığı manevi yol göste-
ricilikte gerekli olan Kur’ân materyaliyle ilgili bir 
tefsire (bunları) taşımakla itham edebilir. Ancak o, 
daha sonraki müfessirlerin yaptığı gibi, bu şeyle-
re Kur’ân’ın kapalı bir tarzda gerçekten gönderme 
yaptığını veya Kur’ân’ın hakiki anlamının mikrop 
ve elektriğin keşfedilmesinden sonra ancak anlaşı-
labilir olduğunu iddia etmez. Abduh, aksine oku-
yuculardan İslâm’ın tüm ilmi araştırmalara mü-
saade ettiğini anlamalarını68 ve Kur’ân’ın modern 
bilim yolu ile yalanlanması şeklindeki yaklaşım-
ların ortadan kaldırılmasını ister.69 Aynı şekilde 
Hıristiyan ilahiyatçılar da, İncil’de yer alan tarihi 
bilgilerin doğru olup olmadıklarından önemli ol-
duğunu düşünmezler. Abduh’a göre Kur’ân, bir 
hukuk, bilim veya tarih kitabı olmayıp, Allah’ın 
sözüdür ve “Bizim Kur’ân hakkındaki bilgimizin 
Allah hakkındaki bilgimiz gibi olduğunu” söyler.70 

66 C.C. Adams,a.g.y, s:137; Tefsiru’l-Menâr III, S.94-6.
67 I. Goldziher, Richtungen, s.356; C.C. Adams,a.g.y, s:137; 

Tefsiru’l-Menâr I, 176; biz burada aynı zamanda kendisinin) 
“Kelimeyi hakiki anlamından çevirmenin caiz olmadığı 
sözünü okuyoruz. [a.g.y,I, S.174 ]

68 C.C. Adams,a.g.y, s: 142.
69 Tefsiru’l-Menâr,III, s.96.
70 Tefsiru’l-Menâr, I, s.26, yine de Abduh’un Kur’ân’ın mahluk 

olmadığına inanmadığı anlaşılıyor. E. Kedourie’nin Afghani 
and ‘Abduh an Essay on Religious Unbelief and Political 
Activism in Modern Islam’ına (s.13-4) ve kaynakçasına 
bakınız.

Abduh’un Kur’ân’ın yorumlanması ve doğa bilgisi hakkındaki görüşleri ile tam tutar-
lı değildir. Meşhur bir pasajda Abduh, Müslüman folklorunda [halk anlatılarında] 
önemli bir yer tutan ve Kur’ân’ın gönderme yaptığı görülemeyen, yetenekli varlıklar 
olan cinlerin mikroplar olarak anlaşılması gerektiğini önerir. Kur’ân’ın “nur” ( “ışık”)
dan söz ettiği başka bir pasajda, Abduh elektrik, telgraf, telefon ve tramvay’dan 
söz eder. Böyle yapmakla, Kur’ân’ın sağladığı manevi yol göstericilikte gerekli olan 
Kur’ân materyaliyle ilgili bir tefsire (bunları) taşımakla itham edebilir. Ancak o, daha 
sonraki müfessirlerin yaptığı gibi, bu şeylere Kur’ân’ın kapalı bir tarzda gerçekten 
gönderme yaptığını veya Kur’ân’ın hakiki anlamının mikrop ve elektriğin keşfedilme-
sinden sonra ancak anlaşılabilir olduğunu iddia etmez. Abduh, aksine okuyuculardan 
İslâm’ın tüm ilmi araştırmalara müsaade ettiğini anlamalarını ister.
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  “EL-MENÂR TEFSİRİ, URVETU’L-VUSKA ÇİZGİSİNİN KİTAPLAŞAN İLK TEFSİRİDİR” 

 
“El-Menâr Tefsiri, Urvetu’l-Vuska Çizgisinin 

Kitaplaşan İlk Tefsiridir”

Muhammed Abduh’un editörlüğünü yaptığı Tefsîru’l-Menâr, Nisa Suresi’nin de yer aldığı 4. 
cilde gelindiğinde Abduh’un vefatı üzerine Reşid Rıza tarafından Abduh’un el-Ezher’deki tefsir 
derslerinden aldığı notlar ışığında derlenip yayınlanmaya devam etmiştir. Ne var ki Kur’ân 
surelerinin sonuna gelinemeyen tefsir bu kez de Reşid Rıza’nın vefatı üzerine Yusuf Suresi’nde 
inkıtaa uğramıştır. Muhammed Abduh’un Ezher’de vermiş olduğu derslerde tutulan notların 
Reşid Rıza tarafından el-Menâr dergisinde yayımlanmasıyla ortaya çıkan tefsirin ilk baskısı 
1928 yılında yapılmıştır. Bugün bile medreselisinden akademisyenine değin Kur’ân üzerine ilmî 
çalışmaların, en çok atıfta bulundukları kaynaklar arasında yer alır bu tefsir. Altmışlı yıllara 
kıyasla içinde bulunduğumuz şu an, söz konusu tefsiri değerlendirmek için en uygun zamandır. 
Islahat ve tecdid hareketine özgü kanaatleri içermesinden dolayı klasik tefsirlerden farklılaşan 
Tefsîru’l-Menâr’ı, tercüme sürecini ve diğer yönlerini Hamza Türkmen’le konuştuk. (Asım Öz) 

E kin Yayınları olarak Tefsirü’l Menâr’ı (Menâr 
Tefsiri) 14 cilt halinde neşrettiniz. Önce yayın 

sürecinden bahsedelim biraz. Tercüme ve yayına 
hazırlık aşamaları nasıl ilerledi? Farklı mütercim-
ler tarafından tercüme edilmesi, ardından bunların 
bir araya getirilmesi zor olmadı mı?

Ekin Yayınları, Türkiye’deki tevhidi uyanış sü-
recine katkıda bulunmak için fikri, usûlî ve siyasi 
kitaplar neşreden bir kuruluş. Kendisini ümmet 
coğrafyasındaki tevhid, adalet ve özgürlük müca-
delesinin organik bileşeni ve bu mücadelenin bir 
taşıyıcısı olarak görür.

Zaaf içine düşen ümmetin en büyük ihtiyacı, 
Rabbimizin nimetine ulaşabilmek için yeniden 
fıtratla ve vahyi bilinçle buluşabilmektir. Ekin Ya-
yınları ve aidiyet bağı olan çevresi, din algısındaki 
yorumları asıl haline getiren dünkü ve bugünkü 
gelenekçi mezhepçilerden; İslâm algısını egemen 
beşeri düşünceler doğrultusunda muhkem ayet-
lerden ve aslı Kur’ân’a dayanan Mütevatir Mu-

hammedi Sünnet’ten ayrışarak göreli hale getiren 
dünkü ve bugünkü modernistlerden ayrışma ve 
elbisesini temizleme çabasındadır. Tüm resûllerin 
yolunu takip eden sıddıkların, salihlerin ve ya-
şayan şehitlerin takip ettiği bu yol ıslah ve inşa 
yoludur. Yani ıslah öncülerimizin ve ıslah hareket-
lerinin yolu.

Türkiye’de 1970’li yılların ortalarından itiba-
ren temayüz etmeye çalışan tevhidi uyanış süreci-
nin yöneldiği kimliğe tevhidi kimlik diyoruz. Bu 
kimlik hem mezhepçi ve batini zihinsel ve dav-
ranışsal asabiyeyi aşmaya çalıştı, hem tarihi süreç 
itibariyle elbisesine yani kimliğine sıçrayan salta-
natçı, sağcı, milliyetçi, devletçi kirlerden arınmaya 
çalıştı. 

İşte 19. yüzyılda bu çalışmaların ilk havza-
sı Urvetu’l-Vuska hareketi ve mecmuasıydı, tüm 
ümmet coğrafyasına yayılan ıslah bağlamındaki 
bu öze dönüş hareketinin ilk tefsiri de Muham-
med Abduh’un ıslah etmeye çalıştığı Ezher’de 

Hamza TÜRKMEN
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verdiği derslerle 1900 yılında 
yazılmaya başlayan el-Menâr 
Tefsiri idi. 

El-Menâr Tefsiri’nin 
Türkiye’deki 1970-80 yılların-
daki tevhidi uyanış süreci için-
de yayınlanmayıp, sadece bu 
birikimden yararlanan kişilerin 
ikincil el kitaplarının çevrilmiş 
olması önemli bir eksiklikti. 
Geç kalınmış olmakla beraber 
bu eksikliği giderebilmek için 
bu tefsiri Türkiye gündemine 
taşımaya çalıştık.

Tefsirin çevirisini, Marma-
ra Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi hocaları bir heyet olarak 
gerçekleştirdi. Heyeti bir araya 
getirip organize eden kişi arka-
daşımız Fikret Başar’dı.

Çeviri heyetinin başkanlı-
ğını Mehmet Erdoğan yaptı. 
Diğerleri Arapça Kürsüsünün 
deneyimli hocaları İbrahim Tü-
fekçi, Ali Rıza Temel, Rahmi Ya-
ran, Niyazi Beki, Nusret Bolelli 
idi. Daha sonra yeniden çevril-
mesi gereken yerler konusunda 
da emekli vaiz Harun Ünal’dan 
yararlandık. Tefsir’in sonuna 
da Halil Çelik’in çevirip Oktay 
Altın’ın redakte ettiği Muham-
med Abduh’un Cezayir yolcu-
luğunda ve Cezayir’de kaleme 
aldığı Amme Cüzü Tefsiri’ni 
ekledik.

14 cilt olarak yayınladığımız 
tefsirin redaksiyonu, Kur’ân 
usûlü konusunda yeterliliği 
olan arkadaşlarımızın istişari 
paylaşımı ile yapıldı. Son oku-
maları ben yaptım, ciltlerdeki 
bazı dipnotları da kendim gerçekleştirdim.

Kur’ân’ın Amaçları ve Bütünlüğü

Tefsiru’l Menâr’ın karakteristik özellikleri ne-
lerdir? Klasik ve modern kaynakları arasında han-
gi eserler yer alıyor?

El-Menâr Tefsiri, Urvetu’l-Vuska ıslah çizgisi-
nin kitaplaşan ilk tefsiridir. Tefsir, kıssaların va-
kii ve tutarlı olarak algılanmasından, toplumsal 

yasalara, Kur’ân’ın maksat-
larına, ibadetlerle ilgili ölçü 
ve yaklaşımların tahlilinden, 
Hz. Muhammed (s.)’den diğer 
resûllerin konum ve özellik-
lerine, Muhammedi Sünnet’e 
ulaşma usûlüne ve Selef değer-
lendirmesine, güncel hayatımı-
zı kuşatan fıkhî konulara deği-
nir. Bunun yanında Kur’ân’ın 
anlaşılması çerçevesinde yapı-
lan metodolojik tartışmalara 
kadar hayatımız ve kavrayışı-
mızla alakalı birçok konuyu 
Kur’ân’ın amaçları ve bütünlü-
ğü içinde ele alıyor.

Tefsir’de Sünni, Mutezili, Şii 
diye ayırt edilmeksizin tüm di-
rayet tefsirlerinden ve tartışmalı 
konularda da rivayet tefsirle-
rinden, ayrıca muhakkik İslâm 
bilginlerinden ilmi yöntemlerle 
yararlanılmış; yararlanılan bu 
görüşler bazen örneklendiril-
miş bazen de tartışılmıştır.

Muhammed Reşid Rıza 
Tefsir’in takdiminde Muham-
med Abduh’un doğru ve yeterli 
bir tefsir çalışması için ulaşıl-
ması gereken yeterlilik koşulla-
rını şöyle sıralamıştır:

1 ) Kur’ân’daki kelime ve 
terkiplerin gerçek manaları-
nı anlamak. 2) Kur’ân belagati 
üzerinde durularak elde edile-
cek olan meleke ile Kur’ân’daki 
değişik üsluplara vakıf olmak. 
3) Yaratılış konusu, insanın do-
ğası, insanlık tarihi, sünnetul-
lah gibi İlm-i Ahvâl-i Beşer yani 
Sosyal Tarih konuları hakkında 

yeterli düzeyde bilgi sahibi ol-
mak. 4) Kur’ân’ın insanlığı hidayete erdirme şek-
line, dolayısıyla kendi tarihi şartlarını kapsayacak 
şekilde analitik bir Siret-i Resûl bilgisine vakıf ol-
mak. 5) Resûlüllah’ın ve ashabının bilgi edinme 
yollarının, dünya ve ahiretle ilgili konularda dav-
ranış biçimlerinin bilinmesi.

Bu şartlar müfessirlerin hem akait hem ahkâm 
alanında hikmet-i teşrîyi kavrayabilmek için usûlî 
ön şartlardır. Abduha’a göre bu şartlara göre ya-
zılmamış tefsir, kupkuru ve içi boş bir çalışmadır.

Abduh ve Rıza aynı usulu’d-din 
anlayışına sahiptirler. Kur’ân’ı 
ve Sünnet’i anlarken sabiteler 
ile değişkenler, yani yorumlar 
konusunda müttefiktirler. Ama 
asıllarda anlaşan insanların 
yorumlarında ve bazı mater-
yalleri değerlendirmelerinde 
aynı sözleri söyleyeceklerinin 
veya tespitleri yapacakla-
rının bir garantisi yoktur ve 
olmamalıdır da. Tüm ıslah 
önderlerinin sabiteler dışında 
yaptıkları yorumlarda biri-
kimlerinden ve algılarından 
kaynaklanan farklılıkları dün 
de olmuştu gelecekte de ola-
caktır. İçtihad, yani değişken 
teşri hüküm ile dinin asılları, 
yani sabiteleri veya muhkem 
olanlarını karıştırmayanlar, 
yorumlarıyla ilgili eleştiri ve 
tartışmaya da açık kişilerdir.

Hamza Türkmen
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  “EL-MENÂR TEFSİRİ, URVETU’L-VUSKA ÇİZGİSİNİN KİTAPLAŞAN İLK TEFSİRİDİR” 

Tefsir aslında tamamlanmamış bir eser. Belli 
bir bölümüne kadar (Nisa suresi 125. ayet) Mu-
hammed Abduh sonrasını ise Yusuf Suresi 101. 
ayete kadar Reşid Rıza kaleme almış. Eserin ilk 
beş cildi Abduh’a kalan ciltleri Reşid Rıza’ya ait 
kabul edilse de Rıza, Abduh’a ait olarak görülen 
kısımlarda yer yer kendi kanaatlerini serdetmiş-
tir. Eseri bütünlüklü olarak ele aldığımızda her 
iki müellif hakkında birtakım farklılıklardan söz 
edilebilir mi? 

Tefsir, başta Reşid Rıza olmak üzere talebe-
lerinin ısrarı üzerine Abduh tarafından Ezher 
Üniversite’sinde verilmeye başlanan tefsir dersle-
rinde tutulan notların, Reşid Rıza tarafından kendi 
algısını da katarak derlemesiyle oluşmuştur. Ancak 
Abduh’un derslerindeki anlatısından yaralanarak 
Rıza tarafından yazılan bu tefsir, yazılanların tek-
rar Abduh’a arz edilmesinden sonra önce Menâr 
mecmuasında fasikül fasikül yayınlanmıştır.

Ancak Tefsir, Abduh’un 1905’te vefat etmesin-
den sonra, Nisa Sûresi’nin 125. ayetinden, Rıza’nın 
vefat ettiği 1935 yılına kadar Yusuf Sûresi’nin 53. 
ayetine kadar sürmüştür. Reşid Rıza gücü oranın-
da Abduh’un birikimine ve ıslah ekolünün ilkele-
rine bağlı kalmıştır. Tefsir’in yeniden yayınlanan 
ikinci baskılarında daha önceki yazılanları redak-
siyona tabi tutmuştur.

Sahih Nakil ile Selim Aklı Bir Araya Getiren Bir Tefsir

Tefsirin bölümler halinde yayımlanmasından 
dolayı otobiyografik unsurlar da haliyle tefsire 
dâhil olmuş. Bunlar epey yer tutuyor mu?

Kur’ân yaşanan olaylar üzerine inzal olmuş bir 
hayat ve hidayet kitabıdır. Kur’ân tefsiri yapılırken 
de yaşanan olaylardan ve boyunduruğu altına dü-
şülen yerel ve küresel cahili yapılardan soyutlan-
mış bir tefsir çalışmasının gerçekleştirilmesi ıslah 
önderleri için kabul edilebilir değildir.

Tefsirde Abduh hayattayken de vefat ettikten 
sonra da Avrupa hakimiyeti, oryantalist saldırılar, 
İttihad Terakki ve Mustafa Kemal öncülüğünde 
dayatılan Kur’âni ilkelerden ve Müslüman’ca ya-
şam tarzından uzaklaşma konusu, İngiliz emper-
yalizmi ve her türlü yabancılaşma ve ümmetin 
hastalıklı, zaaflı hali ele alınmış, ıslah ve inşa yol-
ları üzerinde durulmuştur.

Tefsir’e Abduh için de Reşid Rıza için de ilmi mü-
nazaralar, diyaloglar, tahkikler ve ümmetin uyan-
dırılmasında ortak projeler amacıyla Cezayir’den 
Paris’e, İstanbul’dan Cidde’ye, Kudüs’ten 
Bombay’a kadar gidilen yerlerde önemli diya-

logların ve tartışmaların tefsir konularıyla alakalı 
kısımları aktarılmıştır. Yeni kurulan Türkiye’den 
Arap ve Hint Yarımadası Müslümanlarının ah-
valine kadar birçok konuya da değinilmiştir.

Muhammed Abduh’la alakalı çalışmalarda 
onun düşüncelerinde akıl ve bilim vurgusunun 
ağırlıklı olduğu belirtilir. Reşid Rıza’da ise ilk dö-
nem İslâm anlayışına duyulan hasret daha yoğun 
denilir. Bu açıdan Menâr müelliflerinin fikirlerini 
nasıl yorumlarsınız?

Tefsirin girişinde Muhammed Abduh’un ona-
yına sunulmuş şu ifadeler yer almıştır:

“Bu tefsir, sahih nakil ile selim aklı bir araya 
getiren bir tefsirdir; hikmet-i teşrîi yani ilahi yasa-
manın hikmetini açıklamakta, Allah’ın insanların 
hayatına egemen olan yasalarını yani sünnetullahı 
sergilemekte, Kur’ân’ın her zaman ve mekandaki 
bütün insanlar için hidayet, yol gösterici olduğu-
nu ortaya koymakta; Kur’ân’ın yol göstericiliği ile 
bu asırda ona sırt çevirmiş Müslümanların duru-
munu, buna karşın onun ipine sımsıkı sarılan ilk 
kuşak Müslümanların yani selefin durumunu kar-
şılaştırmakta ve değerlendirmeler yapmaktadır.” 

Bütün bunlar yapılırken kolay bir dil ve üslup 
kullanmış, tefsir ilmi ve edebi kavramlara boğul-
maktan kaçınılmış, herkesin anlayabileceği fakat 
münevverlerin de kendilerini müstağni göreme-
yeceği bir düzey tutturulmaya çalışılmıştır.

Kur’âni kavramlar, üstad ve talebesi tarafından 
büyük bir özenle işlenmiştir. Örneğin Ebu’l Âla 
Mevdudi’nin oluşturduğu ve Türkiye Müslüman-
larının 1970’li, 80’li yıllarda Kur’ânî kavramlarla 
ilgili tahkik algılarını yönlendiren “Kur’ân’a Göre 
Dört Terim” kitabında işlenen “İlah, Rab, Din, 
İbadet” kavramlarının değerlendirilmesi adeta el-
Menâr Tefsiri’nden iktibas edilmiştir.

Abduh ile Rıza arasında “ilim” konusunda da 
“akıl” konusunda da ciddi bir yaklaşım ve usul 
farklılığı yoktur. İkisi de Rabbimizin “tedebbür, 
teakkul, tefekkuh, tezekkür, tefekkür” çağrıları ile 
nimet olarak verdiği düşünce, akletme kapasite-
mizi atıl halden işler hale getirilmesi için çaba sarf 
etmişlerdir. Ama “içtihad kapısı kapalıdır” diyen 
mezhepçilerin veya batini tarikat mensuplarının 
içtihada ve akıl kapasitemizi Rabbimizin istemi 
doğrultusunda harekete geçirmeye çalışanlara yö-
nelik buğz ve karalamalarından bu iki müfesirsi-
miz de nasibini almıştır. Üzerinde en fazla durulan 
da Muhammed Abduh’un Fil Sûresi tefsirinde “es-
siccil” vakıası ile ilgili yorumuna kilitlenmişlerdir.
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Abduh’un vahyin gaybi ölçü ve sınırları da-
hilinde bazı müteşabih ayetleri anlama çabaları-
nı, modernistlikle itham eden bazı mezhepçiler 
veya batiniler, haksız yaftalamalara gitmişlerdir. 
Abduh’u “ebâbil” kuşlarıyla Habeş ordusunun 
üzerine atılan “es-siccil”i taş olarak değil de mo-
dernist bir etkilenmeyle helâkın, mikroplarla sağ-
landığını uydurmakla suçlamışlardır.

Vahyin Gaybi Ölçü ve Sınırları

Oysa Tefsir’in 14. cildindeki Fil Suresi ve vakı-
asıyla ilgili olarak Abduh, Habeşlilerin çiçek has-
talığına yakalanmasını İkrime’nin ayrıca Yakup 
bin Utbe’nin farklı rivayetlerine dayandırmakta-
dır. Konuyla ilgili kavramları da şu şekilde izah 
etmiştir: 

“El-ebâbil: Birbirlerini takip eden örneğin kuş 
ve atlardan oluşan birlikler, gruplar. Et-tayru: Ha-
vada uçan canlı. İster bu kuş küçük veya büyük 
olsun ister görünebilen varlıklardan veya görü-
nemeyen varlıklardan olsun fark yoktur. Essiccil: 
Taşlaşmış çamur.” 

Yerinden okuyacak olursak söz konusu riva-
yetlere ve çözümlemelere dayanarak da Abduh 
yorumunu şöyle tamamlamaktadır: 

“Bu mübarek sure bize bu çiçek hastalığının 
Allah’ın rüzgârla birlikte gönderdiği kuşlardan 
oluşan büyük bir bölük aracılığıyla ordunun üzeri-
ne düşen kuru taşlardan türediğini açıklamaktadır. 
Bu sebeple senin bu kuşların, bazı hastalıkların 
mikroplarını taşıyan sivrisinek veya sinek cinsin-
den olduğu bu çamurdan taşların da rüzgârın taşı-
dığı ve bu hayvanların ayaklarına bağlanmış kuru 
zehirli bir taş olduğu şeklinde bir yoruma inan-
manda bir sakınca yoktur.” 

Abduh’u modernistlikle suçlayıp iftira atan-
ların dayanağı, bu manası müşkil “es-siccil” keli-
mesini ilk dönem rivayetlerine dayanarak yorum-
lama biçimidir. Oysa anlaşılacağı üzere Abduh 
yorumunu, akait umdesi haline getirmemekte; 
ayrıca vahyin gaybi ölçü ve sınırları dahilinde 
yapmaktadır.

Nasıl ki, Cemaleddin Afgani ilk modernist ve 
natüralist olan Sir Seyyid Ahmet Han ve ekibine 
Dehriyyuna Reddiye kitabı ile cevap verdiği hal-
de modernist olarak suçlanmaktaysa; Abduh’a da 
ümmeti Kur’ân’la yeniden ahlaklandırmak ve ca-
hili Batı kuşatmasına karşı Muhammedi Sünneti 
yeniden canlandırabilmek istikametinde yürüdü-
ğü halde kör taklitçi ve ammî zihniyet onu Rabbi-
mizin akletme keyfiyetiyle ilgili ayetleri gündeme 

getirdiği için akılcı ve bilimci olarak haksız biçim-
de suçlama pozisyonuna düşebilmektedirler.

Aslında tam da bu yöntem Seyyid Kutub’a, Ra-
şid Gannuşi’ye, Muhammed Bedii’ye ve diğer ıslah 
önderlerine yapıldığı gibi oryantalistlerin ve em-
peryal think-tank kuruluşlarının karalamaları ile 
paralelleşir. Ya da bu tür karalamalar, milli dindar-
lık refleksleri içinde ıslah önderlerini karalamak 
için Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri kitabı-
nı yazdırdıkları Ahmed Davutoğlu veya Kur’ân’ın 
bilgi sınırlarının dışına taşan Fethullah Gülen gibi 
kişilerin hezeyanlarına dayanmaktadır.

Abduh ve Rıza aynı usulu’d-din anlayışına sa-
hiptirler. Kur’ân’ı ve Sünnet’i anlarken sabiteler ile 
değişkenler, yani yorumlar konusunda müttefik-
tirler. Ama asıllarda anlaşan insanların yorumla-
rında ve bazı materyalleri değerlendirmelerinde 
aynı sözleri söyleyeceklerinin veya tespitleri yapa-
caklarının bir garantisi yoktur ve olmamalıdır da. 
Tüm ıslah önderlerinin sabiteler dışında yaptıkları 
yorumlarda birikimlerinden ve algılarından kay-
naklanan farklılıkları dün de olmuştu gelecekte de 
olacaktır. İçtihad, yani değişken teşri hüküm ile 
dinin asılları, yani sabiteleri veya muhkem olanla-
rını karıştırmayanlar, yorumlarıyla ilgili eleştiri ve 
tartışmaya da açık kişilerdir.

Bazı rivayetlerle alakalı olarak epeyce dipnot 
var eserde. Ahad haberler noktasında eleştirel bir 
tutuma sahip olan Muhammed Abduh-Muhammed 
Reşid Rıza bu tutumlarını her rivayet karşısında ko-
ruyamamışlar anladığımız kadarıyla. Ne dersiniz?

Tefsirin başlangıç yazısını Reşid Rıza kaleme 
almıştır; giriş yazısı da Muhammed Abduh dersle-
rinden derlenmiştir. Ama ikisi de Abduh’un ona-
yından geçmiştir.

Menâr Tefsiri’nde köhneyen, bozulan yani 
fıtri ve vahyi değerlerden kopan tüm müf-
sidlere ve ifsad haline karşı; yeniden fıtra-
ta ve vahye köklü dönüş yapma, hayatın 
her alanında vahiy temelli bilgilenme ve 
bilinçlenme yani ıslah çabalarının öncele-
mesi, ayrıca Kur’ân’ın inzal nedeni ve tüm 
resullerin asıl gayesi olarak da bu çaba-
ların örneklik oluşturduğu mükerreren 
belirtilmiştir.
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Bu ön yazılardaki tespitlerde “müteşabih” 
ayetlerin Kur’ân bütünlüğü içinde ehlince yani 
“râsihûn” tarafından değerlendirilebileceği ve bi-
lemeyeceğimiz mutlak gayb bilgileri konusunda 
spekülasyona meyletmemek, yani gabya taş atma-
mak şartıyla farklı açılardan yorumlanabileceği iş-
lenmiştir. Aynı zamanda gaybi konulara yaklaşım 
hususunda Kur’ân’ın gösterdiği ölçüler üzerinde 
durulmuş; gaybi konularda Rabbimizin “zan”ı 
yasaklayan “yakin” ifade eden nass’a ittiba etme-
mizi isteyen uyarıları hatırlatılmıştır. Bu bağlam-
da Tefsir’de Cennet ve Cehennem’in mahiyetin-
den şefaat konusuna kadar bir çok akait konusu 
Kur’ân bütünlüğü ve ölçüleri içinde değerlendiril-
miş, akait ve gaybi konularla ilgili Kur’ân’ın gös-
terdiği usûl sık sık hatırlatılmıştır.

Bu usule bağlı olarak Reşid Rıza’nın gayb ko-
nusunda subutu kesin ve delâleti açık muhkem 
nass’ı ön planda tutmakla beraber, seyrek de 
olsa gayp konusunda bazı değerlendirmelerinde 
zanni rivayetlerden yararlanma yoluna gitmiştir. 
Rıza’nın bu tür eğilimlerini tasavvufi kanaldan 
gelmesine bağlayanlar da olmaktadır.

 Tefsirin ön yazılarında Rıza’nın hatırlattığı 
gaybi konularda zanni olandan kaçınma ve ahad 
haberlerle itikat oluşturmak hususunda seyrek de 
olsa zıtlaşan bazı kelami açılımların altına yayıncı 
olarak dipnotu ile hatırlatmalarda bulunduk. Bu 
dipnotlarda da sadece, ya tefsirde gaybi konularda 
muhkem ve yakînî ölçüleri önceleyen tespitlere 
ya da konuyla ilgili delâleti açık ayetlere referans 
gösterdik. 

Islah Hareketinin Öne Çıkan Beş İlkesi

Eserin eksenini ıslah kavramının oluşturduğu-
nu söylemek mümkün. Islah kavramının çerçevesi 
hakkında nasıl bir çerçeve sunar Menâr tefsiri? Bi-
dat ve hurafe olarak niteledikleri bir dizi davranış 
konusunda nasıl bir yöntem öneriyorlar?

Menâr Tefsiri’nde köhneyen, bozulan yani fıt-
ri ve vahyi değerlerden kopan tüm müfsidlere ve 
ifsad haline karşı; yeniden fıtrata ve vahye köklü 
dönüş yapma, hayatın her alanında vahiy temelli 
bilgilenme ve bilinçlenme yani ıslah çabalarının 
öncelenmesi, ayrıca Kur’ân’ın inzal nedeni ve tüm 
resûllerin asıl gayesi olarak da bu çabaların örnek-
lik oluşturduğu mükerreren belirtilmiştir. 

19. Yüzyıldaki Urvetu’l-Vuska ıslah hareke-
ti, ardıllarını öne çıkan beş ilkesi ile etkilemiştir. 
Cemaledden Afgani ve Muhammed Abduh’un 
fikri ve siyasi sürecini irdeleyen tüm Müslüman 

müelliflerin üzerinde mutabık olduğu bu ilkeler 
şunlardır:

1. Kur’ân’ın evrensel ilkelerini, Sahih Sünnet 
uygulamalarını rehber edinmek.

2. Çağdaş sorunlar karşısında tertil fıkhını ve 
içtihad eylemini çoğaltmak.

3. Muharref olan telakkilerden ve mezhepçi-
likten ayrışmak.

4. Şura’yı öncelerken her tür yönetsel tuğyana 
karşı olmak.

5. Sömürüye ve emperyalizme karşı direniş.
Mehmet Akif, Babanzade Ahmet Naim, El-

malı Hamdi Yazır, Said Halim Paşa, İskilipli Atıf 
gibi ıslah kimliğine yönelenlerin çıkarttığı Sırat-ı 
Mustakim ve Sebilürreşad; Cezayir’de Bin Badis 
ve arkadaşlarının çıkarttığı Şihab, Tunus’ta İbn 
Aşur ve genç Gannuşi’nin çabalarını da yansıtan 
Mecelletu’z-Zeytuniyye, Muhammed Reşid Rıza 
ile Mısır-Bilad-ı Şam hattında yayınlanan Menâr 
-ki 1935’te Rıza vefat ettiğinde Hasan el-Benna 
tarafından çıkartılmaya çalışıldı, ama vesayet sis-
temi engelledi-, Hint Kıtası’nda Mevdudi editörlü-
ğünde çıkan Tercümanu’l-Kur’ân gibi süreli yayın 
organları Urvetu’l-Vuska’nın ıslah çizgisini ve ya-
yın geleneğini takip ettiler. Ve tüm ümmet coğraf-
yasındaki uyanış, ıslah ve yeniden inşa çabalarının 
hemen memen hepsi bu çizgiye dayanır. 

Tefsir’de hem itikadi arınmayı gerçekleştirmek 
için, hem de ümmeti kaderci, münzevi ve atıl hale 
getirdiği için bidat ve hurafeler üzerinde durulur. 
Bu bozulmanın ümmet diriliğini ve Rabbimizin 
sunduğu “nimet”i kaybetmemizle doğrudan ala-
kası olan örnekler verilerek işlenir. Yine örnekle-
riyle bu kaderci yaklaşıma tepki vereceğim derken 
Avrupalı ilerlemeci anlayışa devşirilen yaklaşımla-
rın eleştirisi yapılır. Rabbimizin Kur’ân’da bahset-
tiği irade özgürlüğü, çalışma sorumluluğu, şahit-
lik ve tevekkül kavramları sık sık hatırlatılır.

İcma, kıyas, maslahat ve fıkıh usulüne dair ko-
nulardaki yaklaşımları nasıl? Bu konularda ileri 
sürülen birtakım fikirlerin Müslüman dünyada 
sekülerleşmeyi davet ettiği belirtiliyor. Tefsir bü-
tünlüğü içerisinde bu konularda neler söylenebilir? 

Tefsir’de icma’ya dalalet etmek konusunda 
Nisa suresinin 115. ayetinin asıl olduğu gösteril-
miştir. O da ilgili hükmün doğruluğu belli olduk-
tan sonra, Resûl’e ve müminlerin yoluna uymanın 
kaçınılmaz olduğu konusudur.

Tefsir’de icmanın iki türüne dikkat çekilir:
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Birincisi sahabîlerin ve tabiûn âlimlerinin hiç-
birinin ihtilafı olmaksızın dini uygulamalarla il-
gili icmadır ki, buna mütevatir sünnet de demek 
mümkündür.

İkincisi ise ümmetin maslahatı gereği içtihadi 
olarak kavranmaya çalışılan icmadır. 

Birincisinin salat’ın vakitleri ve rekatları gibi, 
Kur’ân’la ve Resulullah’ın uygulamalarıyla alaka-
lı bağı tartışılmazdır. Diğeri ise ümmet maslahatı 
için önemlidir ama içtihadi şartların zanniliğini 
taşır.

Tefsir’de icmanın içtihadla tespiti sırasında an-
laşmazlık konusunun Allah’a ve O’nun Resulü’ne 
götürülmesi “kıyas” olarak değerlendirilmiştir. Ay-
rıca kıyasa karşı çıkan ve kıyası savunan bilginle-
rin görüşlerine yer verilmiştir.

Kıyas, ibadet mahiyetinde ahkâma değil, 
muamelât hükümlerine özel bir delildir. Uygula-
mayla ilgili nassa göre amel etmek, nassın illetine 
göre amel etmeyi getireceğinden bu konuda ittifak 
aramak, daha doğrusu şura içtihadına yönelmek 
üzerinde durulur.

Tefsir’de “ibadetlerde kıyas olmaz; zira nassla-
rın hükümleri bellidir ve bunları da, amelî sünnet 
beyan etmiştir” denilmektedir. Hatta bu konuda 
“Rasûlüllah’ın ashâbının yapmadığı bir biçimde 
yapılan bütün ibadetlere itibar etmeyin ve yap-
mayın” sözü Huzeyfe (r.)’dan aktarılır. Zaten Ebû 
Hanîfe’ye göre had cezaları, keffâretler, ruhsatlar 
ve takdirlerde kıyasın cârî olmadığı görüşü de ak-
tarılır. Reşid Rıza Maide Suresi 101-102. ayetlerin 
tefsiri sırasında da geçersiz kıyas hakkında İbn 
Kayyim Cevziyye’den yaptığı alıntılarla örnekler 
verir.

Tefsir’de maslahatlar konusunda daha çok 
İmam Şatibi’nin yaklaşımı ön plana çıkartılmış, 
fıkıh usulü konusunda da daha çok dirayet eko-
lünün tavrı benimsenmiştir. Bu yaklaşımların mo-
derniteyle veya sekülerleşmeyi davet etmekle bir 
alakası yoktur. Sahabe döneminden beri İslâmi 
ilim talebeleri arasında yaşanan rivayetçi ve di-
rayetçi ekolün birbirleriyle veya iç tartışmalarıyla 
ilgili usûl arayışlarıyla alakası vardır.

Islah ekolünün tahkik ve yeni sorunlar karşı-
sında içtihadlarını yenileme dinamizmi, her daim 
taklitçi ve mezhepçi yaklaşımlar tarafından eleşti-
rilmiştir. Ama yaşanan sorunları aşma imkânı da 
hep ıslah çizgisinin hududullahı gözeten içtihadi 
açılımlarıyla gerçekleşmiştir.

Her Yorumun Eksiği Hatta Yanlışı da Olabilir

Menâr söz konusu olduğunda modern İslâm 
düşüncesinin birtakım hususiyetleri de gündeme 
geliyor. Meşveret, kadınlarla ilgili ayetlerin tefsiri 
ve bilimsel bilginin bazı ayetleri açıklamak mak-
sadıyla kullanılması. Bu noktalar aynı zamanda 
Menâr’ın en çok eleştirilen yönleri. Fakat bu konu-
daki örnekler birkaç ayetin ötesinde ele alınmıyor. 
Tefsirin tümünü göz önünde bulundurduğumuzda 
çeşitli tartışmalara sebep olan bu konular çerçeve-
sinde nasıl bir manzara çıkar karşımıza? 

Menâr Tefsiri, Kur’ân’da Allah ve Resûlü’nden 
sonra itaat etmemiz gereken ulu’l-emri, icma ehli 
olarak vasfetmektedir. Muhammed Reşid Rıza’nın 
tefsirde sürekli üstad olarak bahsettiği Muhammed 
Abduh, “ulu’l-emr” konusunda ihtilafların var ol-
duğunu belirtmektedir. Bazıları ulu’l-emr’in yöne-
ticiler olduğunu söylemişler, hatta bazıları bu gö-
rüşün mutlak olduğunu savunup, Rasûlüllah’tan 
“Yaratıcıya isyan olan hususta mahluka itaat yok-
tur” ve “İtaat ancak ma’rûftadır” bildirimlerine 
rağmen bu görüşün mutlak olduğunu savunup 
her türlü idareciye itaatın vâcip kılındığını ifade 
ederken, ayetteki “minkum” yani sizden kaydını 
gözden kaçırmışlardır. Bazılarına göreyse ulu’l-
emr’den maksat “âlimler”dir. Fakat âlimler bir-
birleriyle ihtilaf etmektedirler. Şia’ya göre ulu’l-
em’den maksat; “ma’sûm imamlar”dır. Ancak bu 
yaklaşım kabul edilemez. Zira imamların ma’sûm 
olduklarına dair hiçbir delil yoktur.

 “Ulu’l-emr” in manası; insanların ıslahı veya 
maslahatları hususunda düşünüp çözüm üretme 
keyfiyetinin kendilerine havale edildiği kimseler 
demektir. Ancak bunlar da kendi aralarında ihtilaf 
etmektedirler. Herhangi bir şart ve kayıt olmaksı-
zın onlara itaat nasıl emredilebilir?

Rıza, Üstad Abduh’un bu mesele üzerinde 
uzun zamandan beri düşündüğünü ve sonun-
da ulu’l-em’den maksadın Müslümanlardan olan 
“ehlû’l-hal ve’l-akd” topluluğu olduğu kanaatine 
vardığını söylemektedir. Bunlar, idareciler, yöneti-
ciler, âlimler, ordu komutanları ile halkın ihtiyaç-
ları ve genel maslahatları hususunda kendilerine 
müracaat ettikleri diğer önderler ve liderlerdir. Bu 
boyutuyla İbn Tümertin 12., 13. Yüzyıldaki Mu-
vahhidler Hareketi’nin 10’lar, 50’ler, 70’ler şura 
heyetlerini yeniden hatırlatır gibidir.

Adı zikredilen bu kimseler, bir mesele veya bir 
hüküm üzerinde ittifak ederlerse, o konuda ken-
dilerine itaat vâcip olur. Ancak bizden olmaları, 
Allah’ın emrine ve Resûlü’nün tevatürle bilinen 
Sünneti’ne aykırı hareket etmemeleri şartıyla. 
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Müslümanların veya kamunun işlerine çözüm 
araştırırken üzerinde ittifak edilen hususlarda 
kamu menfaati olması ve ulu’l-emr’in bu mesele 
üzerinde hem otoritesi ve hem de bilgisi olması 
şarttır. İbadetlere ve dinî itikad kabilinden olan 
hususlara gelince bu konular ümmetin şura mec-
lisi diyebileceğimiz “ehlü’l-hal vel akd”ın alanı de-
ğildir. Zira “ehlü’l-hal vel akd” yani ümmetin şura 
meclisi sadece hakkında kesin nass bulunmayan 
ameli konularla ve ümmetin maslahatıyla ilgili 
işleriyle ilgilidir ve şura kararları şura içtihadını 
ifade edecektir.

Abduh’un yaklaşımı, on üç asır boyu salta-
natla yönetilen sonra da ulus devlet diye dikta-
törlerin, şeyhlerin, emirlerin, şahların eline düşen 
bu ümmetin ortak işleriyle ilgili şura’ya başvur-
maları farzının nasıl yerine getirileceğine dair en 
önemli çözümlemelerden birisidir. Tabii ki bu 
çözümlemeyi “meşveret” adı altında batılı para-
digmanın “demokrasi” icadı ile aynı çuvala koyup 
karşı çıkan diktatörler, şeyhler, şahlar ve Batı’nın 
işbirlikçisi yöneticiler ellerinde tuttukları devlet 
imkânlarının propaganda gücü ile ve “saray ule-
ması” denilen dar kafalı mukallid din adamlarını 
kışkırtarak karalayacaklardı ve karaladılar da.

Islah ekolünün İslâm’da kadın konusunu 
Rasûlüllah (s.) dönemi ile mukayese ederek ay-
dınlatmaya çalışan çabaları da, resmi ve gelenekçi 
statü tarafından aynı saldırılara uğramıştır.

Nisa Sûresi’nin girişinde insanın yaratılışını 
anlatan ayetin İsrailiyatla bütünleşen yanlışlarla 
anlatılmasını tashih edilmesi ve vahyi perdele-
yen hürafelere karşı çıkılması da şura konusunda 
olduğu gibi benzer tepki ve iftiraları getirmiştir. 
Oysa tefsir de insanın tek nefisten yaratılma se-
rüveninde “nefs”in eril değil nekre olduğu için 
Adem’i temsil etmediği, ondan da “zevc”in yaratıl-
masının Havva’yı temsil etmediği; çünkü “zevc”in 

de kadınlara ait olmayan eril bir kullanım olduğu 
üzerinde durulup, tefsir kitaplarına karışan İsraili 
anlayışlar düzeltilmeye çalışılmıştır.

Evrenin yaratılışı ve nizamı ile ilgili astronomi 
ilminin verilerine başvurulması da, yine Abduh 
ve Rıza tefsirinin Müslüman kitlelerin idrakinde 
oluşturacağı ıslah dinamizmini örtmek için “bi-
limsel bilgiye tapıyorlar” diye kara bir propagan-
da yapılmaktadır. Fil Sûresi’nin klasik kaynaklar-
daki rivayetlere dayanarak tefsir edilmesi de yine 
bilimselliği kutsuyor denilerek tefsir konuları sap-
tırılmaya ve karalanmaya çalışılmıştır. 

Bu iftira dolu yaklaşımlar, kasıtlı olarak oryan-
talizmin ürettiği Kur’ân tarihselciliği gibi Müslü-
manların idrakini saptırmak ve ıslah çizgisinin 
önünü kesmek için dışarıdaki müfsidler tarafın-
dan üretilmiş ve içerideki gafiller tarafından da 
ezberlenmiştir.

Tabii ki tefsir, müfessirin yorumudur. Her yo-
rumun eksiği hatta yanlışı da olabilir. Zaten bu ne-
denledir ki tefsirin başına, okuyacağım Abduh’un 
Amme Cüzü girişindeki şu duasını koyduk:

“Rabbimiz! Sana tevekkül eder, günahlarımız-
dan arınıp yalnız Sana yönelmeye çalışırız. Mu-
hakkak ki dönüş yalnız sanadır. Rabbimiz! Bizi 
inkâr edenlere bir fitne kılma ve bizi affet! Rab-
bimiz, doğrusu Sen şanı büyük olansın, hâkimsin.

Ya Rab! Fazlının kapılarını bize aç, kavlinin 
sırlarından dilediğini bize öğret ve bizi Sana hangi 
lisan ve hangi uzuvlarla şükredeceğimize yönelt. 
Yaratılmışlar içinde hakkı kabule yatkın olanları 
irşad etmek için hakkı izah etme noktasında yardı-
mını diliyoruz. Senin apaçık kitabın olan Kur’ân’ın, 
yüce bir kelime olarak hâkim hale gelmesini ve re-
sullerin sonuncusu olan Muhammed (s.)’in ve tüm 
nebilerin rehberliğine gereğince uyanlara büyük 
bir güç kaynağı olmasını diliyoruz. 

Mehmet Akif, Babanzade Ahmet Naim, Elmalı Hamdi Yazır, Said Halim Paşa, İskilipli Atıf 
gibi ıslah kimliğine yönelenlerin çıkarttığı Sırat-ı Mustakim ve Sebilürreşad; Cezayir’de 
Bin Badis ve arkadaşlarının çıkarttığı Şihab, Tunus’ta İbn Aşur ve genç Gannuşi’nin 
çabalarını da yansıtan Mecellutu’z-Zeytuniyye, Muhammed Reşid Rıza ile Mısır-Bilad-ı 
Şam hattında yayınlanan Menâr -ki 1935’te Rıza vefat ettiğinde Hasan el-Benna tara-
fından çıkartılmaya çalışıldı, ama vesayet sistemi engelledi-, Hint Kıtası’nda Mevdudi 
editörlüğünde çıkan Tercümanu’l-Kur’ân gibi süreli yayın organları Urvetu’l-Vuska’nın 
ıslah çizgisini ve yayın geleneğini takip ettiler. Ve tüm ümmet coğrafyasındaki uyanış, 
ıslah ve yeniden inşa çabalarının hemen hemen hepsi bu çizgiye dayanır.
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Allah’ım! Eza ve cefaya duçar 
olmuş bu ümmeti esenliğe ve afiyete 
ilet! Ve bu ümmeti, kurtuluşa erenle-
re, erdirenlere bir düşman; sapıklığa 
düşenlere, düşürenlere bir fitne kıl-
ma!”

 Ayrıca müelliflerin sömürgeciler 
konusundaki yaklaşımları da farklı. 
Hollanda ve Fransa’yı müstebit bulur-
larken belli noktalarda İngiltere’nin 
yönetme tarzını ne çıkarıyorlar. Bunu 
nasıl yorumlamak lazım? 

Islah ekolünün en fazla aynılık 
yaşadığı konu İttihâd-ı İslâm siya-
seti ve sömürgecilere karşı direniş 
bilincidir. Tek ümmet olan küfrün 
parça parça olan kalbinin zaafların-
dan yararlanıldığı için Kahire’de ve 
İstanbul’da çıkartılamayan Urvetu’l-
Vuska mecmuası, büyük baskılara 
dayanabildikleri kadarıyla Paris’te 18 
sayı kadar çıkartılabilmiştir.

İttihâd-ı İslâm siyaseti Hindistan’da, Mısır’da, 
Bilâd-ı Rum’da en fazla İngiltere’ye karşı tavır ge-
liştirmiştir. Bu nedenlerle İngilizlerle savaşan Su-
dan Mehdisi ile görüşmeler yapmak üzere Abduh, 
Fransa’dan kalkıp gizlice Hartum’a gitmiştir.

Yine Cemaleddin Afgani ve Muhammed Ab-
duh Mısır bürokrasisine ulaşabilmek için mahiye-
tini henüz bilemedikleri Mısır’da Mason Locası’na 
girmişler; ama altı aylık bir iç tartışmadan sonra 
bazı kişileri de bu mason locasından kopartarak, 
İngiliz veliahdının Kahire’ye geldiği gün camii 
minberinden bu locanın İngiliz-İskoç emperya-
lizmine hizmet ettiğini açıklayarak tüm Mısırlıları 
bu locayı terk etmeye davet etmişlerdir. Tarihçi 
Muhammed Ammara’nın bu konudaki açıklama-
ları, Ekin Yayınları’ndan çıkan İslâmi Mücadelede 
Öncü Şahsiyetler kitabından okunabilir.

İngiliz işgali altına giren Mısır’da hem bilinç 
hem direniş ruhu itibariyle zaafa düşmüş ümmeti 
uyandırmak için İslâmi ilkelerini örtmeden sistem 
içi mücadele fıkhını bizzat yaşayarak örneklendi-
ren Abduh’un İngiliz işbirlikçisi Mısır Hidiv yöne-
timiyle ilişkileri, kimlik erozyonuna değil tevhidi 
kimliğin inşasına yarıyordu ve yaradı.

Urvetü’l-Vüska dergisinin önemli bir kısmı-
nın da tekrar yayımlandığı 523 sayı çıkan Menâr 
dergisi İslâm dünyası, İslâm düşüncesi ve İttihadı 

İslâm siyaseti açısından ne ifade edi-
yor?

On beş günde bir yayınlanan 
Urvetu’l-Vüska mecmuası, Mekke 
Dönemi’ndeki panayırlar veya ilaf ku-
rumu gibi küresel sistem içinde cahi-
li sistemin bir aracını Müslümanların 
maslahatı doğrultusunda kullanmak 
konusunda ilk ilkeli örneklerimizden 
birisi olmuştur. Bu mecmua ile 19. yüz-
yılın sonunda Müslümanlar gerek siyasi 
ahvalleri ile ilgili gerek ıslah projelerini 
paylaşmak konusunda Hindistan’dan 
Kazan’a, İran’dan Cezayir’e, Mısır’a, 
Lübnan’a, İstanbul’a kadar hem bil-
gilenmişler hem irtibatlanmışlardır. 
1884’te kapatılmak zorunda bırakılan 
bu işlevsel irtibat, tebliğ ve diyalog ara-
cının yerini ise 1898’de Kahire’de Mu-
hammed Reşid Rıza’nın editörlüğünde 
çıkan haftalık Menâr dergisi almış ve 
benzer fonksiyonu görmüştür.

Reşid Rıza 23 Ağustos 1935’te vefat edince 
Menâr dergisini talebesi Hasan el-Benna devam 
ettirmek istemiş ve Rıza’dan sonra ilk sayısını çı-
kartmış; ama Kral Faruk’un yasaklaması ve taki-
batıyla karşılaşmıştır.

Islah Çizgisinin Farklılığı

Menâr Tefsiri aslında Meşrutiyet yıllarından 
bu yana biliniyor. Mehmet Akif’in yapmış olduğu 
tercümeler var. Hakeza Türkçe olarak kaleme alı-
nan tefsirlere de etkisi var. 1960’larda Diriliş dergi-
sinde tefsirin mukaddimesi neşrediliyor fakat son-
rasında esere ve müelliflerine dönük bühtanlar öne 
çıkıyor. Türkiye’de Menâr etrafındaki tartışmalar 
hangi konular etrafında cereyan ediyor? 

Kemalist rejim Urvetu’l-Vuska ve ıslah hareke-
tinin mesajlarını yeni oluşan Türkiye toplumuna 
taşıyabilecek evsafta ve ilgi ağında bulunan ıslah 
çizgisine yönelen öncülerimizi maalesef tasfiye et-
miştir. İskilipli Atıf idam edilmiş, Said Halim Paşa 
İtalya’da vurulmuş, Mehmet Akif kaçmak zorun-
da bırakılmış; Elmalılı Hamdi Yazır, Babanzâde 
Ahmet Naim, Said Nursi ise tamamen baskı altına 
alınmıştır. Yani İslâm algısı iç zaaflarla malûl bir 
toplumu yeniden asıllarıyla buluşturup diriltecek 
olan Islah öncülerimiz Kemalizm tarafından tasfi-
ye edilmiştir.

Dini hayat, Osmanlı’dan devralınan ve içinde 
mağlubiyet zaaflarımızı da taşıyan bir İslâm algı-
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sı içinde büyük baskılara maruz kalarak 1960’lı, 
70’li yıllara gelmiştir.

1960’lı yıllarda Diriliş ve Hilal dergisi gibi or-
ganlar ıslah çizgisinin söylemini parça parça da 
olsa yeniden Türkiye toplumu ile tanıştırmaya 
başlamışlardır. Seyyid Kutup şehid edildiğinden 
yirmi gün sonra MTTB’de yapılan Kutub’u anma 
toplantısında Sezai Karakoç ve Necip Fazıl onun 
çizgisini ve mesajlarını övücü konuşmalar yap-
mışlardır.

Ama aynı yıllarda MİT’in başındaki Doğu Bey’in 
gayretleriyle Abduh, Rıza, Benna, Kutub, Mevdu-
di çizgisinden gelen ıslah hareketinin uyandırıcı 
birikimi “kökü dışarıda” ve “ideolojik” diye önce 
akademik kesimde, sonra da cemaatler bünyesin-
de karalanmaya, itilmeye ve giderek de iftiralarla 
töhmet altında bırakılmaya çalışılmıştır. Tevhidi 
uyanış süreci diyebileceğimiz 1970’li yılların orta-
larından itibaren kamuoyunda ağır ağır temayüz 
eden ıslah hareketlerinin Müslümanları sağcılık-
tan, milliyetçilikten, mezhepçilikten, batinilikten 
arındırmaya ve Kur’ân’a, sahih Sünnet’e yönel-
ten çağrısı değişik kanallardan susturulmaya ve 
Müslümanlarla teması zedelenmeye çalışılmıştır.

Rejim bu akımı “Vahhabi, reformist, kökü dı-
şarıda, radikal İslâmcı” olarak karalamaya çalı-
şırken, Yüksek İslâm Enstitüsü Müdürü Ahmed 
Davudoğlu’na yazdırdıkları Dini Tamir Davasın-
da Din Tahripçileri kitabı ile de bu çizginin biri-
kimine açıktan iftiralar atılmaya çalışıldı. Menâr 
Tefsiri’nin yazarları da bu iftira kampanyasından 
nasiplerine düşeni aldılar: “Mason, mezhepsiz, re-
formist, modernist, bilimci…”

Bir de gerek Abduh gerek Rıza ümmetin ulus-
laştırılmasını büyük bir çözülme, cahiliye ve şirk 
olarak görüyorlardı. Bu konular tefsirde de yeri 
geldikçe örnekleriyle işleniyor. Yani Türk uluslaş-
masının önünü açan II. Abdülhamid’i de, Batıcı 
İttihad Terakki kadrosunu da, Mustafa Kemal’i ve 
devrimlerini de açıkça eleştiriyorlardı. Bu yakla-
şımlarda Abdülhamid’i “cennet mekan” ilan eden-
lerin ve “milli dindarlık” eklektisizmine düşen-
lerin tepkilerini çoğaltmaya yetiyordu. Ama tüm 
bu kirlilikler Müslümanların elbiselerine sıçrayan 
çamurlardır. İnşallah Türkiye’deki ıslah ve İslâmi 
uyanış hamlesi Müslüman kimliğine sıçrayan bu 
çamurları elbiselerinden temizleyecektir.

1960’lara kadar olan oryantalist çalışmalarda 
Abduh ve Rıza’nın faaliyet ve fikirleri övülür fakat 
bu tarihten sonra tersi istikamette çalışmalar or-

taya çıktığı görülüyor. Bu isimlerin İslâm ve Batı 
düşüncesinin arasını telif etme yönündeki gayret-
lerinin başarısızlıkla neticelendiği üzerinde duru-
lur. Bu çerçevede ne söylersiniz? 

Nimet’ten uzaklaşıp ulus toplumlar cendere-
sine düştüğümüzden bu yana Müslümanlar ara-
sında İslâm’ın algılanmasında üç ana eğilim söz 
konusudur: Birincisi gelenekçilik. İkincisi moder-
nistlik. Üçüncüsü ıslah çizgisi. 

20. Yüzyılın başında tüm ümmet coğrafyası 
için ıslah hareketinin öncüsü olan Muhammed 
Abduh ve Muhammed Reşid Rıza’yı ve onların 
çizgisini geliştirmeye çalışan Bin Badis’ten İbn 
Aşur’a, el-Benna’dan Mevdudi’ye, Nebhani’den 
Kutub’a kadar tüm çağdaş muslihûn hakkındaki 
tartışmaları da bu üç eğilimin ana tutumları çerçe-
vesinde değerlendirmeliyiz.

Gelenekçi İslâmi yorum, Batıcı istilaya karşı ol-
makla beraber nass’ı mezhepçi ve taklitçi zaafları 
ile yorumlamaya devam eder. Düşüncede keşifçi 
veya taklitçidir. Modernist çizgi, Batılı paradigma 
ile uzlaşma yollarına yönelirken nass’ı modern bir 
akılla yorumlamaya çalışır. Düşüncede akılcıdır. 
Islah çizgisi ise, hem Batıcı istilaya karşıdır, hem 
mezhepçi-taklidçi taassuba karşıdır ve nass’ı, sı-
nırlarını Kur’ân’ın gösterdiği akletme çabasıyla 
tertilen anlamaya çalışır. Düşüncede akılcılığı de-
ğil akletmeyi önemser.

Ancak modernist kesim ıslah çizgisini gelenek-
çi yaklaşımla bir tutar, gelenekçi yaklaşım da ıslah 
çizgisini modernistlerle bir tutar. Gelenekçiler de, 
modernistler de vasat yolu göstermeye çalışan ıs-
lah çizgisinin gündem dışı kalmasını isterler. Islah 
çizgisi ise iki çizgiyi de dışlamadan ama yanlışları-
nı düzelterek ıslah etmeye çalışır.

Örneğin Hint Kıtası’ndaki Kur’âniyyûn deni-
len ve Aligarh Okulu’nun banisi Sir Seyyid Ahmet 
ve arkadaşlarının öncülük ettiği loyalist ve natü-
ralist modernist akıma karşı çıkan ve ilk cevabı 
veren, onların zaaf ve yanlışlarına uyarılarda bu-
lunan kişi Camaleddin Afgani olmuştur. Muham-
med Abduh bu kişilerin yanlışını düzeltmeye ve 
usuli netliğe ulaşmaya dönük 1972’de Afgani ile 
yaptığı derslerin derlemesini Risâletu’l-Vâridât adı 
ile kitaplaştırdı. Ve yine Afgani’nin ilk modernist 
natüralistlere karşı yazdığı Dehriyyûna Reddiye 
yani diğer adıyla Hakikat-ı Mezheb-i Neyçeri adlı 
kitabını Arapçaya çevirdi. Şimdi bu ıslah önder-
lerine modernist demek ya kör bir bilgisizlikten 
kaynaklanıyor, ya da art niyetli bir algı yönetimi-
nin muzurluğu söz konusudur.
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  “EL-MENÂR TEFSİRİ, URVETU’L-VUSKA ÇİZGİSİNİN KİTAPLAŞAN İLK TEFSİRİDİR” 

Abduh ve Rıza Sadece Müslümanların İç Meseleleriyle 
Uğraşmamışlardır

Siz de bahsettiniz, 1970’lere doğru bu isim-
ler ekseninde bazı tartışmalar meydana geldiği 
görülüyor. Reşid Rıza, Muhammed Abduh ve Ce-
maleddin Afgani ile birlikte düşünce hayatında 
dinde reform, mezhepsizlik, içtihat kapısının açık 
olması, taklid gibi meseleler etrafında epey söylen-
ti meydana geldi. Buna karşın tefsir tamamlandı 
fakat bir suskunluk durumu var. Sizce bu nerden 
kaynaklanıyor? 

Reşid Rıza’nın Mezâhibin Telfîkı ve İslâmın Bir 
Noktaya Cem’i adlı kitabı önce Ahmed Hamdi Ak-
seki, Osmanlı Türkçesine çevirdi, sonra Hayrettin 
Karaman bu çeviriyi sadeleştirerek İslâmda Birlik 
ve Fıkıh Mezhepleri başlığı ile yeniden yayınladı.

Ben bu eseri lise yıllarında okudum. Yani 
1970’lerin başında. O zaman mezhepsizliği, refor-
mistliği, Vahhabiliği ve müçtehid taslaklığı hak-
kında Hayrettin Karaman’a ne söyleniyor idiyse, 
aynı zihniyet biraz da Osmanlıcılık ve yerlilik ref-
leksiyle Afgani, Abduh, Rıza hakkında aynı büh-
tanlarda bulunuyorlardı. Bu eleştirilerin hiç birisi 
ilmi olmamıştır. Tabii ki ilmi olarak da her insanın 
eleştirilecek yanları bulunabilir. Ama Müslüman 
camiada ıslah çizgisine ve önderlerine yapılan 
eleştiriler ilmi olmaktan çok uzaktır ve farklı asa-
biyelere ya da bilgisizliğe dayanmaktadır.

İslâm algımız her şeyden önce muhkem nass-
lar ve aslı Kur’ân’da bulunan Mütevatir Sünnet 
ölçüleriyle ölçülenmelidir. Bu tutum, ümmeti 
uyuşukluktan, ekletisizmden ve mezhepçilik za-
afından kurtaracak tek seçenektir. Islah çizgisinin 
bu çağrısı, kendi devamcıları olan Tunus Nahda 
Hareketi’nden, Mısır İhvan Hareketi’ne kadar ya-
şanan son devrim süreçlerinde yeniden gündem-
leşmiş ve Türkiye Müslümanlarını da uykuların-
dan uyandırmıştır. Şefaati zanni zaaflarımızdan 
değil, Allah’tan beklediğimiz sürece de bu asabi-
yelerin dar geçitleri inşaallah aşılacaktır.

Müsteşriklerin birtakım yaklaşımlarına karşı 
ciddi eleştiriler var. Doğrudan adı anılan epey ya-
zar ve eser söz konusu. Ayrıca bazı müsteşriklerle 
bizzat görüşmeleri var müelliflerin. Bu çerçevede 
neler söylersiniz? 

Tefsirin içinde de yer aldığı gibi müsteşriklerle, 
onların İslâm akaidi, fıkhı ve siyeri üzerinde oluş-
turdukları spekülatif algıları ve yanlışları giderme-
ye dönük birçok tartışmalar yapılmış ve uyarıcı 
mektuplar yazılmıştır. Mehmet Akif Ersoy bu cevap 
ve mektupların bazılarını çevirerek gerek Sırât-ı 
Mustakim’de gerek Sebilürreşad’da yayınlamıştır.

Mesela Tefsir’in 12. Cildinde “Frenklerin Hı-
ristiyanlığı ve niçin Müslüman olmadıkları” başlı-
ğı altında Ortadokslara, Katoliklere, Protestanlara 
dönük ilah inancı, İsa’nın insanlığı, Tevrat’ın va-
hiy olup olmadığı, şarap ve ekmeğin Hz. İsa’nın 
kanına dönüşüp dönüşmediği, kilisenin mezhebi-
ne inanıp inanılmadığı ile ilgili bir anketin sonuç-
larına yer verilmiştir. Ayrıca Tolstoy’dan İmpara-
tor Guillaume’ye, Einstein’den Henry Digastery’e, 
Gustave Le Bon’e kadar bir çok Avrupalı düşünür 
ve bilim adamının İslâm’la, Müslümanlarla ilgi-
li görüşlerine yer verilip tartışılmıştır. Abduh ve 
Rıza sadece Müslümanların iç meseleleriyle uğraş-
mamışlardır. Aynı zamanda onları kuşatmaya çalı-
şan hakim Avrupa düşüncesi ve emelleri ile de ya-
kından ilgilenmişler ve bu konularda Müslüman 
muhakkikleri uyarmışlardır.

Reşid Rıza’nın İhya’ya yaklaşımı da oldukça 
farklı. Bu konudaki kanaatiniz nedir?

Rıza’nın Gazzali ile yaklaşımı ile Mevdudi’nin 
“İslâm’da İhya Hareketleri”ndeki yaklaşımları 
paralelleşir. Abduh olsun, Rıza olsun ilk dönem 
İslâmi çalışmaları önce dil ve gramer algısı olarak 
bir imkân olarak görürler; sonra da dirayet eko-
lünün ilmi yöntemi ile Seleften olsun, İmam Ebu 
Hanife, İmam Şafi, Taberi, Zamahşeri, Razi, Gaz-
zali, Teymiyye, Şatibi hatta Celaleyn olsun öncele-
dikleri konularda bu kişilerin bazen yaklaşımları-
nı tartışırlar, bazen de yararlanıp alıntılar yaparlar.

Genelde kaynak eserler 1970’lerden 1990’lara 
kadar yayımlandı. 2000 ve sonrasında muhtasar 
veya hacmi küçük olan eserler öne çıktı. Menâr 
Tefsiri’ne yönelik ilgi ve alaka nasıl? İlk baskısı 
bitti mi? Bundan sonra tefsire odaklanan sempoz-
yum türü bir etkinlik var mı zihninizde? 

Menâr Tefsiri’nin birinci baskısını önce 
Türkiye’deki yakın çevremiz arasında abone tar-
zında 2 bin nüshaya yakın tevzi ettik. Şimdi ge-
riye kalan bin nüshayı da piyasaya vereceğiz. Bu 
konuda kampanyamızı da yaz sezonu geçtikten 
sonra tefsirle ilgili bir sempozyum düzenleyerek 
güçlendirmek istiyoruz.

Şu anda bu çalışmayı ve müfessirlerini tanıtan 
ve tefsirin fihristini içeren Menâr Tefsiri ve Konu 
Başlıkları Fihristi başlıklı bir kitap yayınladık. 
Ekin Yayınları’ndan temin etmek isteyen herkese 
karşılıksız olarak verilecektir.

Şimdi de inşaallah 2015 Eylül ayından itiba-
ren Menâr’da da çokça başvurulan Zemahşeri’nin 
telifi Keşşaf tefsirinin çevirisini yine abone usulü 
şeklinde cilt cilt yayınlayacağız.
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Kurtuluş KAYALI

Kemal Tahir, Çağdaşları ve
Tarihçilik Üzerine Bazı Düşünceler

Kemal Tahir döneminin sağcı-solcu yazarlarından farklı olarak Türkiye’nin 
geleceğine yönelik olarak dünyadaki o günün toplumlarına, değişik toplumlarına 
benzeyeceği şeklinde bir kanaat belirtmemiştir. Türkiye’nin ileride muhayyel bir 
fotoğrafa benzeyeceğini düşünmemiştir. Türkiye’nin kendi gerçekliği çerçevesinde 
bir gelişim göstereceğini düşünmüştür. Çoğu aydının, sosyalist aydının kafasında 
Sovyetler Birliği, Çin ve Arnavutluk gibi modellere dayalı muhayyileleri vardır.

K emal Tahir’in kendi 
iradesiyle yayınladığı 

metinler bir öykü kitabı 
ve romanlarıdır. Ölümün-
den sonra on beş ciltlik 
notları, roman müsvedde-
leri ve tefrika edilmiş me-
tinleri de yayınlanmıştır. 
Rauf Mutluay’ın deyişiyle 
“müsvedde romanları bile 
romandır”. Sağlığı sıra-
sında yayınlanmayan bu 
malzemeler, Kemal Tahir 
açısından romanları için 
hazırlık çalışmalarıdır. 
Notların hangi tarihlerde kaleme alındığı belli ol-
masa da bunlar roman konuları üzerinde değişik 
dönemlerde derinlikli olarak düşündüğünün ka-
nıtlarıdır. Ciddi olarak düşünmüştür. 

Kemal Tahir’in romanlarına bakıldığı zaman 
düşünsel atmosferinin en merkezi yerinde tarih, 
sosyoloji, siyaset bilim, folklor ve edebiyatı gör-
mek mümkündür. Kemal Tahir’in yazdıkları bir-
birleriyle bağlantı halinde Osmanlı’nın başlangıç 
yıllarından 1970’lere kadarki tarihsel süreci anla-
ma denemesidir. Dönemin interdisipliner diyebi-
leceğimiz düşünce adamlarının bir kesimi sadece 

200 yıllık modernleşme 
tarihimizle ilgilenmiştir. 
200 yıllık modernleşme 
süreci de bütünlüklü ola-
rak yorumlanmamıştır. 
Onun ilgi alanı tarihsel 
olarak ve değişik disiplin-
ler açısından belirgin ola-
rak geniştir. 

1950’li ve 1960’lı 
yıllarda tarih kendisini 
Marksist, sosyalist ola-
rak niteleyen aydınların 
ilgi alanında değildir. 
1960’lı yılların sonlarında 

Türkiye’nin toplumsal yapısını yazmayı planlayan 
aydınların kısa bir Osmanlı geçmişi, Meşrutiyet 
değerlendirmesi dışında bir elli yıllık tarihsel sü-
reci anlamlandırma niyetleri vardır. Bu noktada 
söylenebilecek husus 1950’li ve 1960’lı yıllarda 
tarihle, sosyal bilimin bir kulu olarak algılayıp en 
ayrıntılı bir şekilde ilgilenen Hikmet Kıvılcımlı 
vardır. Hikmet Kıvılcımlı’nın Marksist klasikleri 
kısmi aşma çabasına karşın ona bariz bir bağım-
lılığı vardır. Onun ötesinde bariz olarak partilidir. 
TKP ve sonraki türevleri çerçevesinde anlaşılabi-
lir. Kemal Tahir’in ana hedefinin bin yıllık bu coğ-

Kemal Tahir



55

 Umran • Haziran 2015

Spot

  KEMAL TAHİR,  ÇAĞDAŞLARI VE TARİHÇİLİK ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER 

rafyanın tarihini anlamak çabası olmasına karşın 
Kıvılcımlı’nın çabası tüm dünya tarihini ve Orta 
Asya’dan itibaren Türk tarihini anlamlandırmaya 
çalışmaktır. Onun ötesinde güncel siyaset örneğin 
27 Mayıs’ı değerlendirmek ve solun, sosyalist so-
lun tarihini değerlendirmek gibi bir derdi de var-
dır. Dünya sosyalizminin anavatanı olarak telakki 
ettiği Sovyetler Birliği’ni önemsemesi söz konusu-
dur. Genelde yazdıkları ve “Brejnev’e Mektup” bu 
açıdan önemli bir göstergedir. 1960’lı yıllarda yaz-
maya başlayanların tarihsel devrim ve TKP eleşti-
rileri dışında Kıvılcımlı’nın yaklaşım tarzından te-
melde farkları yoktur. Ancak Kıvılcımlı ölçüsünde 
kimsenin En Erken Türk Tarihi 
ve Osmanlı Tarihinin Maddesi 
ve Osmanlı Tarihinin Ruhuyla 
hepsini kapsayacak ölçüde bir 
ilgisi yoktur. 

Kemal Tahir’in ise Marks-
Engels metinleri ile ve dönem 
açısından Marksist klasikler 
olarak nitelenen Lenin, Sta-
lin ve Mao’nun da kitaplarını 
içeren metinlerle sıcak sayıla-
bilecek bir bağlantısı yoktur. 
Sadece Marks’daki ATÜT kav-
ramından yararlanarak ve fakat 
onunla bağlantılı ve sadece ona 
sadık kalmadan Osmanlı top-
lumun özelliklerini, temel ka-
rakteristiklerini çözümlemeye 
çalışmıştır. Tarihle ilgili Marksist 
aydınlar Osmanlı ile uğraşma-
mışlardır. Kemal Tahir’in iki te-
mel alanından biri Osmanlı’dır. 
Aynı zamanda Kemal Tahir ön-
ceden ATÜT’le ilgilenmeden, 
ATÜT kavramının önemine vur-
gu yapmadan, öneminin farkına 
varmadan Osmanlı’yla ilgilenmiştir. Osmanlı ilgisi 
onu ATÜT’e götürmüş ve fakat örneğin Sencer 
Divitçioğlu ATÜT’ten kalkarak Osmanlı’ya yönel-
miştir. Onun 1967 tarihli kitabının ilk bölümü 
Marx-Engels’den kaynaklanan, aktarılan metinler-
le doludur. Kemal Tahir o dönemin ATÜT’le ilgile-
nen entelektüellerinden farklı olarak ATÜT üzeri-
ne tercümelere yönelmemiştir. Onun o dönemde 
sadece Kerim Devlet üzerine bir yazısı vardır. Sen-
cer Divitçioğlu’nun broşüründeki Kerim Devlet 
kavramını Türkiye’ye uygulaması dışında yaklaşı-
mı tipik bir tarzda Kemal Tahir’den daha çok Hik-

met Kıvılcımlı’yı çağrıştırır. Daha 1950’li yıllarda 
İstanbul Üniversitesi’nde, Marksizm’i temel ders 
konusu olarak alması, hayatının son evresinde 
ağırlıklı olarak eski Türk tarihi üzerinde durması 
ve TİP Bilim Kurulu üyesi olması mantalite olarak 
Kıvılcımlı’ya yakın durduğunu, daha doğrusu si-
yasetle ilgili olması anlamında Kıvılcımlı’ya yakın 
olduğunu göstermektedir. Benzeri nitelemeleri 
Selahattin Hilav ve İdris Küçükömer açısından 
da söylemek mümkündür. Bunlardan Selahattin 
Hilav’ın TİP’le ilgisi daha önce kesilmiştir. Bura-
da söylenmek istenen siyaset konusunda yorum-
ların örtüşmesi değil siyasetle ilgilenmelerindeki 

ortaklıktır. İdris Küçükömer de 
Osmanlı üzerinde daha fazla 
odaklandığı için Kemal Tahir’e 
daha yakındır. Aslında Cum-
huriyet döneminin kapsamlı 
değerlendirilmesi anlamında 
da Kemal Tahir’e İdris Küçükö-
mer daha yakın telakki edile-
bilir. Cemil Meriç de Kemalist 
dönemin köklü sayılabilecek 
bir eleştirisini yapmamıştır. 
Birbirinden belirgin bir şekilde 
uzak durmalarına, birbirleri-
nin metinlerini anmamalarına 
mukabil Kemal Tahir’in temel 
yaklaşımıyla en fazla yakınla-
şan İdris Küçükömer’in düşün-
celeridir. 

Osmanlı’ya yaklaşımının 
farklılığı iki nokta üzerinde 
odaklaşmaktadır. Osmanlı’ya 
yönelik sadece saptama yap-
maya yönelmemekte; buna ek 
olarak olumlu olarak yaklaş-
makta, Osmanlıyı altruist ah-

lakın temsilcisi olarak görmekte-
dir. Osmanlının bugün de bazı yönleri itibariyle 
yaşadığını ifade etmektedir. Osmanlı tahlilleri bu-
güne etkisiz bir deneme olarak görülürse basit bir 
akademik uğraştan öteye gitmeyeceğini, dolaysıy-
la da anlamsız olacağını söylemektedir. Bu anlam-
da süreklilik anlayışının merkezi yerinde olduğu-
nu söylemek mümkündür. Bu tarz bir süreklilik 
anlayışını Kemal Tahir ve İdris Küçükömer dışın-
da herhangi bir Türk entellektüelinde görmek pek 
mümkün değildir. Burada işaret edilen süreklilik 
anlayışının Niyazi Berkes ve Şerif Mardin’in “tari-
hin bizi zorunlu olarak buraya getirdiği” yaklaşı-
mından kimi önemli farklılıkları vardır. 

Tarihle ilgili Marksist 
aydınlar Osmanlı 
ile uğraşmamışlar-
dır. Kemal Tahir’in iki 
temel alanından biri 
Osmanlı’dır. Aynı zaman-
da Kemal Tahir önceden 
ATÜT’le ilgilenmeden, 
ATÜT kavramının öne-
mine vurgu yapmadan, 
öneminin farkına var-
madan Osmanlı’yla ilgi-
lenmiştir. Osmanlı ilgisi 
onu ATÜT’e götürmüş 
ve fakat örneğin Sencer 
Divitçioğlu ATÜT’ten 
kalkarak Osmanlı’ya 
yönelmiştir.
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O dönemin, 1950’li ve 1960’lı yılların aka-
demik tarihçilerine bakıldığı zaman onlar kendi 
dar alanlarının uzmanlıkları dışına çıkmamışlar 
genellikle de ya dar bir konu ya da kısa bir tarih-
sel dönem üzerinde odaklaşmışlardır. Tarih dışı 
disiplinlerle uğraşmamış, yani Osmanlı toplumu-
nun sosyolojik bir analizini yapmaya çalışmamış-
lardır. Ondan öte genelleme yaptıklarında bazı 
konulara ne ölçüde nüfuz edemediklerini görmek 
mümkündür. Bunların yazdığı, örneğin Annales 
Okulu eksenli metinler, Halil İnalcık ve Ö. Lütfi 
Barkan’ın metinleri konuya fazla vakıf olmadık-
larını gösterecek mahiyettedir. Tarihçiler arasında 
farklı olarak geniş anlamda Osmalı’nın iktisadi 
ve içtimai tarihini yazmaya çalışan tarihçi için de 
benzeri bir nitelemede bulunmak kabildir. Sözü 
edilen tarihçilerin Kemal Tahir’den farklı olarak 
apolitik bir yaklaşım tarzları olduğu söylenebilir. 
Bunlar arasında aslen Osmanlı tarihçisi olmasa da 
makro düzeyde meseleyi çözümleyen tarihçi ola-
rak konuyu değerlendiren Osman Turan üzerinde 
durmak mümkündür. Onun yaklaşımı da zaman 
içinde Kemal Tahir’den farklı olarak güncel siya-
sete daha yatkın görünmektedir. Söz konusu me-
tin tipik olarak Doğan Avcıoğlu’nun son dönemde 
yazdığı tarzda bir Türk tarihi yazma denemesine 
takaddüm etmektedir. Burada kastedilen Osman 
Turan’ın Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi(1971) 
kitabıdır. İlginç olan husus üzerinden uzun za-
man geçtikten sonra bugünün sosyal bilimcile-
rinin 1960’lı yıllar sosyal bilimcileri ölçüsünde 
klasik Osmanlı tarihçilerinin metinleriyle ilgi-
lenmemeleri ya da çok daha az ilgilenmeleridir. 
Kemal Tahir sözü edilen tarihçilerin temel metin-
leriyle ilgilenmek yanında onların kimi kaynak 
metinleriyle de ilgilenmiştir. Ondan öte Kemal 
Tahir kendi çağdaşlarından çok daha yoğun ola-
rak Fuad Köprülü’nün metinlerini de tartışmıştır. 
Kemal Tahir’in ilgi biçimi değişik görüşlerle tar-

tışmak şeklinde tezahür etmiştir. Örneğin 1960’lı 
yıllarda yazılan metinleri bir biçimde değişik öl-
çülerde besleyen Niyazi Berkes’in 200 Yıldır Ne-
den Bocalıyoruz? metniyle bir tarz hesaplaşma 
içine girmiştir. Söz konusu metin sosyal bilimcile-
rin genelde ezberlerine aldıkları metinken Kemal 
Tahir’in hesaplaştığı metindir. 

Aslında değişik metinlerle tartışma deneme-
si onu özellikle kendi düşüncelerine karşıt olan 
metinlerle de hesaplaşmaya itmiştir. Bu anlama 
gelmek üzere Behice Boran’ın metinleri ile o doğ-
rultuda seyreden Mübeccel Kıray’ın metinlerine 
ve hatta Bahattin Akşit’in ilk metni olan Az Ge-
lişmiş Kapitalizm ve Köylere Giriş’ine kadar çoğu 
metinden eleştirel anlamda söz etmiştir. Doğan 
Avcıoğlu’nun temel tezlerini de tartışmıştır. As-
lında Türkiye’nin tarihsel farklılığını savunmak 
üzerine bina etmiştir düşüncelerini. Temelde sa-
vunduğu düşünce Türkiye’nin yapısal özgünlüğü 
olup Behice Boran gibi sosyoloji tarihin tekil ko-
nularıyla uğraşmaz tarzında bir genelleme yapma-
mıştır. Kemal Tahir’in yazdıkları bin yıllık tarihin 
ciddi bir sosyolojik yorumudur. Bu nedenle de 
bariz bir biçimde etkili olmuş görünmektedir. 

Sadece iki alanda bir tespit yapmak bile Kemal 
Tahir’in ne ölçüde öngörülü olduğunu gösterecek 
mahiyettedir. Bunlardan birincisi son yirmi küsur 
senedir bizim aydınların Batılı yazarların metin-
lerinden kopya çekerek söyledikleri Türkiye’nin 
tarihinin hiçbir döneminde sömürge olmadığı 
gerçeğini Kemal Tahir’in önceden, yıllardır tekrar 
tekrar vurgulamasıdır. Bugün hiç kimsenin, ama 
elli yıl önce herkesin Türkiye’nin hiçbir dönemi 
için kullanmadığı azgelişmişlik kavramının Kemal 
Tahir Türkiye’yi anlamak için yeterli olmamaktan 
öte doğru olmadığını söylemiştir. Türkiye’nin az-
gelişmiş bir ülke olmadığını ifade etmiştir. Bir baş-
ka husus da Türkiye’de solun o günlerdeki Kema-
list doğrultusuna karşın kapsamlı, derinlikli bir 

“1950’li ve 1960’lı yılların akademik tarihçilerine bakıldığı zaman onlar kendi dar alan-
larının uzmanlıkları dışına çıkmamışlar genellikle de ya dar bir konu ya da kısa bir 
tarihsel dönem üzerinde odaklaşmışlardır. Tarih dışı disiplinlerle uğraşmamış, yani 
Osmanlı toplumunun sosyolojik bir analizini yapmaya çalışmamışlardır. Ondan öte 
genelleme yaptıklarında bazı konulara ne ölçüde nüfuz edemediklerini görmek müm-
kündür. Bunların yazdığı, örneğin Annales Okulu eksenli metinler, Halil İnalcık ve Ö. 
Lütfi Barkan’ın metinleri konuya fazla vakıf olmadıklarını gösterecek mahiyettedir.”
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  KEMAL TAHİR,  ÇAĞDAŞLARI VE TARİHÇİLİK ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER 

Kemalizm eleştirisi yapmıştır. İslâmî muhafazakâr 
yazarların bir iki istisna dışında ürkekçe ve sığ 
bir şekilde dillendirdikleri Kemalizm eleştirisinin 
çok daha cüretkârı ve mütekamili Kemal Tahir’in 
yazdıklarında mevcuttur. Bu anlamda ölümünün 
üzerinden kırk iki yıl geçtikten sonra bile yak-
laşımları daha çok örtük, zaman zaman da açık 
göndermelerle etkisini sürdürmektedir.

Kemal Tahir döneminin sağcı-solcu yazarların-
dan farklı olarak Türkiye’nin geleceğine yönelik 
olarak dünyadaki o günün toplumlarına, değişik 
toplumlarına benzeyeceği şeklinde bir kanaat be-
lirtmemiştir. Türkiye’nin ileride muhayyel bir fo-
toğrafa benzeyeceğini düşünmemiştir. Türkiye’nin 
kendi gerçekliği çerçevesinde bir gelişim göstere-
ceğini düşünmüştür. Çoğu aydının, sosyalist aydı-
nın kafasında Sovyetler Birliği, Çin ve Arnavutluk 
gibi modeller vardır. Bu modellere yönelmeseler 
de siyaseten bir yerde durmalarından kaynaklı bir 
gelecek muhayyileleri vardır.

Siyasete bir ölçüde mesafeli olması, mevcut 
siyasal eğilimlere mesafeli ve eleştirel bakması 
nedeniyle siyaset eksenli, güncel siyaset eksenli 
çevrelerde Kemal Tahir’in düşünceleri -hiç deme-
mek için pek diyorum- tartışılmamıştır. Hikmet 
Kıvılcımlı’nın düşüncelerini sürdürdüğü söyleyen 
hareketler ve partiler olmuştur. Bunların birinin 
bir zamanlar çıkardığı Yol dergisinde Türkiye’de 
gündelik siyasete yatkın yarım düzineden fazla 
önemli aydının dengeli sayılabilecek -bir yanıy-
la eleştirirken bir yanıyla önemini tebaruz etti-
ren- metinleri yayınlanmıştır. Bunların tamamına 
yakınının bir TİP geçmişi olduğunu tespit etmek 
mümkündür. Güncel siyasete mesafeli olması an-
lamıyla da Kemal Tahir üzerinde pek durulma-
mıştır. Ancak buna mukabil dar siyasal tercihleri 
olmayan ve birbirinden düşünsel olarak farklı az 
olmayan sayıda entellektüel üzerinde etkisi olmuş 
görünmektedir. Bunlardan bazılarını zikretmek 
gerekirse Ali Gevgilili, İsmail Cem, Selahattin 
Hilav ve Şerif Mardin’in adlarını saymak müm-
kündür. Özellikle kitapları ve kitaba pek dönüş-
memiş açık oturumlarıyla Ali Gevgilili önemli bir 
örnektir. Bu açık oturumlarda Ali Gevgilili’nin o 
dönemde önemsenmeyen Kemal Tahir, İdris Kü-
çükömer ve Şerif Mardin’i düşünceleri itibariyle 
fazlasıyla önemsediği görülmektedir. Bu entelek-
tüellerden son ikisinin de bir on beş – yirmi yıl 
sonra Türkiye’nin temel düşünsel dinamiklerin-
den birini etkilediği ve o doğrultunun yayınların-

da yazdıkları görülmektedir. Ali Gevgilili, İsmail 
Cem ve özellikle Şerif Mardin’in yazdıkları genel 
mahiyetteki metinlerde Kemal Tahir’in düşünce-
leriyle önemli akrabalıklar olduğu rahatlıkla söy-
lenebilir. Şerif Mardin “Köprü Kurmak” başlıklı 
yazısında, elli küsur yıl önceki yazısında Kemal 
Tahir’in Türk entelektüel hayatı içindeki müstes-
na yerine zaten işaret etmişti. Selahattin Hilav’ın 
ise yazdığı metinlerde daha sadık bir şekilde onun 
düşüncelerini açımlamaya çalıştığı görülebilir. 
Hatta Mardin ve Hilav’ın bu noktadaki saptamala-
rında paralellikler vardır. Aslında ATÜT’le ilgili ilk 
döneminde bu tarz bir düşünsel etkilemeyi Sen-
cer Divitçioğlu’nun yazdıklarında, kendisinin de 
ifadesiyle görmek mümkündür. Her yazdığı satırı 
fazlasıyla düşünerek kaleme alan Doğan Ergun’un 
ilk metnindeki açık sonrasında da örtük Kemal 
Tahir etkisi de aşikârdır. 

Yukarıda anılan isimlerden farklı olarak Cum-
huriyet dönemi siyaseti üzerine fazla durmayan 
Baykan Sezer’in metinleri daha belirgin ama do-
laylı olarak ifade edilmiş paralellikler taşımaktadır. 
Kemal Tahir’in ciddi, belki de daha sadık etkisi 
Baykan Sezer dolayısıyla olmuştur. Anadolu’nun 
değişik yerlerindeki geniş bir sosyolog grubu, bi-
rörnek biçimde olmasa da Türk toplumu üzerine 
yaptıkları sosyolojik yorumlarda dolaylı bir şekil-
de, Baykan Sezer üzerinden etkilenmişlerdir. Daha 
sonra farklı mecralarda seyrettiği söylenebilecek 
Baykan Sezer dolayımlı Kemal Tahir etkisi Kemal 
Tahir’den de, tabii özellikle Baykan Sezer’den de 
farklı olarak her değişik mecrada güncel siyasete 
daha yakın olmuştur.

Sol aydınlar üzerindeki örtük ve genelde in-
kardan geldikleri bir etkinin ötesinde İslâmî 
– muhafazakâr aydınlar üzerinde de bütünsel 
olmasa da ciddi bir etkisi olduğu açıktır. İslami 
– muhafazakâr aydınlar bu anlamda farklı olup 
Kemal Tahir’in düşünceleriyle daha bir barışıktır-
lar. Güncel siyasetin belirgin değişikliği de zaman 
içinde İslaâmî muhafazakârların mesafeli duruşa 
yönelmelerine yol açmıştır. 

Kemal Tahir’in tarih yaklaşımı Türkiye’de po-
püler tarihçilik üzerine fazlasıyla düşünmeyi ge-
rektirmekte olup aslında akademik görünümlü 
tarihçiliğin pekâlâ popüler tarihçilik olduğunu 
kanıtlayacak ve kimi popüler tarih olarak nitele-
nen metinlerinde daha bir tarih olduğunu göste-
recek mahiyettedir. 
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K R İ T İ K

Hüseyin ETİL

Siyasal ve Toplumsal Hareket Olarak

“Gezi”
Şimdiden ciddi düzeyde bir “Gezi Metafiziği” oluşmuş durumdadır. Daha 
ilk günlerden itibaren başlayan fetişleştirme eğilimi romantizmle malul 
biçinde devam etmektedir. Yazılanların kahir ekseriyeti “Gezi”yi açıklamak 
ve anlamaktan ziyade irade ve istemlerin teorikleştirilmesinden başka bir 
şey değildir. Yazılanlar açıklamadan (“Gezi budur” diyen değil) çok siyasi 
duruş (“Ben buyum” diyen “kibirli haysiyet”) sergileyen metinlerdir.  

Girizgâh

“Gezi”in ardından iki yıl 
geçti. Geçen iki yıllık 
süre içinde “Gezi” üzerine 
yüzü aşkın kitap yazıldı, 
konferanslar düzenlendi, 
makaleler kaleme alındı, 
araştırmalar yayınlandı. 
Sadece yazılı sembolik 
piyasa değil, görsel ve işit-
sel onca ürün kültür-sanat piyasasında tedavüle 
sokuldu. “Gezi” hakkında üretilen şarkıların ve 
marşların çetelesini tutmak bile çok güç. Bu abar-
tıyı nasıl anlamak lazım? Akılda tutmakta fayda 
var; romantizm abartıları sever. Önceleri “somut 
durumun somut tahlili” ilkesine dayalı rasyonalist 
siyasal anlayış (isyan durumunda aklı iptal etme-
yen klasik Leninist kavrayış) yerini pathosa da-
yalı bir duygulanım siyasetine bırakmıştır. “Gezi” 
hakkında üretilen ürünlerde kendi pratiğine âşık 
olmak gibi narsistçe bir şişkinlik göze çarpmak-
tadır. Pek çoğumuz için sıradan olan dayanışma 
duygusuna bir anlıkta olsa kendisini kaptırınca bu 
deneyimini eşsiz bir an olarak gök yüzüne yıldız 
misali çakmak istemektedir. Bu hâliyle liseli yılla-
ra dair tek anısının okulu asıp sinemaya kaçmak 
olan orta sınıf burjuva çocuklarını andırıyor oysa 

ki! Ne kadar da pörsümüş 
bir ruha, hastalıklı bir 
bedene sahip olduğu bel-
li; elinden gelen tek şey, 
bencilce çıkar ilişkileriyle 
örülü gündelik hayatının 
dışına çıkabildiği bu de-
neyimi (ki aslında ömrün-
de yaşadığı tek deneyimi) 
parlatmaktır, cilalamak-
tır; temizlemeye çalıştığı 

şey kirli elleri, sıhhatini aradığı şey ise hastalıklı/
yabancılaşmış bedenidir. Fakat bedeninin buru-
şukluklarını göremeyecek kadar da kendinden 
geçmiştir. Bu nedenle Narkisos “Gezi”nin ayna-
sında kendi “güzelliğinin” seyrine dalmaktadır. 
“Gezi” fâilinin kibri (“hubris”) kendi abartısında 
gizlidir. Bu kibir olanca değişimlere rağmen hiç-
bir şekilde kırılmış değil üstelik. Kültürel sermaye 
hacmi “Gezi”nin farklılık kazancıdır; seyrine dal-
dığı “güzelliği” (hayranlıkla kapılıp gittiği “yüceli-
ği” mi demeli!) ise kendinden menkul elitizmidir; 
çalınan piyanolar, okunan kitaplar, edilen dans-
lar, “zeka” parıltısı mizahlar, bestelenen müzikler, 
konserler, grafitiler, oynanan tiyatrolar vs. “Geziye 
destek veren ünlüler” retoriğini geçerken anmak 
gerekiyor. Adlı adınca bu kibirli, yavansöylem-
ci, sabit fikirli, konformist karakter Kemalizmin 

  SİYASAL VE TOPLUMSAL HAREKET OLARAK “GEZİ” 
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makbul/batılı/modern/kentli/kültürlü vatanda-
şıdır. “Gezi”nin hegomonik tipidir, onu harekete 
geçiren ruhudur. “Gezi”yi haysiyet ayaklanması 
şeklinde okuyan fâillerin kendiliğinden ideoloji-
si ise elitizmin ifadesi olan “kültürel seçkincilik” 
ve “liyakat”tir. Eşitlikten bahsederken bahşeden 
özneye dönüşen bu tipin imajlar dünyasını, onu 
oluşturan tarihsel-toplumsal evreni betimlemeye 
ve Marshall Berman’ın modernizmi tanımlarken 
kullandığı “tinsel [manevi] eşitlik” fikrinde dahi 
uzlaşmayan bu tahammülsüzlüğün oluşum süreç-
lerine değinmeye çalışalım.

Şimdiden ciddi düzeyde bir “Gezi Metafiziği” 
oluşmuş durumdadır. Daha ilk günlerden itibaren 
başlayan fetişleştirme eğilimi romantizmle malul 
biçinde devam etmektedir. Yazılanların kahir ek-
seriyeti “Gezi”yi açıklamak ve anlamaktan ziyade 
irade ve istemlerin teorikleştirilmesinden başka 
bir şey değildir. Yazılanlar açıklamadan (“Gezi bu-
dur” diyen değil) çok siyasi duruş (“Ben buyum” 
diyen “kibirli haysiyet”) sergileyen metinlerdir. Ya-
zılanlarda kibirli öznenin kendini güzellemesinin 
dışında herhangi bir nesne inşaatı yoktur. Biz bu 
yazıda irade beyanı şeklindeki bu ifadelerin ne ifa-
de ettiğini, veya tersten söylersek neyi ifade etme-
diklerini göstermeye çalışacağız. “Gezi”nin açığa 
çıkardığı direniş enerjisinin siyasal ve toplumsal 
anlamlarını, hangi kesimlere seslendiğini, ne tipte 
eylemci profillerine dayandığını soruşturmak ge-
rekmektedir. Bu nedenle “Gezi”nin bütünlüklü bir 
analizinden ziyade bu süreçte önemli bir rol oyna-
yan “kültürel burjuvazi” üzerine bir değerlendir-
me yapılacaktır. Kemalizm’e gösterilen sadakatin 
bir semptomu olan “Gezi”nin savunusunda öne 
çıkan toplumsal kesim “kültürel burjuvazi”dir. 
Abartıların sosyolojik zemini de bu toplumsal 
sınıftır. Onun sınıfsal habitusları (zihinsel ve be-
densel yatkınlıkları, davranış tarzları, arzuları) 
eylem repertuarlarını biçimlendirmiştir. Ancak 
analizi tarihsel ve toplumsal bir eksene oturtmak 
gerekmektedir. Bu tür bir analiz sayesindedir ki 
“Gezi” olgusundaki tarihsel süreklilik motifi gös-
terilebilir. Başka bir deyişle, “Gezi”nin ilk günle-
rinden itibaren çok sık dillendirilen “yeni gençler” 
argümanının çürüklüğü serimlenebilir. Çünkü o 
gençler hiçte yeni (“kopuş momentinin figürleri”) 
değillerdi. “Gezi”ye neredeyse üç kuşak aileleriyle 
katılan gençler “yeni” değil, olsa olsa öteden beri 
açılmış siyasal ve toplumsal patikaların sıkı takip-
çisidirler. “Gezi”nin fâili yeni değil “takipçi”dir, 
“varis”tir. Tarihsel sosyolojinin dilini bir yana bı-
rakarak Alain Badiou’nun tabiriyle söylersek sıkı 
takipçiler “sadık”tırlar. Onlar bir olaya sadakat 

göstermektedirler. Analizimizin tarihsel ekse-
ninde neye sadakatler gösterdikleri ve varislerin 
kültürel, siyasal ve toplumsal terekelerinin neler 
olduğu irdelenecektir. Temeldeki sorumuz şudur; 
“Gezi”nin çağırdığı ruh ve çıkardığı gürültü neyi 
ifade etmektedir?

1960‘lardan Günümüze Türkiye’de “Sol” Hareket

Türkiye siyasal alanındaki en temel sorunlar-
dan bir tanesi siyasal alanı düşünürken kullandığı-
mız sağ-sol kategorilerine dayalı tasnif sistemidir. 
Siyasallığı sağ-sol kategorileri üzerinden düşün-
memiz şüphesiz Osmanlı-Türk modernleşmesi 
üzerindeki frankafon etkiden kaynaklanmakta-
dır. Kant’ın apriori kategorileri olarak işlemsel-
leşen mezkur tasnif rejimi Türkiye’deki siyasal 
fenomenlerin açıklamasında ciddi sorunlara yol 
açmaktadır. Sağ ve sol siyasetlerin evrensel ta-
nımlarından türetilen açıklama biçimleri körleş-
tirici (“perde” gibi olguların üzerine çekilmiş) bir 
işlev üstlenmektedir. Tam da burada “ideolojik” 
bir işlevden söz etmek gerekiyor. Marx’tan mül-
hem geliştirilen ideoloji konsepti tekil çıkarların 
evrensel bir söylem içine nakşedilmesinden başka 
bir anlama sahip değildir. Burjuva sınıfının kendi 
çıkarlarını “insan”, “birey” gibi evrenselleştirici-
ler kullanarak yaptığı şey de tam teşekküllü ide-
olojik bir işlemdir. Marx’ın tanımından kalkarak 
şunu söyleyebiliriz: İdeoloji gizler. “Gezi” ağacın 
arkasın(d)a saklanmaktadır. Kendi öncülüğünde 
kurulacak bir karşı-hegemonya arayışında “Gezi”, 
genelliklere “vicdan”, “özgürlük”, “eşitlik” gibi il-
kelere sarılıyor. Biliyoruz ki derdi, kendi meselesi 
adına başkalarının sorunlarını vesile kılmaktan, 
ideolojik bir aparat olarak kullanmaktan ibarettir. 
Ancak, Heidegger’in de belirttiği gibi (“karanlık 
ormanın ortasında bir yerlerde kendini açan parıl-
dayış”) olayların çok net belirdiği/parladığı anlar 
vardır. (Okumakta olduğunuz metnin yazarının 
tanık olduğu ve deneyimlediği tam olarak böyle 
bir şeydir.) Başkasına değil de varlığın kendisine 
kulak vermeyi salık veren anlardır. Bu tip anlarda 
perdeler kalkmakta, sahnenin arkasındaki hakikat 
parlamaktadır. Yırtılan perdenin ardında hakika-
tin kendini açtığı bu anlardan biri “Gezi” süreci-
dir. “Gezi”yle birlikte Türkiye’deki hâlihazırdaki 
sol siyasetlerin sınıfsal, tarihsel, kültürel bağlam-
ları kendisini berrak biçimde göstermiştir. Genel 
kategorilerin tikel belirlenimleri kendilerini do-
laysızca açığa vurmuştur. Genel olarak “faşizm”, 
“kapitalizm” karşıtlığının veyahut “demokrasi”, 
“özgürlük”, “eşitlik” taleplerinin toplumsal içerim-
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leri berraklaşmıştır. Bu nedenle Wittgenstein’dan 
hareketle denilebilir ki sağ ve sol siyasetlerin ap-
riori, evrensel anlamları yoktur, kavramlar anlam-
larını toplumsal, siyasal pratikler içinde, başka bir 
ifadeyle “kullanımlarında” bulmaktadır. Vaktiyle 
İdris Küçükömer’in işaret ettiği ama çözemedi-
ği soruna/bulmacaya işaret ediyoruz. Bu sebeple 
ilk olarak “sol”un Türkiye bağlamında ne anlam 
ifade ettiğine ilişkin bir berraklaştırma işlemiyle 
başlamak gerekiyor. Böylece siyasal hareket olarak 
“Gezi”nin analizini Türkiye’deki sol siyasetlerin 
hikayesi içine oturtabiliriz. Birikimsel bir tarihsel-
sosyolojik perspektifle Türkiye’deki sol siyasal 
hareketi i) aktörler, ii) örgütler, iii) talepler ve iv) 
repertuarlar üzerinden analiz edeceğiz. 

Türkiye’de sol hareketin ikinci doğumu (ilk 
doğumu 1920‘li yıllardır) 1960 sonrasında yaşan-
mıştır. Günümüzüzde hâlâ varlıklarını sürdüren 
sol eğilimler 27 Mayıs Askeri Darbesi sonrasında 
sahne almışlardır. Askeri darbeyle “feodal sınıfla-
rı” tasfiye etmekte başarısız olan CHP kitlesi darbe 
sonrasında hızla bir solculaşma süreci içine gir-
miştir. Demokrat Parti ile CHP arasındaki kavga-
nın sınıfsal, kültürel temelleri mevcuttur. Demok-
rat Parti’de örgütlenen sınıfsal kitleler genel olarak 
kasaba eşrafıdır (ağalar da buradadır) ve halkın 
gücü onun yanındadır. Bu toplumsal sınıflar parla-
mento yoluyla devlet mekanizması üzerinde etkili 
olmaya başlayınca burjuva sınıfının ve sivil-asker 
bürokratik elitlerinin sert müdahalesiyle karşılaş-
tılar. Askeri darbe eşrafın ve ağaların siyasal gücü-
nü geriletti ancak ortadan kaldıramadı. Darbe bu 
bakımdan eksik kalmıştı. Her şey bu kurucu/temel 
eksiklik duygusuyla başladı. Bu eksiklik Milli De-
mokratik Devrim programının gelişiminde mer-
kezi motifi oluşturmuştur. Karadeniz’den Ege’ye 
uzanan CHP kitlesi (ki içinde Alevilerin önemli 
bir yer tuttuğu) solun Türkiye’deki doğal tabanı 
olmuştur. Tabanın çok partili yaşamda hareket-
lenmesi siyasal-toplumsal mücadelenin bir sonu-
cudur. 1960’lı yılların ruhu Kemalizm’in iktidar 
gücünü yitirmesiyle paralel olarak meydana gelen 
solculaşma sürecini ifade eder. 68 Kuşağı CHP’li 
ebebeynlerin çocuklarından müteşekkildir. Zihin-
lerin yapılanması açısından Köy Enstitüleri’nin 
rolünden de geçerken söz edelim. Sol bu mem-
lekette bugüne değin Kemalizm’in çirdik ördek 
yavrusu olarak gündeme gelmiştir. Ki bu yapısal 
etken hâlâ devam etmektedir. Bugün de sol, AK 
Parti karşısında iyice sıkışan CHP tabanının hare-
ketlenmesinden nefes almaktadır. Türkiye’de “sol” 
diye adlandırdığımız şey, CHP tabanının hareket-
lenmesinin bir fonksiyonudur. Bu sosyal zemin 

solun siyasal yapısını biçimlendirmiştir. O dönem-
de sol idea-politik anlamda modernist ve moder-
nist olmayan sol olarak iki gruba ayrışmıştır. Hiç-
bir zaman kitleselleşemeyen modernist olmayan 
solun temsilcileri Kemal Tahir, İdris Küçükömer 
ve gençlik içinde önemli bir isim olmuş Harun 
Karadeniz’dir. Anlaşılacağı üzere ana akım Türkiye 
solu idea-politik ayrışmalar bakımından moder-
nisttir. Kemalizm’in ilerletilmesi tezinden hareket 
eden modernist sol teorik-politik açıdan Milli De-
mokratik Devrim ve Sosyalist Devrim kamplarına 
ayrışmış, pratik-politik bakımdan ise silahlı mü-
cadele ve parlamenter mücadele temelinde ayrış-
mıştır. O günlerde oluşmuş bu siyasal çizgilerin 
sıkı takipçileri bugünde varlıklarını sürdürmekte-
dirler. Bu siyasal hareketler Gezi’de “bayraklılar” 
olarak Taksim Meydanı’nda yerlerini almışlardır. 

Dönemin toplumsal yapısının sınıfsal konfi-
gürasyonun karakteri solun sınıfsal haritasının 
çıkarılması bakımından da elzemdir. Bu kısa yazı 
kapsamında ayrıntılandıramayacağım sınıfsal ka-
tegorileri derdimi anlatabilmek açısından biraz 
dört köşeli (kaba Marksist bir biçimde) kullana-
cağım. Marx’ın sınıf teorisi üzerinden ilerlersek, 
klasik Marxist literatür temel olarak üç sınıfsal 
katmandan söz etmektedir; burjuvazi, işçi sınıfı ve 
küçük burjuvazi. Küçük burjuvaziyi ise Marx ken-
di içinde ikiye ayırmaktadır; klasik küçük burjuva-
zi ve yeni küçük burjuvazi. Eski küçük burjuvazi 
köylüler, esnaf ve zanaatkârlardan oluşmakta iken 
yeni küçük burjuvazi doktorlar, avukatlar, mimar-
lar, mühendisler, sanatçılardan vb. oluşmaktadır. 
Marx bu sınıfsal katmanların siyasal yatkınlıkları-
na ilişkin çıkarımlarda bulunur. Ona göre klasik 
küçük burjuvazi muhafazakâr bir siyasal eğilime 
sahiptir. Buna karşın ise yeni küçük burjuvazi de-
ğişimci bir niteliği vardır. Türkiye’de Demokrat 
Parti’den AK Parti’ye uzanan siyasal çizgi izlen-
diğinde klasik küçük burjuvazinin muhafazakâr 
partilere oy verdiği görülmektedir. CHP etrafın-
da örgütlenen toplumsal sınıflar ise büyük oran-
da (Özal’la birlikte parçalanmaya başlayan) yeni 
küçük burjuvaziden oluşmaktadır. “Gezi” süre-
cindeki belli başlı olayları anlamak açısından bu 
sınıfsal kategorilerin keşifsel bir anlamı vardır. 
Taksim esnafıyla “Geziciler” arasında yaşanan ge-
rilim bir nevi Gezi parkının baş örgütleyicisi Tak-
sim Platformu’nun (ki büyük oranda TMMOB’un 
öncü aktör olduğu) yeni küçük burjuvaları ile kla-
sik küçük burjuvazinin çıkarlar ve ilgiler (interest) 
kavgasıdır. Basitçe bu olay para-militer güçlerin 
örgütlemesi olarak değerlendirilmemelidir. Sınıf-
sal tasniflere devam edersek, klasik Marxist lügat 
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bu sınıfsal kategorilere bir de sınıf-dışı kategoriler 
ekler; memurları da içine alacak biçimde tanım-
lanan bürokrasi, aydınlar ve öğrenciler. Kemalist 
batılılaşma programının uygulanmasında devlet 
aygıtının ve aydın kitlenin önemini bu planda dü-
şünmek gerekmektedir. 

Bu sınıfsal-toplumsal kategoriler içinde solun 
nereden geliştiğine gelelim. Basitçe cevaplarsak 
“işçi sınıfı” ve “klasik küçük burjuvazi” dışında 
tüm kategorilerden beslenmekle birlikte esas ola-
rak yeni küçük burjuvazi ve sınıf-dışı kategoriler 
solun doğal tabanıdır. Türkiye 
solu bu nedenle öğreci hare-
keti, aydın hareketi ve memur 
hareketi olarak kendini açığa 
vurmuştur. 1960 sonrasını ka-
sıp kavuran işçi ve köylü hare-
ketleriyle ilişkisi hiçbir zaman 
organik değildir, hatta aktörleri 
harekete geçiren motivasyon 
da işçi ve köylü mobilizasyo-
nuyla sınıfsal açıdan farklıla-
şır. Bu “dünya” ayrışmasının 
çok önemli pratik sonuçları 
olmuştur. 1971 kopuşuyla bir-
likte kurulan silahlı mücadeleyi 
esas alan örgüt mensuplarının 
mütemadiyen işçi ve köylü-
ler tarafından ihbar edilmeleri 
“devrimcilerin” doğal yerlerinin 
neresi olduğu konusunda bize 
bir fikir vermektedir. Bir paran-
tez açarak Türkiye’deki devrim-
cilerin neden gittiği her yerde 
ihbar yediklerini Carl Schmitt’in 
Partizan Teorisi kitabının ilhamı 
üzerinden anlamlandırmaya ça-
lışalım. Schmitt kitabında soyut 
düşmana (“burjuvazi” gibi) karşı 
savaşan “devrimci partizan”(ki 
buna o “partizan” der) ile somut 
düşmana (“işgalci güç” gibi) karşı 
savaşan “karasal partizan” (ki buna o “gerilla” der) 
arasında bir ayrım yapmaktadır. Schmitt devrimci 
partizanın idea-politik bir yönelim içinde oldu-
ğunu, karasal partizanın ise nomos merkezlililk 
anlamında nomotetik bir yönelimde olduğunu be-
lirtir. Devrimci partizan kendi soyut siyasal prog-
ramını uygulamaya koymaya çalıştığında halkın 
nomosu ile devrimcinin ideası karşı karşıya gelir. 
Dolayısıyla halk devrimci partizanı kendi savaşçı-
sı olarak görmez ve devlete ihbar eder. Devrimci 
partizanın halkla arasındaki yarık bu açıdan epey 

derindir. O hâlde devrimcilerin yaşam dünyaları 
neresidir? Devrimcilerin nomosu Kemalist küçük 
burjuvaziye aittir. Bu nedenle onlar ancak kent-
li küçük burjuvaların evlerinde saklanabildiler, 
gizlenebildiler. Benzer biçimde bugüne bakarsak 
“Gezi” sürecinde harekete geçen yerler CHP taba-
nının (buraya etno-dinsel bir kitle olarak alevileri 
ve onların yerleşkelerini de eklemek gerekiyor) 
hüküm sürdüğü mekânlardır, mahallelerdir, böl-
gelerdir, şehirlerdir. İstanbul özelinde söylersek 
şayet Mecidiyeköy, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy 

vb. yerlerdir. Ancak bu kitlenin 
Alevi alt sınıflarıyla ayrıştığı 
noktalar mevcut. 1980 sonra-
sında CHP kitlesinin kaymak 
tabakası de-politikleştiğinde 
radikal sol örgütlerin büyük 
çoğunluğu Alevileşti. Bu sol ör-
gütlerin merkez komitelerinin 
büyük çoğunluğu Alevilerden 
oluşmuştur. Dolayısıyla Taksim 
Meydanı’na yerleşen radikal sol 
gruplar toplumsal taban olarak 
Alevi alt-sınıflarından oluş-
makta iken “Gezi” parkına yer-
leşmiş kitle ise geniş anlamda 
CHP kitlesidir. 

1960-80 aralığındaki top-
lumsal ve siyasal hareketleri 
aktörler, örgütler, talepler ve 
eylem repertuarları üzerinden 
genel bir şablonlaştırmaya gi-
delim. Toplumsal hareketin 
aktörleri olan işçi ve köylülerin 
örgütleri işçi sendikaları, parti-
ler, meslek odaları, kooperatif-
lerdir. Bu hareketlerin talepleri 
ekonomik, eylem repertuarları 
ise grev, fabrika ve toprak iş-
gali, yürüyüşler biçimindedir. 
Siyasal hareket olarak solun 

geliştiği zeminin aktörleri ise öğrenciler, 
aydınlar ve memurlardır. Bu toplumsal katman-
ların örgütleri dernekler, öğrenci federasyonları, 
memur sendikaları ve devrimci sol partiler olup 
talepleri ise siyasal iktidardır. Kullandıkları eylem 
repertuarlarına gelirsek; işgal, boykot, silahlı mü-
cadele, savaş, gösteriler, yürüyüşler, sokak siyase-
ti vb’dir. Toplumsal hareket olarak işçi eylemleri 
ve köylü isyanları ile siyasal öznelerin bağlantısı 
Türkiye İşçi Partisi örneği haricinde (ancak bugün 
“sol” olarak bildiğimiz çizginin üzerinde TİP gene-
leneğinin etkisi son derece azdır) her zaman için 

Gezi”nin ilk günlerin-
den itibaren çok sık dil-
lendirilen “yeni gençler” 
argümanının çürüklüğü 
serimlenebilir. Çünkü o 
gençler hiçte yeni (“kopuş 
momentinin figürleri”) 
değillerdi. “Gezi”ye nere-
deyse üç kuşak aileleriy-
le katılan gençler “yeni” 
değil, olsa olsa öteden 
beri açılmış siyasal ve 
toplumsal patikala-
rın sıkı takipçisidirler. 
“Gezi”nin fâili yeni değil 
“takipçi”dir, “varis”tir. 
Tarihsel sosyolojinin 
dilini bir yana bıraka-
rak Alain Badiou’nun 
tabiriyle söylersek sıkı 
takipçiler “sadık”tırlar.
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çok zayıf olmuştur. Siyasal hareketleri besleyen en 
önemli dinamik Kemalizm’in merkezi devlet aygıtı 
üzerindeki derin etkisi nedeniyle “memur”lardır. 
“Memurların” Türkiye solunda merkezi bir ro-
lünden söz etmek gerekiyor. Devlet alanının De-
mokrat Parti üzerinden yeniden düzenlenmesiyle 
birlikte sınıfsal (E.P. Thompson’cı anlamda sınıf 
kavramından söz ediyorum) kayıplar yaşayan 
memurlar Kemalizm’i sol bir zaviyeden yeniden 
kurguladılar. Memurlar içinde de önemli bir yer 
tutan grup ise “öğretmenler”dir. Öğretmen sendi-
kalarının (TÖBDER) seksen öncesinde çok aktif 
olmasının Türkiye sol tarihi açısından anlamını 
doğru okumak gerekiyor. Bir ikinci hususta öğ-
renci kategorisi için söz konusu. O dönemde öğ-
rencilerin hepsi solcu olma eğilimi içinde değildi 
kuşkusuz. Tıpkı Pierre Bourdieu’nün Fransız 68‘i 
için yaptığı okuma gibi Türkiye’de de solcula-
şan öğrencilerin sınıfsal haritalarını “fakültele-
ri” göz önüne alarak açıklamak gerekiyor. Hangi 
üniversitelerde ve hangi fakültelerde solculaşma 
süreci yaşanmıştır ve neden? Devrimci öğrenci 
liderlerinden Deniz Gezmiş’in İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi, Mahir Çayan’ın ilk ola-
rak İstanbul Hukuk sonra Ankara Siyasal Bilgiler 
Fakültesi, Doğu Perinçek’in Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi, Sinan Cemgil’in OTDÜ Mimar-
lık Fakültesi, İbrahim Kaypakkaya’nın Çapa Öğ-
retmen Lisesi öğrencisi olmasının hem ideolojik, 
hem de sınıfsal anlamları üzerine düşünmek ge-
rekiyor. Kaypakkaya dışındakilerin hemen hepsi 
(Alevi bir köylü ailenin çocuğudur ve diğerleriyle 
yolları köylülüğünden dolayı ayrılır) Kemalist ai-
lelerden gelen küçük burjuva çocuklarıdır. Mahir 
Çayan’ın Kemalizm’i küçük burjuvazinin radika-

lizmi temelinde okuması kesinlikle doğrudur ve 
sol, Kemalizm’in küçük burjuva radikalizminden 
doğmuştur. Başka bir ifadeyle sol, Kemalizm’in 
kalelerinden türemiştir; hukukçular, öğretmenler, 
mimarlar, sanatçılar, kültürel üreticiler vb. top-
lumsal katmanların, çeşitli statü gruplarının ra-
dikalleşmesinin sonucudur. Bu sosyal-sınıfsal de-
mografinin mekânsal karşılıklarına yukarıda işaret 
etmiştik. Tam da buradan çıkacak olan fenomen 
yeni küçük burjuva karakterdir. Burada bir yanlış 
anlaşılmayı engellemek açısından bir hususa işaret 
edelim. Türkiye’deki solcular arasında oldukça ah-
laki ve siyasi bir damga (stigma) olan “küçük bur-
juva” nitelemesi genel olarak öğrenciler için kulla-
nılır. Hâlbuki Marx’ın sınıf teorisi içindeki küçük 
burjuvaziyle öğrencilerin hiç alakası yoktur. Öğ-
rencilerin ahlaki ve siyasi olarak küçük burjuva 
olarak nitelendirilemesi Rus Devrimi’nden kalan 
bir adlandırmadır ve Türkiye’ye Leninist metinler 
ve Maksim Gorki’nin Küçük Burjuva İdeolojisinin 
Eleştirisi kitabı üzerinden girmiştir. Bu nedenle 
küçük burjuvazi ifadesi Marx’ta bir sınıf teorisinin 
analiz kavramıyken Türkiye’deki yaygın kullanı-
mında siyasal bir jargona dönüşmüştür. 

1969-70 momentinde doğan devrimci solcu 
özne 1980 sonrasında yeraltına çekilmiş, Gezi 
süreciyle birlikte yeniden cisimleşmiştir. Küçük 
burjuvazi yeniden radikalleşmiş ve solculaşma 
sürecine girmiştir. Kolektif hafızasındaki geçmiş 
ruhu çağırmaya başlamıştır. Hem de hukukçular, 
sanatçılar, öğretim üyeleri, beyaz yakalılar, dok-
torlar, mimarlar, kısacası yeni küçük burjuvazi 
öncülüğünde. O öznenin bütün anadiliyle birlikte 
doğmuştur; Grup Yorum’un konserlerindeki Ame-
rika karşıtlığını hatırlayalım, OTDÜ öğrencilerinin 
protestolarındaki dili hatırlayalım, Türkiye Komü-
nist Partisi’nin bütün ideolojik programını, slo-
ganlarını hatırlayalım. Bugün sol partilerin hemen 
hepsinin temel derdi “Gezi”yle birlikte hareketle-
nen geniş anlamda Kemalist kitleyi (adlı adınca 
sekülerleri) örgütlemekten ibarettir. O kitlenin 
taleplerini politikleştirmekten başka bir dertleri 
yoktur. Bu dilin ve öznenin Kemalizm’in radikal-
leşmesini ifade etmesinin dışında bugünün bağla-
mıyla uzaktan yakından bir akrabalığı söz konusu 
değildir. Öznenin ileri ket vurmasından, geçmişi 
sayıklamasından başka bir anlamı yok. Gezi’ye 
giden sürecin öncesinde OTDÜ’deki Deniz Gez-
miş anmalarıyla birlikte Deniz Gezmiş figürünün 
(Kaypakkaya’nın değil ama) ve Mahir Çayan çiz-
gisinin güçlenmesinin (gerek ÖDP üzerinden 
Dev-Yol geleneğinin gerekse de DHKP-C üzerin-
den Dev-sol geleneğinin) nedeni her iki isminde 

23 Kasım 2013’ü 24 Haziran 2015’e bağla-
yan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 
antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen 
uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansıma-
ları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. 
Arabistan’da ciddi bir hassasiyet meydana 
getiriyor.

68 Kuşağı CHP’li ebebeynlerin çocuklarından 
müteşekkildir. Zihinlerin yapılanması açısın-
dan Köy Enstitüleri’nin rolünden de geçerken 
söz edelim. Sol bu memlekette bugüne değin 
Kemalizm’in çirdik ördek yavrusu olarak 
gündeme gelmiştir. Ki bu yapısal etken hâlâ 
devam etmektedir. Bugün de sol, AK Parti 
karşısında iyice sıkışan CHP tabanının hare-
ketlenmesinden nefes almaktadır. Türkiye’de 
“sol” diye adlandırdığımız şey, CHP tabanı-
nın hareketlenmesinin bir fonksiyonudur. Bu 
sosyal zemin solun siyasal yapısını biçimlen-
dirmiştir.
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esasen anlatmaya çalıştığımız gibi Kemalizm’in 
toplumsal tabanının hareketlenmesinden, radikal-
leşme sürecine girmesinden doğan bir karaktere 
sahip olmalarıdır. Peki, o günün öznesini bugün-
le mukayese edersek neler söyleyebiliriz? Sonda 
söyleyeceğimizi ortada söyleyelim o vakit: Marx, 
Napolyon’nun yeğeni Napolyon Bonapart hakkın-
da Louis Bonapart’ın 18 Brumeire’i isimli çalışma-
sının ilk cümlesinde şöyle demişti: 

“Hegel, bir yerde, şöyle bir gözlemde bulunur: 
bütün tarihsel büyük olaylar ve kişiler, hemen he-
men iki kez yinelenir. Hegel eklemeyi unutmuş: 
birinci kez trajedi olarak, ikinci kez komedi ola-
rak. Danton’a göre Caussidiére, Robespierre’e göre 
Louis Blanc, 1793-1795’in Montagne’ına göre 
1848-1851’in Montagne’ı, amcasına göre yeğeni. 
Ve, 18 Brumaire’in ikinci baskısına eşlik eden ko-
şullarda gene aynı karikatürü görüyoruz”. 

İlkinde trajedi olan tipler (Deniz Gezmiş) ikin-
cisinde komedi/karikatür olarak gündeme geliyor 
(Koray Çalışkan). İlkinde Mahir Çayan, İbrahim 
Kaypakkaya gibi teorisyenler çıkmışken ikincisin-
de Cihan Tuğal, Foti Benlisoy gibi tipler çıkabilili-
yor. İlkinde Lenin, Mao, Marighella gibi isimlerin 
kitapları ellerden düşmezken şimdilerde Zizek’in 
metinleri ellerden düşmüyor. İlkinde trajik bir 
sonla biten “devrimci” hayatlar, bugün çok komik 
bir karikatür olarak (“Parka çadır kurma” şeklin-
de) gündeme gelebiliyor; “çapulcu”. Devrimcinin 
yaşantısı trajiklik, çapulcunun yaşantısı ise ko-
miklik ile maluldür. 

“Gezi”deki özneyi anlamak için seksen öncesi-
nin izlerinin yanısıra seksen sonrasındaki gelişme-
leri de irdelemek ve siyasal hareketin değişimini 
benzer biçimde özneler, örgütler, talepler ve re-
pertuarlar üzerinden giderek tartışmak gerekiyor. 
Seksen öncesinde “devrimci savaşçı” dönemin ve 
yerel hem de uluslararası konjonktürü nedeniyle 
temel karakterdi. Halk savaşı, ulusal kurtuluş sa-
vaşı MDD merkezli siyasal mahfillerin ana gündem 
maddesiydi. Bilhassa 1971 sonrasında (12 Mart’la 
birlikte ordunun müttefik güç olmaktan çıkma-
sıyla) gündeme oturmaya başlayan olgu ise Leni-
nist Parti aparatıdır. 12 Eylül Askeri Darbesi’nin 
akabinde sol karşılaştığı baskılarla birlikte temel 
bir dönüşüm geçirmiştir. Siyasal iktidarın elde 
edilmesine dayalı stratejiler terk edilmiş (azami 
program), en temel görev olarak “demokratik gö-
revler” (asgari program) kabul edilmiştir. Marksist 
yaklaşım açısından ise Doğu Marksizmi’nden Batı 
Marksizmi’ne doğru bir transformasyon yaşan-
mıştır. Radikal sol gruplar açısından ise dönüşüm 
şöyle yaşanmıştır; “halk” kavramı terk edilmiş 

(mahalle örgütlenmesi), “işçi” (emek, fabrika ör-
gütlenmesi) kavramı merkeze alınmıştır. Bu grup-
lar ancak giderek marjinalleşme eğilimi içinde 
girmişlerdir. Siyasal devrim programı terk edilmiş, 
toplumsal alanda demokrasinin derinleştirmesini 
isteyen yaklaşımlar (12 Eylül’ün baskı rejiminin 
etkisiyle) başat hâle gelmeye başlamıştır. Sivil top-
lumcu radikal demokrasi teorileri Leninist devrim 
stratejilerinin yerini almıştır. 12 Eylül öncesinin 
solu açısından tipik metin Lenin’in Devlet ve Dev-
rim kitabı iken, 12 Eylül sonrasının tipik metni 
Ernesto Laclau’nun Hegemonya ve Sosyalist Stra-
teji çalışmasıdır. Profesyonel devrimciliği bırakan 
radikalleşmiş orta sınıflar sisteme yeniden entegre 
olmuşlar ve neo-liberalizmin gözde kuruluşların-
da çalışmaya başlamışlardır. Radikal sol örgütlerin 
sıkı takipçileri olarak ise sadece alevi mahalleleri 
kalmıştır. 

Yeni küçük burjuvazinin neo-liberal ekonomik 
modelle birlikte değişen bir karakterinden söz 
etmeliyiz. Bilindiği üzere neo-liberal ekonomik 
model devlet merkezli büyüme stratejilerini ter-
ketmiş ve onu piyasa merkezli büyüme modelleri 
ile değiştirmiştir. Bu nedenle piyasacılığın güçlen-
mesinin siyasal formu sivil toplumculuk olarak 
belirginleşmiştir. Medya kuruluşları, reklamcılık 
sektörü, bankalar seksen sonrasının gözde çalışma 
sahalarıdır. Neo-liberalizmin piyasacılığı altında 
yeni tipte bir küçük burjuvazinin doğuşuna ta-
nıklık edilmiştir. Seksen öncesinin devletle bağları 
güçlü olan küçük burjuvazisi form değiştirerek pi-
yasaya bağımlı hâle gelmiştir. Yeni küçük burjuva-
zinin seksen sonrasında geçirdiği dönüşümler sol 
içerisinde iki büyük ayrışmaya neden olmuştur; 
sivil toplumculuk (sol liberalizm) ile ulusalcılık. 
Sınıfsal içgülere bağlanabilecek bu ayrışma üzeri-
ne basitçe şunu söylemek gerekiyor; devlete bağla-
rı güçlü olan pozisyonların ulusalcılığa, piyasa ile 
bağları güçlü olan pozisyonların ise sivil toplum-
culuğa gebe olduğudur. Aslında devlet üniversite-
sindeki doktor ile kendi muayenesi açan doktor 
arasındaki, devlet üniversitesindeki akademisyen 
ile vakıf üniversitesindeki akademisyen arasında-
ki, kendi avukatlık şirketi olanlar ile barolardaki-
ler arasındaki devlet-piyasa merkezli bir ayrışma-
dan söz ediyoruz. Ancak aralarındaki ayrışmalara 
rağmen tüm bunların hepsini biraraya getiren olgu 
Kemalizm’in gerek sivil toplumdaki gerekse de 
devlet alanındaki kalelerinin geriletilmesidir. Sı-
nıfsal yapının değişimiyle birlikte seksen sonrasın-
da siyasal hedeflerde değişmiştir; sınıfsal taleplerin 
yerini insan hakları söylemi, silahlı mücadelenin 
yerini eleştiri silahı, eşitlik söyleminin yerini öz-
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gürlük söylemi, ekonomik ilgilerin yerini etik ilgi-
ler (“dayanışma” etiği) almıştır. Bu aktörlerin temel 
örgütlenme araçları artık Leninist Parti değil, daha 
esnek modellerdir; platformlar, dernekler, hare-
ketler, muhalefetler, koordinasyonlar, inisiyatifler, 
kolektifler vb. Dönemin en önemli platformu ise 
parti olmayan parti olan Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi’dir. ÖDP yeni orta sınıfların temel örgüt-
lenme aracıdır ve Taksim Platformu üzerindeki en 
temel güç bu kesimdir. ÖDP’nin talep ettiği ka-
musallık teorik olarak Jürgen Habermas, Ernesto 
Laclau, Hannah Arendt gibi isimlerin metinleri 
üzerinden tartışılmıştır. İronik bir biçimde söyler-
sem Yeni Gündem: İletişim’dir. (Ancak “Gezi”yle 
birlikte radikalleşme artınca Fransız 68 radika-
lizminin önemli isimlerinden Jacques Ranciere’e 
atıfla “uzlaşmazlık” kavramının “iletişim” kavramı-
nın yerine geçmeye başladığını belirtelim.) Yaşam 
tarzına yapılan vurgu, çok-kültürcülük, farklılık 
atfı sivil toplumcu öznenin yeni jargonu hâline 
gelmiştir. Sert, kavgacı marşların yerini yumuşak, 
mutena şarkılar, türküler (“Yeni Türkü”, “Bulut-
suzluk Özlemi”, “Düş Sokağı Sakinleri”) almıştır. 
(Tarihsel sürekliliği tipik bir göstergesi de “Gezi” 
sonrasında 1968 dönemlerine ait eski marşların 
karnavaleks formlarda yeniden doğmasıdır.) Yü-
rüyüşlerin yerine ise karnavallar geçmiştir. 2000 
sonrasında büyük kent merkezlerinde ÖDP çizgisi 
baskın hâle gelmeye başlamıştır. Bu siyasal çizgiyle 
birlikte ekolojist hareketler, kadın hareketleri, eş-
cinsel hakları gibi eğilimler belirginleşmeye ve ka-
musallaşmaya başlamıştır. “Gezi” sürecinin öncü 
güçleri 1980 öncesinin olduğu kadar 90’lı yılların 
birikimine de yaslanmaktadır. Farklı siyasal ve 
toplumsal eğilimleri kendi çatısı altında birleştire-
bilmiş ÖDP kitlesinden gelen birikimler “Gezi”nin 
örgütlenmesinde, eylem biçimlerinde, atılan slo-
ganlarda belirleyici olmuştur; “müşterekler” söyle-
mi ve “her yer taksim her yer direniş” sloganı ÖDP 
içinde örgütlenmiş yeni orta sınıf kitlenin 
içinden çıkmıştır. 

Şimdi, buraya kadar “Gezi”nin üç temel bile-
şeninin tarihsel oluşumunu aktarmaya çalıştım; i) 
sol örgütler ve aleviler, ii) ulusalcılar ve iii) yeni sol 
siyasetler. “Gezi”nin bütünsel gövdesini belirtir-
ken iç ayrışmalara da ışık tutmak gerekmektedir. 
“Gezi” sürecinde eski sol ile yeni sol “bayraklılar” 
ile “bayraksızlar” biçiminde ayrışmıştır. Mekânsal 
olarak klasik sol Taksim Meydanı”na yerleşmiş-
ken, yeni sol siyasetler “Gezi” parkına yerleşmiş-
tir. Zaten öznenin adını koyan da oradaki kitledir; 
çapulcular. “Gezi” sonrasında “yeni orta sınıflar” 
kavramsallaştırmasını ateşleyen de bu kitlenin 

sınıfsal yatkınlıkları olmuştur. Yeni orta sınıflar 
olarak referans verilen kitle, küreselleşme yanlısı, 
kitap okuyan, kendisini eğitimli görerek halktan 
ayıran, ironik bir dile sahip, eğlenceyi önemse-
yen, siyasal partilere mesafeli, yatay örgütlenme 
modellerine yatkın, İstiklâl Caddesi, Harbiye, 
Nişantaşı kitlesidir. Sonraları oluşan forumlarda 
Beşiktaş, Nişantaşı, Kadıköy, Taksim civarlarında 
kurulmuştur. Duvar yazıları, mizah, ironi, sanatsal 
pratikler, şarkılar vb. kültürel direniş pratikleri-
nin fâili de buradadır. Ancak bu insanlar CHP’nin 
bedeninde yer almaktadırlar. Birazdan ayrıntılan-
dıracağız “kültürel burjuvazi”de “Gezi” kitlesinin 
içindedir. Seksen öncesi ile seksen sonrasının si-
yasal tasavvurları arasındaki gerilim “Gezi”nin be-
deninde yankısını bulmuştur. “Gezi”nin bedensel 
yatkınlıkları ile teorik aklı arasındaki gerilimler 
incelemeye değerdir, ancak burada bu incelemeye 
gerek yoktur, ancak şunu belirtebiliriz; Gezi”nin 
bedensel yatkınlığı Türkiye 68‘dir, teorik yatkınlı-
ğı ise Paris 68’i. 

Beden ve akıl meselesinde şunları dile getirme-
liyiz: İnsanın özneleşmesinde rasyonaliteden çok 
duygu durumlarının (örneğin “kin” gibi) önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Duygu modlarının da 
psikolojik, fizyolojik bir zatiyet olmaktan çok 
sosyal-sınıfsal oluşumlar (sınıfsal-kültürel kinler) 
içinde yapılandığını söylemeliyiz. Çünkü küçük 
burjuvazi üzerine olan literatürden biliyoruz ki 
küçük burjuvazinin oynak konumu üst burjuvazi 
gibi bir rasyonalite cihazına sahip olmasını engel-
ler ve duygusal tepkileri çok daha fazla sergileme-
sine neden olur. Radikalleşme dinamiğinin sınıfsal 
yapısı buradan gelir. Kin gibi en kaba duygulardan 
müteşekkil kitlelerle müzakere ve iletişim olanak-
ları ortadan kalkar. Adorno’nun deyişiyle “kültür 
taşının altında kaynayan dehşet” kendisini göste-
rir. Sözün (“sav veren öznenin”) iptal olduğu se-
sin onun yerine geçtiği bir siyasal bağlam peyda 
olur. Memleketin en eğitimli kesimi, dolayısıyla 
da “söz” sahipleri değil midir ki uzun bir süredir, 
Antik Yunan’dan bu yana kölelere hasredilen ifade 
biçimlerine (ses çıkarma) başvurmaktadırlar; ten-
cere tavayla (bir elinde Boğaziçi diploması elbette) 
başlayan (yani “gürültüyle”) kölece ifade tarzları 
oradan “tatava yapma bas geç’e ve şimdilerde ise 
“alkışlıyoruz” (en kaba ses çıkarma biçimiyle) se-
çim sloganıyla devam etmektedir. Elitizm iddiasın-
dan lümpen bir faşist jargona (“oy verin gitsinler”) 
düşüş bu olsa gerektir. Kindarlıktaki artışın nede-
ni klasik simetrinin bozulmasında yatmaktadır. 
Kendilerini üstün gördükleri kitleyle yaşadıkları 
kısmi eşitlenme seküler özne de kin birikmesine 
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neden olmaktadır. Klasik simetri bozulunca artık 
kendisini gömebileceği anlam sistemi çökmeye 
de başlamıştır. Küçük burjuvazinin klasik/seküler 
fraksiyonu muhafazakâr kitlenin küçük ve orta öl-
çeklerde ekonomiden siyasete ve oradan kültüre 
tüm alanlarda büyümesine paralel olarak yitirdik-
leri ayrıcalıklardan dolayı kin tutmaktadır. Yuka-
rıdaki lümpenleşmenin ve faşistleşmenin sosyo-
lojik imasını böyle okumalıyız. Buradan çıkış için 
eski repertuarlarını, dilini, imajlarını çağırmakta 
ve efendiliğini yeniden tesis etmek istemektedir. 
Kendileriyle hesaplaşma yerine savunma psiko-
lojisine girdiler. Öyle ya, “aydın” Zola’dan beridir 
“suçluyum” demez, “suçlar”. En derininde yatan 
kininle yüzleş!

Kültürel Burjuvazi ve Sembolik Mücadele:

Toplumsal hareketler literatürünün ileri sür-
düğü önemli argümanlardan bir tanesi toplumsal 
hareketi başlatan kitlenin sosyal-sınıfsal yapısının 
hareketin örgütlenme biçimini, taleplerini, ey-
lem repertuarlarını belirlediği şeklindedir. “Gezi” 
üzerine yürütülen mücadelelerin en önemli ayağı 
fiziksel şiddet olsa da, belki de daha semptomik 
olanı “sembolik mücadele”dir. Olaylar sırasında 
öne çıkan fotoğraflar, dillendirilen genel söylemler 
bunu ortaya koymaktadır; bir yanda polis jopu, di-
ğer yanda ise polise karşı kitap okuyan solcu genç. 
Eylemler esnasında dans eden, takmayan, ironi ya-
pan, şenlik havasında itiraz eden, piyonalar çalan, 
duvarlara yazılar yazabilen, ellerinden müzik alet-
lerinin düşmediği, çadırlar kurabilen bir eylemci 
tipolojisiyle karşı karşıya kaldık. 90‘lı yıllardan iti-
baren yeni orta sınıflar zaten kültür sanat alanın-
da, medyada önemli mevkiler edinmişti. Kendi-
lerini halktan dil becerileriyle, kültür ve sanattan 
anlamalarıyla, iyi eğitimleriyle ayrıştırıyorlardı. 
Bu sınıfsal habituslar nedeniyle internet, medya, 
kültür sanat, bilim ve felsefe gibi alanlar eylemler 
sürecinde ve sonrasında ön plana geçmiştir. De-
meye çalıştıkları kendilerinin Türkiye’nin kaymak 
tabakası/elitleri olduğuydu. Kültür ve sanattan an-
cak onlar anlardı ve ülkenin geri kalanı liyakatsiz 
insanlardan oluşmaktaydı. Onların dışındaki her-
kes ancak zordan, kabalıktan anlardı, kendileri ise 
konuşan, kentli, nazik insanlar kümesiydi. “Oran-
tısız zeka lafları”, “bağzı şeyler” espirileri tipoloji 
hakkında yeterince fikir veriyor zaten. Tam da bu 
pratiklerden solun işçi sınıfıyla ve halkla kurduğu 
teorik özdeşleşmeler paramparça olmuştur. (Hadi 
başkasına itiraf edemiyorsun bari kendine itiraf et, 
biz yine de duymayalım!) Burjuva haklar retori-

ği onca eleştiriden sonra geri geldi. Ulus Baker’in 
öğrencileri Spinoza’nın kudret öğretisinden liberal 
hak teorisine gerilemişlerdir. Post-yapısalcılıktan 
aydınlanmacılığa, affection temelinde okunan 
Spinoza’dan rasyonalist, Amsterdam burjuvazisiy-
le müttefik olan Cumhuriyetçi Spinoza’ya, Olgun 
Marx’ın bilimselciliğinden Genç Marx’ın hüma-
nizmine doğru bir dizi zihinsel/mental dönüşüm 
yaşanmıştır. Hegel’i yeniden keşfetmek zorunda 
kalmışlardır. Kültürel sorunlardan siyasal sorun-
lara doğru bir ilgi kaymasına tanıklık etmekteyiz. 
Memlekette siyaset felsefesi patlamasının bağlamla 
bir ilişkisi var kuşkusuz. Bu kitle kendi orta sınıf 
çıkarlarını sol bir retorik içinden savunmaya çalı-
şınca ideolojik perdeler yırtılmıştır. İşçi ve köylü 
eylemlerine giden eski devrimcilerdense çapul-
cuların “İnci Pastanesi”, “AKM”, Emek Sineması”, 
“Robinson Cruose Kitabevi” savunuları herşeyi 
apaçık kılmaktadır. 

Türkiye’ye özgü bir sermaye biçimi var; kent-
lilik sermayesi. Böyle bir sermayenin ne anlama 
geldiğini uğradıkları sembolik şiddetten dolayı 
köylüler çok daha iyi bilirler: Batılı yaşam tarzıy-
la, seküler tüketim pratikleriyle içeriklendirdikleri 
bu sermaye biçimiyle kendilerini “taşralılardan” 
ayırıyorlardı. Neye sahiptiler, ayrıcalıkları neydi? 
Pierre Bourdieu’nün deyişiyle “kültürel sermaye-
ye”. Bourdieu’nün kültürel sermaye sahibini Al-
win Goldner’ın kavramıyla “kültürel burjuvazi” 
olarak tanımlayacağız. “Kültür” faktörü Türkiye 
gibi ülkelerde (Fransa’da olduğu gibi) üst sınıf-
ların önemli bir ayracı olarak işlem görmektedir. 
Hangi toplumsal parametrelerin sınıfsal ayrışmada 
rol oynayacağı tarihsel bağlamla irtibatlıdır. Kültü-
rel sermaye sınıf oluşumunda, deneyimlerde, his 
yapısında son derece önemli bir faktördür. Sınıfsal 
ayrışmanın önemli çıktılarından olan kültürel ser-
maye (önemli okullardan mezun olanların devle-
tin önemli kadrolarına gelmesi) bir yandan devlet 
soyluluğuna, diğer yandan da kültür soyluluğuna 
neden olur (sanat, bilim, müzeler, konserler, fel-
sefe, düşünce, edebiyat alanında hegemonya). Bu 
nedenle kültürel burjuvazinin rolü kayda değerdir. 

“Gezi”yle birlikte akademide, kültür ve sanat 
alanlarında (özelliklede karşı oldukları burjuvala-
rın kendilerine açtığı alanlarda) varlığını sürdüren 
kültürel burjuvazinin eleştiri silahına sarıldığına 
tanıklık ettik. Gelişmekte olan eleştirinin temel 
özelliği kültürel burjuvaziye ait olmasıdır. Başka 
bir ifadeyle eleştiri üst sınıflara doğru yürümek-
tedir. Türkiye’nin elit lise ve üniversitelerinden 
eğitim almış bu imtiyazlı zümre tarihinde hiç ol-
madığı kadar aktif siyasetin içine girmiştir. Bu da 
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aslında akademinin önüne bir araştırma gündemi 
çıkarıyor: Eğitim sosyolojisi ve kültür sosyolojisi 
yapılmadan “Gezi”nin sınıfsal karateri gözler önü-
ne serilemez. En soyut şekilde sorarsak “Gezi”nin 
ana tekikleyicisi neydi? Türkiye’de bürokratik ve 
ekonomik alan, eğitim alanı ve kültürel alandaki 
homolojiler (yani bürokratik ve ekonomi alanında 
en üste olanların eğitim alanının da en üstünde, 
kültürel alanınında en üstünde yer alması. Üst dü-
zey bürokratların ve zenginlerin çocuklarının eği-
tim alanının üstündeki okullara gitmesi.) AK Parti 
döneminde sarsılmıştır ve “Gezi”, klasik kapalı, 
statik tabakalaşma yapısı pasif devrimlerle zede-
lendiğinde ortaya çıkan yeniden üretim krizidir. 
Bu açıdan “Gezi” mezkur toplumsal kesimlerin 
yeniden üretim krizine karşı geliştirdikleri strate-
jiden başka bir anlama sahip değildir. Yükselme 
ufku daralan yeni küçük burjuvazinin radikalleş-
mesinden ibarettir. Üstlerden giden toplumsal kitle 
ile altlardan giden toplumsal kitle ilk defa AK Parti 
döneminde karşı karşıya/yüz yüze geldiler. Eski-
den paralel dünyalar içinde yaşarlarken şimdilerde 
kesişmeye başladılar. Kriz de buradan çıktı zaten. 
Bourdieu’nün deyişiyle “alanlar” (ekonomi, sanat, 
kültür, akademi, bürokasi vs) giderek daralıyor, 
kıskançlaşmaya başlıyor; birileri sen giremezsin 
diyor. Sen giremezsin mücadelesinde kültürel bur-
juvazi öncülük yapmaktadır. Yani liyakat söylemi 
patlaması yaşıyoruz. Parlamento eliyle halk kitlesi 
devletin idari kadrolarına gelince ve muhafazakâr 
kitlenin tüm alanlarda “idari, kurumsal sermaye-
si” artınca kurumların içindeki profesyonellerin 
(söz gelimi akademik alanda bilimsel sermayesi 
fazla olanlar, sanat alanındaki sanatçılar, mimarlar 
vb) kendiliğinden ideolojisi olan “liyakat” söylemi 
patladı. Kariyer süreçleri pasif devrimlerle sekteye 
uğrayınca gazetelerde, sosyal medya mecraların-
da liyakatsiz insanların elde ettiği idari statülerin 
haber (doğal olmayan, olaysı vakalar) olduklarını 
görmeye başladık. Sol söyleme sahip bu kitlelerin 
sınıfsal karakteri gereği halk tabakalarıyla çıkarları 
ve dünyaları ayrışmıştır. Bu kitlenin sınıfsal güdü-
sünün siyasal formu “meritokratik”tir ve “demos” 
ile tabandan bir çatışma içindedir. Bu farkı eğitim 
göstergesi üzerinden ifade edersek, Cumhuriyetin 
üç-dört kuşaktır “eğitimli” kitlesi ile ailelerinin ilk 
kuşak eğitimlilerinden oluşan muhafazakâr kitle 
arasında yaşanan bir siyasal, toplumsal mücadele-
ye tanık oluyoruz. 

“Gezi” sonrasında yaşanan kültürel üretim 
pratiklerinde patlama teorik/düşünsel alanda ya-
şanmıştır. Sosyolojiden ekonomiye, oradan siya-
set bilimine uzanan farklı alanlarda pek çok isim 

“Gezi”nin anlamlandırılmasında önemli bir rol 
oynamıştır. Burada üretilen yaklaşımlara geçmez-
den önce “Gezi” sürecinde ve sonrasında avangart 
bir rol üstlenen “felsefecilerden” söz etmek gerek-
mektedir. Felsefe ilk defa bu kadar bir toplumsal-
siyasal olgunun bilgisinin üretilmesinde öncülük 
etmiştir. Bize göre felsefe alanının tarihsel inşasıyla 
bu durumun bir bağlantısı vardır. Çünkü felsefe 
başından itibaren Kemalizm’in egemenliği çerçe-
vesinde şekillenmiştir. Genel olarak üretilen yak-
laşımlara gelirsek; hakikat siyaseti olarak “Gezi” 
Foucault), Olay olarak “Gezi” (Badiou), İstisna 
Hâli olarak “Gezi” (Schmitt, Agamben), Moleküler 
Devrimler olarak “Gezi” (Deleuze), biyo-iktidara 
karşı biyo-politik bir direniş olarak “Gezi”, Çokluk 
olarak “Gezi”, parça olmayan parça olarak “Gezi” 
(Ranciere), gelmekte olan ortaklık olarak “Gezi” 
(Agamben, Blanchot), umut ilkesi olarak “Gezi”, 
ortak yaşam deneyimi olarak “Gezi”, konsey/ko-
mün pratiği olarak “Gezi” (Luxemburg, Otonom 
çevresi), kimlik değil oluş olarak “Gezi”, işçi sını-
fının isyanı olarak “Gezi” (Korkut Boratav, Ahmet 
Tonak), halk hareketi olarak “Gezi”, prekaryanın 
isyanı olarak “Gezi”, yeni toplumsal hareket olarak 
“Gezi”, “müşterekler hareketi” olarak “Gezi”, kent 
hakkının savunusu olarak “Gezi”, doğrudan de-
mokrasi pratiği olarak “Gezi”, haysiyet ayaklanma-
sı olarak “Gezi” vb. Listeyi uzatmak gerçekten çok 
olasıdır. Sembolik mücadelenin (eylem repertuarı 
olarak) bu kadar yoğun olmasının anlamı hareke-
tin sınıf karakteriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu-
rada “kültür ve sınıf” arasındaki ilişkiyi nasıl dü-
şünmek gerektiği konusu önem kazanıyor. İngiliz 
Marksist tarihçi E. P. Thompson’ın sınıf kavrayışı 
önemli açılımlar sağlamaya matuftur. Thompson 
sınıfları salt yapısal, ekonomik konumları üzerin-
den değil, deneyimlerini merkeze alarak oluşum 
süreci içinde değerlendiriyor. Bu deneyimler için-
de kültürün, geleneğin, göreneğin, ailenin önemi 
artıyor. Türkiye’deki orta sınıfların oluşum süreç-
lerinde ailenin, oradan içselleştirdikleri zihinsel ve 
bedensel yatkınlıkların ve siyasal süreçlerin etki-
sinden aslında yazı boyunca söz etmeye çalıştık. 

Sınıf oluşum süreçleri açısından “Gezi” bura-
da baktığımız husus çerçevesinde Bourdieu’nün 
öğrencisi Loic Wacquant’ın deyişiyle kültürel bur-
juvazinin öncülük ettiği bir isyandır. Wacquant’ın 
kent denen olguyu ekonomik, sembolik ve siya-
si sermayenin biriktiği ve farklılaştığı bir mekân 
olarak okumaktadır. Bu nedenle kentler farklı 
sermaye biçimlerinin birbiriyle karşılaştığı, zaman 
zaman da çatıştığı yerlerdir. Onun argümanına 
göre neo-liberal yapılanma içinde ekonomik ve 
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siyasi sermayenin, kültürel sermayenin yayıldığı 
mekânlara yönelik hamlesine kültürel burjuvazi 
direnerek karşılık verme eğilimindedir. Ona göre 
bu olgu neo-liberal döneme ilişkin bir fenomendir. 
Günümüzdeki kentsel toplumsal isyanın özne-
si “popüler sınıflardan” ve “kent yoksullarından” 
çok kültürel burjuvazi olduğunu ileri sürmektedir. 
Türkiye’deki siyasi, ekonomik, kültür kavgalarının 
üzerine bu olguyu eklediğimizde kültürel burju-
vazinin isyanı daha anlamı hale gelmektedir. Çün-
kü Türkiye söz konusu olduğunda basitçe “Gezi” 
neo-liberalizmin bir fonksiyonuna indirgenemez, 
çünkü onu tarihsel oluşum süreçleriyle birlikte 
düşünmek gerekmektedir. “Gezi” hakkında üre-
tilen söylemin büyüsü, tarihsel oluşumları ve sı-
nıf yapılarını göz önüne alarak düşündüğümüzde 
bozulmaktadır. Sol açısından traji-komik olanı ise 
Wacquant’ında belirttiği gibi kültürel burjuvazinin 
asli stratejisi kendisine ait olduğu mekânı esasen 
üst sınıflara değil alt sınıflara kapatmak istemesi-
dir. Bu bakımdan eşitlik ve özgürlük mücadelesi 
olarak kurulan büyü, “çıkarlara” odaklanıldığında 
uçup gitmektedir. Gerek klasik ortodoks Marksist 
bakış gerekse de Alain Touirane gibi yeni toplum-
sal hareket kuramcıları kültür ile çıkar kavramını 
birbirinden soyutlayarak değerlendirme eğilimin-
dedir. Ancak nesnel konumların çeşitlenerek farklı 
alanlar arasında dağıtıldığı Bourdieucü yaklaşıma 
göre çıkarlar sadece ekonomik alana ait değildir. 
“Kültürel sermaye”nin bizzat kendisi kendi mad-
diliğine sahiptir ve entelektüeller genellikle kül-
türel sermaye sahipliği üzerinden egemenlik te-
sis ederler. Çıkar ile ahlakı karşı karşıya koyarak 
evrensel bir hakikat retoriği geliştirirler. (Çünkü 
tam da bu onların çıkarı, farklılık üretme strateji-
leridir.) Bu okumada güç mücadelesi yerini doğru 
ile yalanın, iyi ile kötünün mücadelesine bırakır. 
Felsefecilerimiz kamuoyuna (“kazlıçeşme”) karşı 
hakikati savunan Sokratik tiplere dönüşmüştür! 
Marx’tan mülhem ne demiştik “ideoloji gizler”; 
“Gezi” bilimin, sanatın, kültürün, ahlakın, vicda-
nın arkasında saklanmaktadır. İncelmişliğin arka-
sında yatan kaba bir duygu akışı onun yatağıdır; 
“kin”. “Gezi” daralan alanlardaki kıskançlık hissi, 
kindarlık ve öfkeyle maluldür ve halk karşısında 
konumlanan üst sınıf kültürel burjuvaların sınıf 
ırkçılığının basit bir yansımasından başka bir şey 
değildir. Kültürel sermayenin en önemli payını 
ellerinde tutan Marksistlerimizin en büyük traji-
komik anlatısı burada gizlidir. 

Bilhassa söylem üreten entelektüeller 
Bourdieu’nün ifadesiyle “egemen sınıfın hükme-
dilen fraksiyonu”dur. Bourdieu kültür üreticilerini 

yine de “egemen sınıfın” içine dahil etmektedir ki 
bu Türkiye için açık bir gerçektir. Kültürel burju-
vazi çelişkili toplumsal konumundan dolayı asla 
tutarlı bir bakış açısına sahip olamaz. Bazen kapi-
talizme eleştiri getirir, kriz durumunda ise burju-
vaziyle ittifak yapmaktadır. Gouldner bu nedenle 
kültürel burjuvazinin asla bir eşitlikçi ideolojiyi 
savunamayacağını düşünmektedir. Kültürel bur-
juvazi (“ayrıcalıklı” kesim) sürekli olarak kendisi-
ni farklı toplumsal kesimlerden ayırma mücadele-
si içindedir. “Ben bilim, sanat, kültür insanıyım, 
bana böyle davranamazsın” ya da “ben doktorum, 
ben mimarım vs” söyleminin kurduğu ayrımlar-
dan söz ediyoruz. Bu nedenle “Gezi” egemen ile 
ezilen arasındaki bir mücadele değil, farklı ege-
menler arasındaki bir mücadeledir. “Gezi” üzerine 
üretilen bunca teorinin anlamı kültürel burjuva-
zinin hegemonya mücadelesinin bir parçası ol-
ması münasebetiyledir. Kültürel burjuvazi kendi 
gündemini kendi araçlarıyla dayatmaya çalışmış-
tır. Akademisyenler, mimarlar, sanatçılar, kültür 
insanları politik aktör olarak gündeme gelmekte-
dir. Bilim ve sanat alanlarından devşirilen güçler 
siyasal alanda siyasi muarıza karşı ileri sembolik 
mücadelenin bir parçası olarak sürülmüştür. Sahip 
olduğu bütün potansiyelleri siyasal mücadelesinde 
araçsallaştırdı. (Deniz Gezmişlerin de avukatlığını 
yapmış Niyazi Ağırnaslı’nın torunu varis Suphi 
Nejat Ağırnaslı’nın ölümünde “boğaziçili, sosyo-
log, çevirmen” olarak takdim edilmesi de benzer 
bir semptomdur.) Kendi dünyalarının pratiklerine 
gömüldüler. Ne de olsa “herkes ve her şey kendi 
yaşam dünyası içinden, onu çevreleyen yapı için-
den nesnelerle ilişki kurar.” Eş deyişle zihinsel ve 
bedensel habituslarının doğallaştırıcı şemalarına 
saplanıp kaldılar. Bilimsel dilin üstünlüğüne daya-
lı pozistivist jest kendini tüm çıplaklığıyla bir kez 
daha açık etmiştir. Bilim insanlarının kanaatleri 
asla kendiliğinden hakikat değeri taşıyamaz. Hele 
ki Einstein’ın belirsiz, rölatif dünyasının ufukların-
da olan bizler için. Üretilen teorilerin herhangi bir 
açıklayıcılık kapasitesi yoktur. Mezkur teorilerin 
anlamı hegemonya mücalesinin ana unsuru olan 
siyasal meşruiyet kavgasında saklıdır. Bilimsel 
çerçeveler değil batıdan ithal hazır kalıp siyasal/
teorik çerçevelerdir. En azından burada gördüğü 
işlev siyasaldır, ideolojiktir. Gramsci’nin veciz bir 
ifadesiyle yazımı noktalıyorum; Politikayı bilimsel 
teorilere yaklaştırmak, tarihsel devinimin bu te-
orilere bağlı olduğunu olumlamaktan ve böylece 
ultra-materyalist olayım derken tuhaf bir soyut 
idealizm biçimine düşmekten başka nedir?
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Muhammed ESED

“KUR’ÂN’IN METNİ VAR OLDUĞU 
SÜRECE İFSAT EDİLEMEZ”

Esselamualeykum
Vealeykumusselam ve Rah-

mettullah
Sizi görmek ne kadar da gü-

zel!
Hoş geldiniz. Teşekkür ede-

rim. O memnuniyet bana ait!
İspanya’da hava çok değiş-

ken, akşamüstü yağmurlu olaca-
ğı söyleniyor.

Umarım yağmaz. 
Teşekkürler. Bu hava akşama kadar böyle gide-

cek öyleyse. 
Evet

O Herşeyi Mutlak İlmiyle Kuşatandır

Sayın Esed, Müslüman olmadan önce, herhangi 
bir dini yöneliminiz var mıydı?

Hayır, hiçbir dini yönelimim yoktu. Ben Yahudi 
kökenliyim ama yalnızca lafta… Yahudiliğin kural-
larını ve insanın Tanrı’ya hizmet etme konusundaki 
ısrarını sevmiyorum, bu birincisi. Tanrı’nın böyle 
bir hizmete ihtiyacı yok.  İkinci olarak, ayrıcalıklı 
olduklarını düşünüyorlar; tüm evren ve yaratılmış-
lar sanki sadece onların hatırına yaratılmış, dünya-
da her ne oluyorsa, onların davranışlarının sonucu 
sanki. İyi davranırlarsa, Tanrı ödüllendirir, kötü 
davranırlarsa, tüm dünya onlara karşı gelir diye 

düşünüyorlar. Bu ben-merkezci 
yaklaşım hoşuma gitmiyor. İşte 
benim böyle bir dini yönelimim 
yoktu. Ve benim İslam’a yaklaşı-
mım oldukça farklıydı.

İslam inancınıza göre “Tanrı” 
kavramından bahsedebilir misi-
niz? 

Benim Tanrı algıma göre, 
Tanrı vardır, fakat ben onun var-

lığını anlayamam, idrak edemem. Tanrı, sonsuzdur. 
Beynim, sonsuzluk kavramını; zaman ya da mekân 
bağlamında,  algılayamaz. Tanrı’nın ne ve nasıl ol-
duğuna dair hiçbir fikrim yok. Yalnızca Tanrı’nın 
var olduğunu bilebilirim. Tanrı, yaratandır, mutlak 
güçlü olan ve her şeyi ilmiyle kuşatandır. 

Tanrı’ya inanmazken, inanan biri olma süreci-
niz nasıl gerçekleşti? 

Bu gerçekten tuhaf bir şey. Bu bedevi Araplarla 
alakalı. Çok gençken, 22 yaşlarında, Filistin’deki 
akrabalarım tarafından Kudüs’e davet edildim ve 
birkaç ay orada kaldım. Neredeyse en başından 
beri, Araplara resmen aşığım.  Onların hayata kar-
şı yaklaşımlarını ve bir şeyler yaparken tuttukları 
yolu, konuşurken net ve direkt oluşlarını sevdim. 
O zamanlar gazeteciydim, bir Alman gazetesinin 
özel muhabiri olarak Ortadoğu ve Uzakdoğu’ya 

Geride bıraktığımız 30-40 yıl boyunca, birçok Müslüman ilim adamı, 
Müslümanların kendi kabuklarına çekilmelerine işaret etmiş, İslâm’a 
ve onun değerlerine tekrar bağlanma hususuna dikkat çekmişlerdir. 
Fakat pek azı, Muhammed Esed kadar yaygınlaşabilmiştir. Kur’ân 
Mesajı’nın İngilizce çevirisi ve diğer birçok kitabıyla birlikte biyografi 
niteliğindeki Mekke’ye Giden Yol kitabı geniş bir okuyucu kitlesine 
ulaştı. Esed’le, üzerinde çalıştığı birçok farklı konuyu konuşacağız. 

Muhammed Esed
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yıllarca yolculuklar yaptım. Yavaş yavaş, Arapların 
ne düşündüğünü bilmek istedim, fikirleri ilgimi 
çekti. O zamanlar Arapçam iyi değildi, o yüzden, 
çoğunlukla Avrupa dillerinde yazılmış metinlere 
güvenmek zorunda kalıyordum, bu da beni tatmin 
etmiyordu. Yavaş yavaş, dillerine alıştım, özellikle 
Afganistan’a ve İran’a yolculuk yaparken, Farsçayı 
çok akıcı bir şekilde konuşabiliyordum ve bir şey-
leri tartışabiliyordum.  Afganistan’dayken, özellikle 
İslam’la derinlemesine yoğrulmuş, İslam’la alaka-
dar insanlarla konuşuyordum. Onlarla konuştukça 
öğreniyordum. Nihayet yıl-
lar sonra, uzun yolculuğum-
dan Avrupa’ya dönüşümde, 
1926’da Almanca çevirisinden, 
Kur’ân’ı çok ciddi bir şekilde 
okumaya başladım. Çünkü 
Arapçam demin de belirttiğim 
gibi yetersizdi. Benden yaşça 
büyük olan ilk eşim, benimle 
bu tarz şeyleri paylaşıyordu. 
Bir gün, Kur’ân’ı Almanca çe-
virisinden okurken, bir şeyler 
için dışarıya çıkmamız icap 
etti. Sanırım, bu tecrübeden, 
Mekke’ye Giden Yol kitabında 
bahsettim. Ansızın, bu Kita-
bın, Arabistan’da 1300 ya da 
1400 yıl önce yaşamış, Suriye 
ve benzeri yerler dışında dün-
yadan bihaber olan, okuma-
yazma bilmeyen bir insan 
tarafından oluşturulamayaca-
ğına ikna olmaya başladım. 
Bu Kitap ona vahiy yoluyla 
gelmiş olmalıydı. Peki kim-
den? Tanrı’dan. Sanki birden 
bire şimşek çakmıştı!   Kur’ân, 
Tanrı’nın sözüydü!

Almanca çeviri kime aitti?
Tam olarak hatırlayamıyo-

rum. Birçok Almanca çeviri-
si var Kur’ân’ın ama hiçbiri de iyi çeviriler değil. 
Hepsi taraflı, Oryantalistler tarafından kaleme alın-
mış metinler. Oryantalistler, bildiğiniz gibi, mis-
yonerlerin torunlarıdır. Oryantalizm, Ortaçağ’da, 
Batı’da misyonerler tarafından, Müslümanları 
Hristiyanlık’a geçirmek için geliştirilmiş bir akım. 
Oryantalistler itibarlarını günümüze kadar koru-
dular ve kendilerini daha da geliştirdiler.  Ama bu-
günlerde okuduğum bir şey var ki, o da 60 sene 
öncesinde durumları çok ta parlak değilmiş.

Yine de, üzerinizde bir hayli etkileri vardı?
Evet vardı, ancak sadece metinleri … İslam’a 

yaklaşımları değil. Etkilendiğim nokta, tekrar üret-
tikleri  metinler…  Özellikle, Tekasür suresi beni 
muazzam derecede etkiledi, çünkü bu sure, günü-
müz dünyasının genel bir resmi niteliğinde.  Teka-
sur; daha fazlasına sahip olma savaşı…  biz, daha 
sonra ne olacağından bihaberiz, Allah’ın ifadesi 
ise; “ siz göreceksiniz, anlayacaksınız ve karşınızda 
bulacaksınız ki, asıl şu an cehennemdesiniz fakat 
farkında değilsiniz”. “Le teravünnelcehıym.  Süm-

me leteravünneha aynelya-
kıyn.  Sümme le tüs’elünne 
yevmeizin anin neıym” .” eğer 
dikkat ederseniz, cehennemde 
olduğunuzu görürsünüz. Ama 
bir gün gözünüzle kesin ola-
rak göreceksiniz. Ve o gün size 
sorulacak, hayatın nimetleriy-
le ne yaptınız?” bu beni adeta 
şok etti!  Fiziksel olarak sarstı! 
1400 yıl önce indirilen Kur’ân, 
şu anda toplumun ne halde ol-
duğuna işaret ediyordu. Bu hiç 
kimsenin tahmin edebileceği 
gibi bir şey değil! 

Kur’ân Mesajı Çevirisine 
Başlayışım

Arapçayı öğrendikten son-
ra Kur’ân’ı algılamanızda ne 
gibi değişiklikler oldu?

Herhangi bir değişiklik ol-
madı, yalnızca derinlik kazan-
dı. Kur’ân Mesajı çevrisinin 
çalışmalarına başladığımda, 
bu çalışmanın 2 yılımı alacağı-
nı düşünmüştüm.  Ama çeviri 
17 yıl sürdü! Çünkü her gün 
yeni şeyler keşfediyordum. 
Kur’ân’ı daha önce bildiğimi 

zannettiğimden daha az bildiğime ikna oldum. 
Çünkü geride anlamadığım birçok şey kaldığını 
fark ettim. Her ne zaman,  çalışmamın; çevirinin ve 
tefsirin üzerinde düşünsem, çalışmama sil baştan 
başlamak, iyileştirmek ve daha derinleştirmek isti-
yordum. Belki bir gün yaparım.

Tefsir ilmi, Tefsir yapmanın ilmi var mı? 
Evet ama benim yapmak istediğim şey şu anda 

Kur’ân’da birbiri ardınca gelen tefekkür ayetleri 

Bir gün, Kur’ân’ı Almanca 
çevirisinden okurken, bir 
şeyler için dışarıya çık-

mamız icap etti. Sanırım, 
bu tecrübeden, Mekke’ye 
Giden Yol kitabında bah-

settim. Ansızın, bu Kitabın, 
Arabistan’da 1300 ya da 
1400 yıl önce yaşamış, 

Suriye ve benzeri yerler 
dışında dünyadan bihaber 
olan, okuma-yazma bilme-

yen bir insan tarafından 
oluşturulamayacağına ikna 
olmaya başladım. Bu Kitap 

ona vahiy yoluyla gelmiş 
olmalıydı. Peki kimden? 

Tanrı’dan. Sanki birden bire 
şimşek çakmıştı!   Kur’ân, 

Tanrı’nın sözüydü!
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üzerine yazmak. Kur’ân’ın muhtelif yerleri üzerin-
de düşünmek, kastedileni tam olarak ortaya çıka-
rabilmek,  ilk bakışta, hatta ikinci bakışta gözden 
kaçan derin katmanlara inebilmek. Eğer Tanrı bana 
ömür bahşederse, bunun üzerinde çalışacağım.

İnsanın Allah’la, Allah’ın insanla olan ilişkisin-
den bahsedebilir misiniz? 

İnsan, Allah’ın yarattığıdır, tamamen O’na ba-
ğımlıdır, Allah olmadan hiçbir şeydir! Öbür yan-
dan, Allah tamamen bağımsız, insana ihtiyacı 
olmayandır. Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, 
dualarımıza, hatta “O’nun eşi benzeri olmayan, 
tek ilah olduğu” şeklindeki beyanımıza da. O’nun 
bizden, bunların farkına varmamızı,  dua etmemizi 
istemesi bizim yararımızadır. O’nun tek ilah olu-
şunun farkında olmak insanın iyiliği için değildir. 
Çünkü O’nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. 

Tevhid ( Allah’ın tek ilah oluşu)’den bahsedebilir 
misiniz? 

Tevhid, Allah dışında başka hiçbir gerçekliğin, 
derin gerçekliğin olmadığı anlamına gelir. Allah, 
var olan her şeyi kuşatır, ya da var olması imkân 
dâhilinde olan her şey Allah’dan gelir ve Allah’ın 
iradesinin sonucudur. 

Yani insanı Allah’la, doğayla ve diğer tüm yara-
tılmışlarla birleştiriyor?

Evet. Baştan, Allah’la insanı birleştiriyor, bu in-
sana ayrıca iç huzuru sağlıyor, daha sonra insanla 
insanı birleştiriyor, çünkü hepsi aynı iradenin so-
nucu. Kur’ân’ın başından beri, insanın Allah’ın tek 
ilah oluşunu kabul etmesi gereğinin vurgulaması 
insanın yararınadır. 

Diğer dinlerde Tevhid inancı var mı, varsa 
İslam’dakinden farklı mı?

Tabii ki! Ben Tevhid’i bu şekilde vurgulayan 
başka bir din bilmiyorum. Mesela, Yahudilik de 
son derece Tektanrıcı bir din, tek tanrı kavramı 
onlarda da var,  fakat Yahudililer Tanrı’yı, temel-
de İsrailoğulları’nın Tanrı’sı olarak algılıyorlar. Bu, 
kabile inançlarından artakalan bir Tanrı kavramı.  
Ama İslam’ın bize öğrettiği, beynimizin algılaya-
bileceği kadarıyla, Tanrı her şeydir, var olan her 
şey… “Her şey aslına dönecektir” bunun iki anlamı 
var; ilki, her canlı, herkesin kaderi olan ölümden 
sonra O’na dönecektir. Diğer anlamı ise, dilbili-
mine göre, bir düşüncenin kendi kökenine, aslına 
dönmesi. Mesela, bu Yunan kökenine kadar gider 

dediğimde, mantıki olarak, silsile halinde, tama-
mıyla Yunanca konseptin ya da kaynağın aslına 
kadar gider demektir. Kur’ân, her şeyin, kaynağı 
olarak Tanrı’ya, gideceğini vurgular. Tanrı, her şe-
yin kaynağıdır.

Derin Gerçekliğin Kavranışı 

Akıl nasıl bir rol oynar? 
Akıl muazzam bir rol oynar! Rol… Sizinle bir 

hatıramı paylaşayım. İkinci dünya savaşı sırasın-
da, Hindistan’da bir yabancı olarak gözaltına alın-
mıştım. O zamanlar Avusturya pasaportum vardı. 
Kampta, Alman Cizvit rahipleri vardı. Bildiğiniz 
gibi, Cizvitler, Katoliklerin içinde en eğitimli grup-
tur. Oradaki tek Müslüman bendim, dine eğilimli 
olanlar ve bir de hiçbir görüşü olmayan insanlar 
vardı. Biz sürekli iletişim halindeydik. Onlar ente-
lektüellerdi sonuçta, onlarla konuşabilirdiniz. Ciz-
vit rahiplerinin lideri Philips Leirnstein, Bavyeralı, 
Aristokrat bir aileden gelme, gayet kültürlü biriydi. 
Bir gün bana, “Esed, tuhafıma giden bir şey var” 
dedi.  “Sen bir Yahudiydin, senin için mantıklı olan 
şey Hristiyanlık’a geçmen ama sen neden hemen 
İslam’a geçtin?” dedi. “Bunu sana açıklayabilirim 
ama açıklamadan önce şunu da belirteyim ki, se-
nin açından henüz her şey kaybedilmiş değil, ben 
bugün Hristiyan olmak için hazırım, yalnızca ben 
sana bir soru soracağım, eğer tatmin edici bir cevap 
alabilirsem, haftaya beni şapele götürürsün ve ora-
da beni aleni bir şekilde vaftiz edersin, kabulüm.” 
“ilginç… Soru nedir?” “ Bana Teslis’i açıklayabilir 
misin?” “ Bu bir gizem”. Biz almanca konuşuyor-
duk; mysterium diye ifade etti, bu İngilizce’de 
(mystery) biraz daha farklı. “İnanmayı başardığın 
zaman, kalbin bunu anlamak için uyanacaktır.” 
“İşte, ben tam da bu yüzden Müslüman oldum.” 
dedim.  Sen bana diyorsun ki, iman et, anlayacak-
sın. Ama benim dinim diyor ki aklını kullan ki 
iman edebilesin.” Böylece o vazgeçti, ben de Hris-
tiyan olmadım. Aklın rolünü sordunuz bana, aklın 
muazzam bir rolü vardır ama yine de akıl her şeyi 
cevaplandıramaz. Bilimin İslam’daki yeri büyük, 
bilginin peşinde koşmak tüm erkek ve kadınların 
görevi. Ama böylesi bir bilim tüm sorulara cevap 
veremez, yalnızca ölçüp biçer, hesaplar, görünen ve 
ölçülebilen parçaları birbirine bağlar. Ama en de-
rin gerçeklik hakkında görü sağlayamaz. Bu ancak 
imanla gerçekleşebilir. 
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Yani, insan gerçeği, bilimsel akıl yürütmeyle bu-
lamaz?

Bilim yardım eder ama tek yol değildir. Kur’ân, 
bilimi kabul eder, ama bilim Kuranı değil. Diğer 
yandan, Kur’ân’da bilimle alakalı birçok yer vardır. 
Mesela, “biz tüm canlıları sudan yarattık.”  Biyo-
loji bilimi, suyun, tüm canlıların ve yaşayan tüm 
hücrelerin kaynağı olduğunu söylüyor. Bu da 
Kur’ân’ın Allah’ın sözü olduğunun bir kanıtı niteli-
ğinde.  Sahabenin, örneğin Ömer İbnü’l-Hattab’ın 
anlayamayacağı bir şey bu: “ biz tüm canlıları su-
dan yarattık.” Biz bunu kendi yeteneğimizle değil 
de birçok nesil bu problemin üzerinde çalıştığı için 
anlayabiliyoruz.

Kur’ân’ın  Farkı 

Kur’ân’ı diğer kutsal kitaplardan ayıran şeyler 
nelerdir?

Çeşitli kutsal kitaplar var. Mesela İncil, eski ahit, 
Yahudi tarihine göre çok da dini bir kaynak değil. 
Kendileri tarafından yazılmış ya da düzenlenmiş 
bir kitap. Bunun tam olarak ne olduğunu anlamak 
çok zor. Gospellar (dört İncil’den biri) için de aynı 
şey geçerli. Hz. İsa’nın gerçek ya sonradan oluştu-
rulmuş olan (postfactum) hayatını ve öğretilerini 
anlatan kitaplar. Ama hiçbiri Kur’ân’ın sahiciliğine 
sahip değiller. Kur’ân ne tarih kitabı ne de bilim. 
Yalnızca, ruhsal, fiziksel ve sosyal anlamda iyi bir 
hayatı nasıl yaşayacağımızı gösteren bir kitap.

 Hakiki anlamında “iyi hayat”… Kur’ân, 1400 
yıldır tek kelimesi dahi değişmeden, tam olarak 
Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)’e geldiği şek-
liyle var olan tek Kitap. 

Hayatınızda, Allah’ın sonsuz kudretini hissetti-
ğiniz zamanlar muhakkak ki olmuştur.

Bunu  Mekke’ye Giden Yol, kitabında da anlat-
mıştım. İlk bölümde, Suudi Arabistan’da, Nefud 
çölünde yolumu kaybettiğimde, neredeyse susuz-
luktan ölmek üzereyken insanlar beni buldular 
ve kurtardılar. Birden şöyle bir his kapladı içimi; 
“bana hiçbir şey olmaz”. Her ne olursa bu Allah’ın 
yarattığı oluşun bir parçası konumundadır, mev-
cudiyetin önemsiz bir parçasıydım, ama gerekli bir 
parçası olduğumu hissetmiştim, bu bana onur ver-
mişti. Bence bu gerçek dini hissiyatın temeli; biri 
kendini, Allah’ın yaratışında gerekli bir cüz olarak 
görebiliyorsa… Eğer benim yaratılışım gerekli ol-
masaydı, yaratılmazdım. Bu bana, çok derin bir 
emniyet duygusu veriyor. Bana hiçbir şey olmaz, 
her ne olursa bu hayatımın ve varoluşumun bir 
parçası olacaktır. 

Çölde, ölüm kaçınılmaz… İnsan’ın Allah’la vah-
detiyle (bir oluşu) ilgili neler söylersiniz?

İnsanın Allah’la birliğinden değil, yaratılışıyla 
birliğinden söz ediyorum. Vahdet çok soyut bir 
kavram, ben bunu hiçbir şekilde idrak edemiyo-
rum. Kaldı ki, Tanrı kavramını idrak edemiyo-
rum, onunla bir oluşu nasıl kavrayabilirim... Tabii 
Vahdet’in mistik bir yanı var, Tasavvufi bir terim. 
Ama ben onu idrak edemiyorum, yalnızca Allah’ın 
yarattığı ile bir oluşu algılayabilirim.

İrade Özgürlüğü 

İnsanın sorumluluğu ile ilgili neler söylersiniz. 
Buna inanıyor musunuz? 

Kesinlikle. İrade özgürlüğüne inanıyorum. Ce-
vaplanması neredeyse imkânsız, çok zor bir mese-
le var; Kur’an’da defalarca vurgulanmış olan irade 
özgürlüğü. İrade özgürlüğü olmadan, salih amel 
işlemek ya da kötülük yapmak mümkün değil. Al-
lah, her şeyden haberdar olandır, olacak olan şey, 
Allah’ın bildiği şekilde olmak zorundadır. Peki, bu 
irade özgürlüğüyle nasıl örtüşecek? İnsanoğlu, bu-
nun cevabını bulamamıştır. Yapacağımız en iyi şey, 
özgür irademizin olduğu bilinciyle yaşamak ve her 
ne olursa olsun, bunun Allah’ın bilgisi dâhilinde 
olduğunu bilmek. Bunun ötesini, beynimiz algı-
layamaz. İdrakimizi aşıp ta kabul ettiğimiz, inan-
dığımız birçok şey var. Mesela, matematikte bir 
aksiyom vardır; birbirine paralel iki çizgi, sonsu-
za gider. Sonsuzluk nedir, sonsuz nasıldır, bunu 
beynimiz hayal edemez. Yine de her sağlıklı insan 
beyni, bunu mutlak bir matematiksel doğru olarak 
kabul eder, kendi içinde doğruluğu olan bir şey 
olarak… Beynimizin yapısı gereği idrak edemeye-
ceğimiz şeylerin varlığını kabul etmemiz lazım. 

Kutsal Kitaplar İçinde Tek Olan Kitap.

İslâm’ın birçok ana konusuna değindik, 
Kur’ân’dan bahsedebilir miyiz? Kuran nedir?

Kur’ân, Allah’ın Rasûlü Muhammed (a.s.)’a 
Allah tarafından indirilen vahyin yeniden 
üretilmesidir(reproduction).  Allah’ın kelamı… 
Muhammed (a.s.)’a nasıl indirilmişse, tam olarak 
o şekilde günümüzde var olmaya devam ediyor 
Kur’ân. Hiçbir harfi dahi değişmeden günümüze 
kadar gelen, bu özelliğiyle de diğer Kutsal Kitaplar 
içinde tek olan Kitap. 

Daha önce de diğer Kutsal metinler ve Kur’ân 
arasındaki farka değinmiştiniz. …
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Evet. Kur’ân, ne tarih kitabıdır ne de bilim. 
Ama Kur’ân, yalnızca, rehberlik öğretisidir; ruhsal 
rehberlik. İnsanlara, kelimenin en güzel anlamıyla, 
hayatı en iyi şekilde nasıl yaşayacaklarını öğretir. 
Sosyal, ruhsal, bireysel anlamlarda… 

Kur’ân üzerinde çalışmanın bir yöntemi var mı-
dır?

İlk baştan şunu anlamımız gerekiyor; Kur’ân, 
çelişkilerden arî bir bütündür. Bu yüzden, Kur’ân’ın 
bir ayetini okuduğumuzda, diğer ayetlerle bağlantı 
kurmamız gerekir. Kur’ân üzerinde çalıştığınızda, 
bir sureyle başka bir sure, ya da bir ayetle başka bir 
ayet arasında sürekli çapraz başvuru yöntemini uy-
gulamanız gerekiyor. Bazen bir ayet, bir fikrin öze-
tini verebilir ki bu fikir, başka bir ayette -tamamen 
farklı bir yerde-çok açık bir şekilde yer alabilmek-
tedir. Bu yüzden, Kur’ân’ı anlamak için sürekli çap-
raz başvuru yöntemi uygulamak gerekiyor. İkinci 
olarak, şunu akıldan çıkarmamak lazım; Kur’ân’ın 
dili, kendi zamanlarında, Ashab tarafından anlaşı-
lan dildi. Kur’ân’ın herhangi bir cümlesinin ya da 
kelimesinin nasıl ki ashap için manası varsa, bi-
zim için de olmalı. Mesela, Müslümanlar ve gay-
rimüslimler tarafından sıkça yapılan bir hata var; 
Kuran’ı tanımlarken “kitap “(Arapça), kitap(book) 
diye çeviriyoruz, bu yanlış, çünkü Kur’ân, Pey-
gamberimiz zamanında kitap halinde değildi, 
parça parça indirildi, vahiy sona erdiğinde, Pey-
gamberimiz görevini tamamladığında ise bir araya 
getirildi. Ashap, “kitap” kelimesini duyduğunda, 
bunu “emir” , “hüküm” olarak algılamıştı. Mesela, 
“kütibe aleykum’ussiyam”: “Oruç, üzerinize farz 
kılındı.” bu yüzden, Kur’ân, “ilahi mesaj” dır -çe-
virisini de bu şekilde yaptığım gibi- kitap değildir. 
Bir diğeri ise, Ashab, ilk kez “müslimun” kelimesi-
ni duyduğunda, kafalarında, nizami bir Müslüman 
topluluk canlandıramamışlardır. Kelimeyi, esas an-
lamıyla almışlardır. “Müslüman” kelimesinin anla-
mı, kendini Allah’a teslim eden demektir. Benim 
çevirilerimde de, “Müslüman” kelimesini göremez-
siniz. Arapça metinin her neresinde  “Müslüman” 
kelimesi geçiyorsa o, “Allah’a teslim olmuş” olarak 
çevrilmiştir. Mesela, İbrahim (a.s.), Müslüman ola-
rak anılmaktadır, yani kendini Allah’a teslim etmiş 
kişi…  Ashabın algısı, bizim Kur’ân’ı her hususta 
anlamamıza rehberlik etmelidir. Peygamberimiz 
zamanındaki, herhangi bir kavram günümüze de 
yansımalıdır. 

O halde, çevirinin zorluğu kavramları yeniden 
inşa etmekte?

Evet. Ama bu kavramlar, mevcuttu, İslam ön-
cesi şiirde mesela. İslam öncesi edebiyatta, bu kav-
ramlar çok net bir şekilde yer alıyorlardı. 

Kur’ân Kendi Adına Konuşur

Bize, Kur’ân tefsirinin gelişiminden bahsedebilir 
misiniz?

Ashapla başlamıştır.  Mesela, Peygamberimiz’in 
önde gelen sahabelerinden Abdullah İbn Abbas, 
ayetleri açıklamıştır, diğer sahabeler de aynı şe-
kilde. Daha sonra,  onlardan sonraki nesil Tabiin 
de devam etmiştir ve sistematikleştirmişlerdir; her 
müfessirin açıklaması kaydedilmiştir. Daha sonra 
da yavaş yavaş ilim olma yolunda ilerlemiştir. Ama 
tek bir tefsir hiçbir zaman var olmamıştır. Farklı 
zihinler, kendi anlayışlarına göre farklı açıklama-
lar getirmişlerdir. Mesela, Zemahşeri’nin Keşşa-
fı, Razi’nin Tefsirü’l-Kebir’i ya da Taberi, her biri, 
Kur’ân’a kendi pencerelerinden, tabii ki olağanüstü 
Arapça dilbilgisi ve Arap tarihi bilgileriyle yaklaş-
mışlardır. Böylece, tefsir yavaş yavaş, çok veçheli 
bir ilim haline gelmiştir.

Bireysel tefsir çalışmaları, Kur’ân’ın anlamını 
ifsat edebilir mi?

Hayır, hiçbir şekilde, Kur’ân’ın metni var oldu-
ğu sürece ifsat edilemez. Müfessir, hata yapabilir 
ya da doğruyu da söyleyebilir ama Kur’ân kendi 
adına konuşur. Bir müfessirin yaptığı hatayı diğeri 
düzeltecektir. Birçok farklı yaklaşım mevcut. Mese-
la, Razi, Zemahşeri ile aynı doğrultuda tefsir eder 
ayetleri ama bazen de Keşşaf sahibi, yani Zemahşe-
ri, bu ayeti bu şekilde tefsir etmiştir ama ben şu şu 
şekilde anlıyorum der. Kimse kimseyi Kur’ân’a iha-
net etti diye suçlamaz, herkes kendi anlayışı doğ-
rultusunda Kur’ân’ı yorumlamaya çalışmaktadır. 

Peki, siz Kur’ân’da geçen mucizeleri ve cinleri 
nasıl yorumluyorsunuz?

Bu konularla ilgili kat’i bir kaide yok. Muci-
zelere inanıyorum, ama Kur’ân’da geçen şu ayete 
de inanıyorum;  “Mucizeler, yalnızca Allah’tandır.” 
Mucizeler, kelimelerin etkileyemediği insanlara 
mesaj ulaştırmak için Allah’ın normalden farklı 
işleridir. Bu insanlar, fikirlerden ya da görüntüler-
den, ikisinden birden etkilenirler, bu mucizedir. 
Doğaüstü bir mucize yoktur, çünkü var olan her 
şey doğaldır. Yaratılışın tümü doğaldır, bu yüzden 
mucizeler de doğaldır. 

Yani, mucizeyi mucize yapan şey bir çeşit an-
layış?
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Kesinlikle. Bana göre, mucizeler, kelimelerin ta-
şıyamadığı anlamları ileten özel yollardır.  

İncil’de, insanın yaratılışı, İsa’nın doğuşu gibi 
birçok hikâye anlatılmaktadır. Sizin bu hikâyelere 
yaklaşımınız nedir?

Sorunuzu tam olarak anlayamadım. İnsanın ya-
ratılışı hakkındaki yaklaşımı mı soruyorsunuz?

Evet
Kur’ân’da Âdem kelimesinin geçtiği yerlerde, 

İnsan ırkından bahsediliyor, yalnızca tek bir insana 
işaret edilmiyor. Bu, şu ayette çok açık bir şekilde 
anlaşılıyor; “Âdem, topraktan yaratılmıştır.”  Top-
rak Kur’ân’da, yaratılışın organik ve inorganik bi-
leşenleri demektir. Âdem, bundan yaratılmıştır. Al-
lah, onu yaratmak istemiştir ve demiştir ki; “Kün fe 
yekûn”  Eğer, Âdem’den kasıt tek bir kişi olsaydı, o 
öldüğü için, şöyle demek gerekirdi; “kün fe kâne”. 
Bu, şimdiki zamana işaret ediyor; “ol ve oldu” (va-
rolmaya devam ediyor).  Günümüze kadar var ol-
maya devam ediyor, dolayısıyla insan ırkına işaret 
ediyor. Bu benim için, Âdem kelimesiyle insan ır-
kının -tek bir kişinin değil- kastedildiğine dair bir 
kanıttır. Bu,  genelde Âdem ile Havva meselinde 
anlatılanla ters düşer.

Yani İncil’de bu bir hikâye olarak zikredilirken, 
Kur’ân’da ise insanlıkla ilgili ilahi bir hakikat ola-
rak geçmektedir.

Evet. 

Bu İncil’de geçen diğer hikâyeler; Musa (a.s.), 
İsa (a.s.) ’nın hikâyeleri için de geçerli mi?

Kur’ân, geçmiş peygamberlerin kıssalarını, ruh-

sal hakikatleri iletmek ve rehberlik için anlatmakta-
dır. Yoksa Allah’ın yaratışının tarihi kanıtları olarak 
sunmak için değil. Rehberlik için. Ve birçok hikâye 
de, İncildekinden farklı bir şekilde geçmektedir. 

Zulüm ve Adalet 

Kur’ân’ın genel mesajı sizce nedir?
Yanlış olanı yapmaktan sakınmalı, kendinize, 

komşularınıza ve toplumun tümüne karşı adil ol-
malısınız, daha önce de söylediğim gibi iyi bir ha-
yat sürdürmelisiniz, mesaj budur. İslâm’da günah 
ya da hata, zulüm kavramı, dilbilimince gayet güzel 
ortaya konmuştur. Arapça’da “zulm” nedir? Zulüm, 
şeyleri, nesneleri yanlış yere koymak demektir. Me-
sela, şu an elinizde tuttuğunuz kâğıdı alıp yırtsa-
nız bu Arapça diline göre “zulm” demektir. Çünkü 
kâğıdı, uygun olmayan bir şekilde kullanmış oldu-
nuz. Her ne yaratılışa ya da kendi içsel varoluşuna 
ters düşerse işte bu “zulüm”dür. Böylece, “günah” 
Kur’ân’da, kendine karşı günah işlemek olarak geç-
mektedir. Bu Kur’ân’da çok kereler geçmektedir; 
“onlar, kendilerine zulmettiler.” 

Bu, Kur’ân’ın sosyal mesajı öyleyse…
Evet. Her şeyi, uygun yere ve bağlamına oturt-

mak adalettir, doğruluk ve dürüstlüktür. Bu, 
Kur’ân’ın, rahmet, merhamet ve diğer canlılara 
karşı lütufkâr olma kavramlarıyla birlikte tüm me-
sajını kucaklamaktadır bence. 

Kur’ân, tüm peygamberleri dâhil ediyor, hepsin-
den bahis açıyor. Bu İbrahim (a.s.)’dan beri aynı 
temel mesaj mı?

Evet. Kur’ân, bütün peygamberlerden değil, 
yalnızca bazılarından bahsediyor. Ama tekrar tek-
rar aynı şeye vurgu yapıyor; asıl mesaj her zaman 
aynı. Yani, mesaj; Allah, tek ve eşi benzeri olma-
yandır, var olan her şeyin Yaratıcısıdır. Her şey, 
sadece onun iradesiyle var olabilir. Ve bu mesaj 
Muhammed (s.a.v.)’den önce gelip geçmiş tüm 
peygamberlerin de getirdiği mesajdı. 

Daha önce de bahsettiğiniz bir konu vardı; Ku-
ranın derinliği ve katmanlarının oluşu. Yalnızca 
Kuran metni mi bu derinliği sağlayabiliyor?

Diğer kutsal metinler de derinlik sağlayabilir; 
İncil, Vedalar, Upanişadlar vs. ama şunu biliyorum 
ki, Kur’ân’ın birçok anlamı var. Size küçük bir ör-
nek vereyim; “biz, bu kutsal metinde hiçbir şeyi 
atlamadık.” Birçok insan bunu var olan her şeyin 
Kur’ân’da bahsedildiğine dair yorumda bulunabi-
lirler, ama böyle değildir. Asıl olan, Kur’ân’da, reh-
berlik anlamında, insanın bireysel ve sosyal iyiliği 
adına her şeyin mevcut oluşudur.

Muhammed Esed
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 “İlk günah“ kavramı hakkında neler söylersi-
niz?

İslâm’da böyle bir kavram yoktur. Günah, yal-
nızca bireysel olabilir. Allah, kimseye taşıyamaya-
cağı bir yük yüklemez, bu Kur’ân’da defalarca kez 
geçer. Günah, İncil’in belli bir algılanış biçiminden 
doğan İncilin, daha doğrusu Hıristiyanlığın bir 
kavramıdır. Kur’ân, ilk günah kavramıyla ilgili hiç-
bir şey söylemez. Kur’ân’a, genel olarak İslam’a ve 
peygamberimizin açıklamalarına göre, her çocuk 
masumiyet ile doğar. Günah işlemek, bir insanın 
hayatının ilerleyen dönemlerinde aktif olarak yap-
tığı bir eylemdir. Ve her zaman bireyseldir.

Kur’ân Çalışmalarında Yöntem 

Kur’ân’ı okurken, üzerinde çalışırken, kavram-
sal olarak mı ele alınmalı, yoksa kelime anlamı 
üzeriden mi gidilmeli?

Böyle bir kitabı, yalnızca kelime anlamı üzerin-
de durarak çalışamazsınız. Anlama odaklı çalışmak 
gerekir. Kur’ân’da, bağlaçlar gibi, kesin, kati an-
lamlı kelimeler mevcut olmakla beraber, meseller 
de yer alır. Kur’ân’ın kendisi de “muhkemat”; kendi 
içinde ve kendisiyle açık, net olan ve “müteşabih”; 
benzetme ve meseller anlamına gelen ayetlerden 
bahseder. Ve Kur’ân çalışmaları bu iki gruba da da-
yalı olmalıdır.

Kur’ân üzerinde çalışmak isteyenler, bilgi & id-
rak seviyeleri üzerinden mi yoksa birilerinin reh-
berliğinin ışığında mı çalışmalıdırlar?

Her zaman için, öğretici birilerinin olması ge-
rekiyor ama Kur’ân şunu da muhataba daima ha-
tırlatıyor; “aklını kullan”. Kur’ân, şu tarz ifadelerle 
doludur; “leallekum tağgilun”; “umulur ki akle-
dersiniz.” “leallekum tedebberun.” ; “umulur ki, 
tedbirli olursunuz.” “ leallekum  tefgahun”; “umu-
lur ki anlarsınız.” Kur’ân, Allahın mesajına yakla-
şımınızda idrakinizin daima etkin olmasını ister. 
Kur’ân, yalnızca, güzel bir sesten, melodiden ibaret 
değildir.  Kur’ân, anlaşılmak için vardır, dolayısıy-
la Allah Kur’ân’ı düşünen insana ithaf etmiştir. “ li 
kavmin yeteffekkerun” (düşünen topluma) . Ben 
de Kur’ân Mesajı çevirimde bu ithafı kullandım.

Bir insan Kur’ân üzerinde çalıştığında, bunu ha-
yatına uygulamalı mı, yoksa sadece Peygamberimiz 
zamanındaki bağlamıyla mı düşünmeli?

Kur’ân bireysel olarak anlaşılmalı. Kur’ân, yal-
nızca ashab için değil, benim, sizin, etrafımızdaki 
herkes için vahyolunmuştur. Her birey, üzerine 
basa basa “Kur’ân benim için indirilmiştir” deme 

hakkına ve hatta sorumluluğuna sahiptir. Çünkü 
Kur’ân mesajı evrenseldir ve her zaman hakikat 
olmaya devam edecektir. O yüzden, bize verilmiş 
olan tüm entelektüel kapasitemizle Kur’ân’ı anla-
maya gayret etmeliyiz. İmkânını bulduğumuz va-
kit de bizden daha iyi, daha çok bilgi sahibi olan 
kişilerden yararlanabiliriz. Ama bu, tercihe bağlı. 
İlk önce kendi entelektüel yeteneklerimizi kullan-
malıyız.

Kur’ân üzerinde çalışırken, kendi idrakimiz ve 
zekâmız yardımıyla mı, yoksa bir rehberin ışığında 
mı çalışmalıyız?

Kur’ân’ı ve Peygamber’in hadislerini anladığı 
şekliyle yorumlamak için kişi zekâsını, idrakini 
kullanmalıdır. Çok meşhur bir söz, hadis vardır: “ 
bir kişi, kendi “içtihad”ını -bağımsız bireysel dü-
şünme gücü- kullanıp ta, hata işlediğinde, Allah, 
yine de ona bir ecir verir, eğer kişi içtihatta bulunur 
ve doğru sonuca ulaşırsa, Allah ona iki ecir verir.” 
Yani, Allah, hata işleme riskimiz olmasına rağmen 
aklımızı kullanmamızı ister. Kur’ân, değişmez, sar-
sılmaz olandır, sizin ya da benim yaptığım hatalar 
sonucu zarar görmez. Kur’ân, daima Allah’ın ebedi 
sözü olarak kalacaktır. 

“Ameller, niyetlere göredir.” Bütün işler, arka-
sındaki motivasyona, niyete göre değerlendirilir. 

Özetle, 1400 yıl önce inmiş olan Kur’ân, günü-
müze nasıl uygulanabilir?

Bu soruyu bir anda cevaplamak çok zor. Hangi 
zamanda ya da hangi şartlar altında olursak olalım, 
Kur’ân hayatımızı iyileştirmek için kullanılması 
gereken ana kaynak, rehberdir.  Ama bu rehber-
likten yararlanabilmek için, onu öncelikle anlama-
mız gerekiyor. Bu yüzden, Kur’ân’a kendi mantığı-
mızla, aklımızla yaklaşmamız gerekiyor. Bu, temel 
Kur’âni, İslami yaklaşımdır; Kur’ân’a kendi aklımız 
ışığında yaklaşmamız gerekiyor, doğru ya da yan-
lış sonuca ulaşmış olmamız önemli değil. Çünkü 
samimi olursak ve O’nun sözünü anlamak için var 
gücümüzle çabalarsak, Allah, yanlışlarımızı yavaş 
yavaş düzeltecektir.

Çok teşekkür ederiz, lgi çekici bir röportaj oldu.
Ben teşekkür ederim nezaketiniz için. 

Çeviri:GamzeÇamYılmaz

*Bu konuşma merhum Muhammed  Esed’in ömrünün sonlarında yaşadığı 
İspanya’nın Mihas bölgesinde bulunan Dal el Andulus adlı evinde Nasiha 
Alsakina adlı bir muhabir tarafından gerçekleştirilmiştir. You Toube’daki 
konuşmada tarih belirsizdir



75

 Umran • Haziran 2015

 MUTLU AZ(G)INLIK! 

E n temel ahlaki değerlerle bile 

alakası bulunmayan, sadece 

şehevi duygulara yönelik aşırı-

lıklar ve tamamen haz üzerine 

kurulu bir hayat tarzından bes-

lenen bir grup azınlık mütehak-

kim bir tavırla varlığını devam 

ettiriyor. Piyanonun tuşlarına 

dokunmanın, sahneye çıkıp soy-

tarılık yapmanın, soyunmanın 

kendilerine olağanüstü ve sor-

gulanamaz bir ayrıcalık tanıdığı 

vehmine kapılarak küçük akılla-

rına gelen her konuda ileri geri 

konuşma hakkına sahip oldukla-

rını zannediyorlar.

Bu “kendinden menkul söz-

de sanatçılık” palavraları biraz 

olsun sorgulanmaya başlanırsa 

medya dünyası ayağa kalkar ve 

hemen “işte bu yüzden adam 

olamıyoruz!”, “bu memlekette 

sanatçının kıymeti bilinmiyor 

azizim!” türünden zırvalar dö-

Allah birdir Peygamber Hak  
Rabbü-l âlemindir mutlak  
Senlik benlik nedir bırak  
Söyleyim geldi sırası  
 
Kürt’ü Türk’ü ne Çerkez’i  
Hep Ademin oğlu kızı  
Beraberce şehit gazi  
Yanlış var mı ve neresi  
 
Kur’ân’a bak İncil’e bak  
Dört kitabın dördü de hak  
Hakir görüp ırk ayırmak  
Hakikatte yüz karası  
 
Binbir ismin birinden tut 
Senlik benlik nedir sil at  
Tuttuğun yola doğru git  
Yoldan çıkıp olma asi  
 
Yezit nedir, ne kızılbaş  
Değil miyiz hep bir kardaş  
Bizi yakar bizim ataş  
Söndürmektir tek çaresi  

Kişi ne çeker dilinden  
Hem belinden, hem elinden  
Hayır ve şer emelinden  
Hakikat bunun burası  
 
Şu âlemi yaratan bir  
Odur külli şeye kâdir  
Alevi Sünnilik nedir  
Menfaattir varvarası  
 
Cümle canlı hep topraktan  
Var olmuştur emir Haktan  
Rahmet dile sen Allah’tan  
Tükenmez rahmet deryası  
 
Veysel sapma sağa sola  
Sen Allah’tan birlik dile  
İkilikten gelir bela  
Dava insanlık davası

(Aşık Veysel Şatıroğlu)

Selçuk KÜTÜK

MUTLU
AZ(G)INLIK!

Bunların söylemleri ile halkın gündemi arasında ortak bir nokta 
dahi yoktur; bu yüzden sürekli anlaşılmadıklarından bahsederler. 
Toplumun varoluş sebebini teşkil eden değer yargılarını tahrip 
için akla zarar yollara başvuran bu azınlık öylesine ikiyüzlüdür 
ki, kendi aralarında halkın cehaletinden bahsedip alay ederler!
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külür ağızlarından. Bunlara göre 

geri kalmamızın (hangi anlam-

da?) sebepleri yeterince açıktır: 

milletin operaya gitmemesi, kla-

sik batı müziği yerine türkü din-

lemesi, çocuklarını baleye gön-

dermemesi, şarabın kalitesinden 

anlamaması, homoseksüelliğe 

(halk arasında bilinen adını bu-

raya yazamıyoruz) müsamaha 

göstermemesi, cinsel serbestliğe 

(Türkçesi zina ve ahlâksızlık) 

razı olmayışı…

Halbuki memleketin gök-

kubbesini ezan yerine arya sesle-

ri kaplasa, insanlar “dini sohbet-

ler” yapmak yerine pozitivizmin 

nimetleri hakkında konuşsalar, 

akşamları birer kadeh atılsa er-

tesi sabah nasıl da aydınlanmış 

olarak uyanacağımızı herkes gö-

recek! Az kalsın eksik kalacak-

tı, bir de günde en azından bir 

öğün olsun domuz eti yenilse ve 

eteklerin boylarını biraz daha kı-

saltma medeniyeti gösterilse nur 

üstüne nur olacak! Halkın bir 

türlü uyanamadığından şikâyet 

eden malum güruhun histerik 

kahkahaları arasından yine o ses 

duyuluyor: Bu halk çok cahil şe-

kerim, eğitim şart!

Sanat, bale, tiyatro gibi keli-

meler bunların dilinde bir tes-

bih ve zikir olmuş ki, bunlardan 

bahsederken bir vecd ve huşu 

hali söz konusu oluyor. Bu tip-

ler halkın sanattan (yani kendi 

şarlatanlıklarından) uzak kalma-

larından pek mükedder haldeler. 

İktisadi ve bilimsel ilerlemenin, 

aydınlanmanın ve fazilet sahibi 

olmanın ilacı (lazım-ı gayr-ı mu-

farıkı) olarak görülüyor sanat. 

Bunların nazarında Batı insanı 

sinema, tiyatro, resim, heykel vs. 

sayesinde aydınlanırken bizim 

milletimiz camiden çıkmıyor, kız 

çocuklarını okula göndermiyor, 

kadınları dövüyor ve teknoloji-

den bîhaber kalıyor. Dolayısıyla 

söz konusu sanat faaliyetlerinin 

insanı medeni, vicdan sahibi ve 

duyarlı kılan nimetlerinden fay-

dalanamıyorlar.

Tabii mesele bu noktaya ge-

lince insanın “Hollywood film-

lerinin, Broadway’in ya da Mos-

kova Devlet balesinin insanlığın 

yaralarına nasıl merhem olduk-

larını ve halkımızın Bach ya da 

Vivaldi Dört Mevsim dinlemesi-

nin ne gibi medeni gelişmelere 

medar olacağını” sorası geliyor. 

Acaba bizimkilerin pek öykün-

dükleri ve her derde deva olaca-

ğını zannettikleri malum sanat 

faaliyetlerinin mümessilleri ola-

rak gösterilen Batı milletlerinin 

kendilerinden olmayan dünya 

insanlarına yaşattıkları acıları ve 

göğe yükselen çığlıklarını “klasik 

müziğin notaları” bastırabilir mi? 

Bu ülkeler, masum insanların 

üzerine bomba yağdırıp, fesat 

çıkararak doğal zenginliklerini 

talan ederken hangi  sanatı  icra 

ediyorlar acaba? Sömürdükleri 

halkların rızıklarını tüketirken 

sızlamayan vicdanlar resim ve 

heykel müzesi gezerken nasıl 

mütehassıs oluyor acaba? Her 

şey çok açık, sahtekârlığa yelten-

menin manası yok; yeryüzünün 

büyük bir kısmında korkunç bir 

dram yaşanırken sanat(çılık) nu-

marası altında duyarsız bir hayat 

sürüp edebiyat yapanların mille-

tin gönlünde yer bulması müm-

kün değil. 

Bunların söylemleri ile halkın 

gündemi arasında ortak bir nok-

ta dahi yoktur; bu yüzden sürek-

li anlaşılmadıklarından bahse-

derler. Kendilerine hiç sormazlar 

“makul ve anlaşılır ne söyledik 

de kabul görmedi?” diye.  Bu 

toplumun varoluş sebebini teş-

kil eden değer yargılarını tahrip 

için akla zarar yollara başvuran 

bu azınlık öylesine ikiyüzlüdür 

ki, kendi aralarında halkın ce-

haletinden bahsedip alay eder-

ken mesela seçim zamanlarında 

“köylü milletin efendisidir” tü-

ründen vecizeler yumurtlamak-

tan çekinmezler.

Diğer taraftan, din konusun-

daki bilgileri öylesine zayıf ve 

İslamiyet’e düşmanlıkları öyle-

sine derindir ki ağızlarını her 

açtıklarında dillerinin altındaki 

baklayı gayr-ı ihtiyari çıkarır-

lar. Sıfıra müncer olmuş vicdan 

ve ahlâk algıları ile millete yön 

tayin etmeye çalışıyorlar; gece 

kulüplerinden çıkıp evin yolu-

nu bulamayanlar millet için ter 

döken ilim-irfan sahiplerine yol 

göstermeye kalkışıyorlar.

Sanata öylesine ayrıcalıklı 

bir alan tanınmış ki, bir şey sa-

nat maskesi altında icra edilirse 
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o meselede ahlâki sorgulama 

yapılamıyor, müstehcenlik ya 

da kanun dışılık gibi eleştiriler 

yöneltilemiyor. Ahlâki değerle-

re ehemmiyet veren toplumlara 

aleni olarak girmekte zorlana-

cak olan çıplaklık, sanatın do-

kunulmazlık zırhı altında bir 

dönüşüm aracı şeklinde kültüre 

sızdırılmaktadır. Komşunun kızı 

sokağın köşesinde bir oğlanla 

konuşurken görülse hafif meşrep 

damgası vurulmakta tereddüt 

edilmezken, milyonların önünde 

akıl almaz ahlâksızlıkları sanat 

perdesi altında yapanlar sanatçı 

payesi alarak kutsanıyor.

“Allah’tan bir doğru yol bilgi-

si olmaksızın, geçici aldatıcı do-

yumlar, bencil ve çıkarcı istekler 

peşinde kendine yol arayan kişi-

den daha sapık kim olabilir ki? 

Gerçek şu ki, Allah zulmü kendi-

ne yol edinen toplumu doğru yola 

eriştirmez!” (Kasas 50)

Diğer taraftan, sanat camia-

sını ele geçirmiş çapsız tiplerle 

hakiki sanat(çıy)ı ayırt etmek ge-

rekiyor.  Sanat, Cenab-ı Hakk’ın 

icraatını idrak ve tefekkürden 

hâlî kalınca safsataya ve şarlatan-

lığa dönüşüyor. Meşiyet-i İlahi’yi 

fark etmek yerine hedonizmin 

aracı olunca, bedensel hazların 

ticarileşmesine ve kitlelerin oya-

lanıp sürüleştirilmesi için figü-

ranlık yapanlara da sanatçı deni-

yor. Medyada pornografinin bu 

derece yaygın olması, bedenin 

dikizlenen bir meta haline gel-

mesi, ahlâksızlığın alenileştiril-

mesi ve müzik, sinema, edebiya-

tın da buna alet edilmesi en basit 

ifadesiyle sanata ihanettir.

Bunlar, müminlere olan düş-

manlıkları sebebiyle memleket-

te gördükleri her problemden 

İslamî değerleri mesul tutuyor-

lar: eğitim sorunlarından kadın 

cinayetlerine kadar varan yel-

pazede yer alan bütün sosyal 

problemlerin asıl müsebbibi dini 

değerler ve öğretilerdir. İnanç-

lı insanlar bilinçsiz, cahil, her 

zaman kandırılmaya aday, ken-

dini ucuza satan sürülerdir. Bu 

sebeple kendilerini “makarnacı 

sürülerini” eğitme, çağdaş birey 

yapma ve dünya ile entegre et-

mekle vazifeli addediyorlar. La-

kin bir türlü olmuyor! Olamaz 

da zaten! Çünkü ölüleri alkışla 

mezara koymanın ya da protesto 

mitinglerinde atılan sloganların 

milletin ruhuna dokunan hiçbir 

tarafı yok. Her ne kadar “çıkma-

dık candan ümit kesilmez” veya 

“daha ölmedik!” avuntuları ile 

bir tür gerilim boşaltma ve tat-

min süreci yaşıyorlarsa da ko-

pardıkları gürültü istenen infiali 

uyandırmaya yetmiyor.

Medya yoluyla seslerinin çok 

çıkması davalarının hak oldu-

ğunu göstermiyor; durum daha 

ziyade davulun sesinin keman 

sesini bastırması ya da sarımsa-

ğın kokusunun amber kokusuna 

baskın gelmesine benziyor. Bun-

lar her ne kadar ortalığı karıştır-

maya çalışsa da milletimizin gen-

lerine nüfuz etmiş olan basiret 

hali galip geliyor ve emellerine 

nail olamıyorlar. Onlar adına çok 

can sıkıcı bir durum, ama hesap 

meydanında daha fazlası var…

Müminler açısından ise me-

sele gayet açıktır ve her şey za-

ten Cenab-ı Hakk’ın tarif ettiği 

kanuniyet çerçevesinde cereyan 

etmektedir. Azgınlık yapanlar 

bu hallerinden vazgeçmedikçe 

bu mücadele devam edecektir ve 

inananların kaybetme ihtimali 

söz konusu değildir. Bu dünya 

hayatında herkes ne olduğunu 

ortaya koyacak ve nereye gide-

ceğini belirleyecek; bütün olup 

bitenler ve kalpte taşınan niyet-

ler kişinin amel defterine kayde-

diliyor. Bu noktada neye taraftar 

olduğumuza dikkat etmek basit 

bir tercih olmaktan çıkıp artık 

itikadî bir mesele halini alıyor. 

Tarafını ve durduğu yeri doğru 

tesbit edemeyenlerin hesap ver-

mesi gittikçe zorlaşıyor.

Allah her şeyi öylesine hik-

metle idare ediyor ki bir yandan 

bu azgınlara neden cehennem 

ehli olacaklarının ispatını yapar-

ken bizleri de bir tür metafizik 

gerilime sokarak zinde kalmamı-

zı ve imanın ne derece kıymetli 

olduğunu gösteriyor. Bu tiplerin 

varlıkları ve yaptıkları, bizim 

açımızdan vücut geliştirme çalı-

şanların kullandıkları “ağırlıklar” 

hükmünde; yani aslında bir an-

lamda mühim bir vazife icra edi-

yorlar, bizi yoruyorlar ama (ma-

nevi) kaslarımız gelişiyor, bizi 

tefekkür etmeye, Kitab’a daha 

sıkı sarılmaya zorluyorlar.

Ömürlerini fesat çıkarmak ve 

İslamiyet’e düşmanlıkla geçiren-

ler ölülerini nasıl defnedecekle-

rini dahi bilemiyorlar. Her ne ise, 

bu tip ölüler hakkındaki görüşü-

müz aşağıda kısaca belirtilmiştir:

 

Ne kendi eyledi rahat, ne halka 

verdi huzur

Yıkıldı gitti cihandan, dayan-

sın ehl-i kubur.
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  ANSIZIN HAYAT 

Mustafa BAŞPINAR

ANSIZIN HAYAT 
Ansızın Hayat, geçen yıl içerisinde çıkan en iyi öykü 
kitaplarından biriydi. Tosun, Otuzüçüncü Peron’u 2005’te 
çıkarmıştı. Dokuz yıl sonra on üç öyküden oluşan üçüncü 
kitabı yayımladı. Ansızın Hayat’taki öyküleri okuyunca 
aradan geçen zamanın kaç yıl olduğu önemini kaybediyor.

Y aşamak aynı zamanda bir 
arayıştır insan için. Herkes 

nefes alıp verdiği süre içerisinde 
yaşama tutunmak için bir arayış 
içerisindedir. İnsan için bu kaçı-
nılmazdır. Aksi takdirde yeterince 
kirletilmiş olan bu hayat çekilmez. 
Değerlerin dumura uğratıldığı, 
çatışmacı dilin fütursuzca kulla-
nıldığı geçen bir yıl içerisinde ben 
de kitaplara tutunarak gerçekleş-
tirdim arayışımı. Birbirinden güzel 
öyküler okudum dergilerden ve 
kitaplardan. Böylece bir nebze de 
olsa kendimi korumaya çalıştım 
şikâyetçisi olduğum şeylerden. 

Ansızın Hayat işte o kitaplar-
dan biri. Necip Tosun’un üçün-
cü öykü kitabı. Haziran 2014’te 
Hece’den çıktı. On üç öykü bulu-
nuyor eserde. Açıkça ifade etmem 
gerekirse Ansızın Hayat, geçen yıl 
içerisinde çıkan en iyi öykü kitap-
larından biriydi. Tosun, Otuzü-
çüncü Peron’u 2005’te çıkarmıştı. 
Dokuz yıl sonra on üç öyküden 
oluşan üçüncü kitabı yayımladı. 
Ansızın Hayat’taki öyküleri oku-
yunca arada geçen zamanın kaç yıl 
olduğu önemini kaybediyor. 

Ansızın Hayat’ta kimi öykü-
lerde mekân taşradır. Monoton-
luğuyla, sıkıntılarıyla, dar alanıyla 
taşra bu. “Gün başlıyor kasabada. 
Sanki farklı bir gün olacakmış 

gibi herkeste bir telaş. Oysa gün 
başlayacak ve bitecek ve hiçbir 
şey değişmeyecek. Çünkü bura-
sı taşra, Hep aynı zaman yaşanır 
burada, hep aynı saat, hep aynı 
dakika. Gün doğar gün batar hiç-
bir şey değişmez. Çünkü burası 
taşra, Herkes aynı kaderi yaşar 
burada, ne bir eksik ne bir fazla. 
Bu yüzden kasabada herkes bir-
birine benzer. Genci de yaşlısı da 
aynıdır. Aynı koku kanlarına girer, 
hücrelerine yerleşir. Aynı lekeyi ta-
şırlar bir ömür boyu. Çıkış yoktur 
bu kasabadan, gide gide buraya 
varılır. Herkes birbirini iter ken-
di boşluğuna ve her çığlık kendi 
boşluğunda boğulur.” (Taşra Frag-
manları)

Bu taşra aynı zamanda ilk ola-
na/öncesine/başlangıca/çocukluğa 
dönüştür. “Genç Ölmek”te deli 
dolu, başına buyruk, bildiğin-
den şaşmayan, hızlı yaşayıp genç 
ölen, Nihat’ın öyküsünü okuruz. 
“Bir süredir hep aynı fotoğrafa 
yakalanan” anlatıcı ilk gençliğine 
ait kasaba fotoğraflarına bakar. 
“Aslında buna şaşmamak gerekir 
çünkü insan düşmeye başlayınca 
nedense hep çocukluk, ilk genç-
lik durağında durur. Çünkü her 
şey orada başlamış, her şey orada 
yarım bırakılmıştır. Oraya dönül-
düğünde ise her şey bırakılan yer-

de duruyor gibidir. Anılar, acılar, 
yarım bırakılmışlar… Zaten bu 
yüzden oraya düşer insan. Orada 
açılmış yaraları kapatmak, sızı-
lara gerekçe bulmak, hikâyesini 
tamamlamak ister. Kanayıp duran 
bölgelere yeniden bakmak ister. 
Ve görür ki aslında oradan hiçbir 
zaman ayrılamamıştır.” (“Genç Öl-
mek”) Taşra salt mekan olmaktan 
çıkar Necip Tosun öykülerinde. 
Bulunduğu andan/yaştan çocuk-
luğa/en saf hale dönüştür.“Çünkü 
yaşadığın her gün ana rahminden 
uzaklaşmaktır, bunu bil… Yolda 
zihninizden hayatınız geçecek; 
her şey bir bir dökülecek; kibir, 
kin, kirlenmişlik… Safiyete doğru 
yol alacaksınız, ana rahmine doğ-
ru. Yıllardır taşıdığınız pişman-
lıklarınızı, yaptığınız yanlışlıkları, 
uğradığınız iftiraları ve ihanetleri 
savura savura gideceksiniz. Köye 
yaklaştığınızda, her şeyden boşal-
mış, hafiflemiş adını koyamadığı-
nız bir hafiflik çökecek üstünü-
ze…” (Süt Kokusu) 

Ansızın Hayat’taki öykülerin 
pek çoğunda karşımıza çıkan te-
mel izlekler arayış ve kaçıştır. Bu 
hal anlatılırken sürekli olarak bir 
sorgulama çıkar karşımıza. Yan-
lış giden bir şeylerin verdiği sı-
kıntılar; özlenen, olması istenen 
şeylere duyulan özlem öykülerin 
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atmosferini oluşturur. “Telefon” 
öyküsünde hayata yürüyen bir 
kadınla düşlerine yürüyen bir er-
keğin yıllar sonra tekrar buluşacak 
oluşlarının öyküsü anlatılır. Geç-
mişe dönüşler, muhasebe ve yeni 
ümitler vardır öyküde. “Bahçeler 
ve Duvarlar”da ise arkadaşlarıyla 
kasabanın dağlarınca kuşatıldı-
ğına inan kişinin bir gece evlerin 
duvarlarına afiş asarken polis tara-
fından kovalanmasının ve kurtu-
luşun öyküsünü okuruz. Anlatıcı 
geride kalan ömrünü sorgular ve 
pişman olur. Diğer arkadaşları ise 
kovalayanların safına geçmişlerdir. 

“Mürekkep Lekesi”nde ha-
yatını hep bir düzen içerisinde 
geçirmiş bir hâkimin, emeklilik 
sonrası içerisine düştüğü boşlu-
ğun öyküsünü okuruz. Hayatı ıs-
kaladığını, insanları birer işaretten 
ibaret olarak gördüğünü fark edi-
şin öyküdür “Mürekkep Lekesi”. 
Hâkim sıradan biri değildir, hayli 
takıntılı bir tiptir. Hâkim, “Tam bir 
düzen adamıydı. Yemek masasın-
da, düzgün kesilmemiş ekmekleri 
bile problem ederdi. Evden çıkışı 
ise tam bir törendi. Bir gün servi-
si kaçırdığı görülmemişti. İşe geç 
kaldığı, rapor aldığı gün yoktu. 
Etrafındaki tüm yanlışlardan ken-
dini sorumlu hissederdi; çocuklar 
zamanında kalkmadığı için ülkede 
enflasyon vardı, evlerin camla-
rı silinmediği için çevre kirliydi, 
çocukları ders çalışmadığı için iş-
ler yolunda gitmiyordu.” Dahası 
“Korkulan, çekinilen bir hâkimdi. 
İşiyle ilgili tek aracı kabul etmez, 
bildiğinden şaşmazdı. Davalara, 
dosyalara, klasörlere bir ömrünü 
vermişti. Adaleti o dağıtmazsa her 
şey çökerdi. Onun için her şey bir 
kâğıttan ibaretti. İmzadan, mü-
hürden, tarih ve sayıdan. Kanı ve 
canı yoktu o isimlerin. Sadece bi-
rer işarettiler.” Ancak “Dışarısının 
yabancısıydı. Çünkü tüm hayatını 
işine, kanunlara, bürosuna, evrak-
lara adamıştı… Dostluklar kura-
mamıştı, buna ne gerek duymuş, 
ne de ihtiyaç hissetmişti. O gün-
den sonra iyice odasına kapan-
mıştı. Uğrayanı kalmamış, bozkır 

içinde bir dağ evine benziyordu. 
Yıkık dökük terk edilmiş bir dağ 
evi.” Böyle bir adam çare olarak, 
yazarak iyileşmek ve hayata tu-
tunmak çabası içerisindedir.

“Hikâyenin Çağrısı” okur-
kitap ilişkisini ele alan güzel bir 
öyküdür. Kitaplar böyledir. Bir 
yandan yaralarını sağaltırken di-
ğer yandan yaralarını deşer in-
sanın. “Hayatı okumakla, kitap 
biriktirmekle, onun yol gösteri-
ciliğinde geçmişti. Ama olmadı, 
tam tersine, o yolunu kitaplarla 
kaybetmişti. Çünkü her kitap ayrı 
bir yöne savurmuştu onu. Altını 
çizdiği her cümle diğerini yalan-
lıyordu. Kitaplar önce insanla 
toplum arasına sınırlar koyduru-
yor, onu yalnızlaştırıyor, sonra da 
yalnızlığını yönetmeye başlıyor-
lardı. Sonuçta insanı uzak ve ka-
ranlık dünyaya hapsediyor, sade-
ce kendisine mahkûm ediyordu.” 
(Hikâyenin Çağrısı)

“Sessiz Konuşmalar”da davası-
na bağlı, unutulmuş, hayatı oda-
sından ibaret olan, hep yerinde 
kalan; ihanetlere uğrayan, yaşa-
dıklarını unutmayan bir ağabeyin 
öyküsüdür. Odasından bürokrat-
lardan cumhurbaşkanlarına ka-
dar bir yığın insan geçen, büyük 
otellerin ışıltılı salonlarında iftar 
sofraları kuranlara tahammül ede-
meyen ve ailesini hiç göremedikle-
ri bir ağabeyin öyküsüdür “Sessiz 
Konuşmalar”. Emeklilikte nasıl bir 
hayat süreceği tahmin bile edile-
meyen, sokağa karışışı, parklar-
da oturuşu, kahveye gidişi gözde 
canlandırılamayan bir ağabey bu. 
“Çünkü onun bir hayatı olmamış-
tı, o sadece bir odadan ibaretti. 
Bu oda dışında nerede olsa iğreti 
duracak, oraya yakışmayacaktı. 
Zaten onun bir hayatı, kendine ait 
bir yaşamı olabileceği kimsenin 
aklına bile gelemezdi. Çocuğunu, 
eşini gören olmamıştı. O kendini 
rüyasına adamış, adanmış, kurban 
biriydi.” (Sessiz Konuşmalar) 

Ansızın Hayat’ta, “Sessiz 
Konuşmalar”a yakın öykü ise Ses-
ler ve Öteki Sesler’dir. Yine ko-

nuşmayan, susan, tebessümü bile 

acılaşan ağabeyin öyküsü anlatılır 

“Sesler ve Öteki Sesler”de. “Dı-

şarıdan modalar, denizler, mer-

cedesler geçmişti; televizyonlar, 

sinemalar ve köşkler ama o hiç-

bir şey yokmuş gibi davranmıştı. 

Milletvekili, bakanlar ve rütbeler 

bürosuna uğrayıp gitmişti. Dönüp 

arkalarından bakmamış, kimse-

den bir şey istememişti. Kimsenin 

yaşayamayacağı hayatı bir gerilim 

ve coşku olarak yakasına asmıştı. 

Telefon kullanmamış, televizyon 

seyretmemiş, gazeteyi sadece ye-

mekaltlarına sermişti. Hayattan 

kopuk derin iç sıkıntısını, devrim 

devrim coşkusuyla bastırmış” bir 

ağabeydir öyküsü anlatılan. 

Ansızın Hayat’taki öykülerin 

en belirgin yönü öykülerdeki at-

mosferin oldukça güçlü oluşudur. 

Yalnızlıkların, açmazların, karam-

sarlıkların, kırgınlıkların, kaçış-

ların anlatıldığı öyküler okuyucu 

kendisine çekiyor. Bu atmosferin 

güçlü oluşuyla alakalıdır. Bir de 

kullanılan dilin gayet sade ve akıcı 

oluşuyla ilgili. 

Ansızın Hayat’taki öykü-
lerin en belirgin yönü 
öykülerdeki atmosferin 
oldukça güçlü oluşudur. 
Yalnızlıkların, açmazla-
rın, karamsarlıkların, 
kırgınlıkların, kaçışların 
anlatıldığı öyküler oku-
yucu kendisine çekiyor. 
Bu atmosferin güçlü olu-
şuyla alakalıdır. Bir de 
kullanılan dilin gayet 
sade ve akıcı oluşuyla 
ilgili.



80

 Umran • Haziran 2015

K Ü L T Ü R | S A N A T
K
Ü
L
T
Ü
R

 |
 S
A
N
A
T

Mehmed Âkif, 
Kalabalıklarda 
Yalnız Adam
Orhan Okay

Dergâh Yayınları, 2015

“Pek az şair Mehmed Âkif 
kadar içinde yaşadığı top-
lumun parçası haline gel-
miş ve onunla haşir-neşir 
olabilmiştir. O, adetâ bir 
toplum mistiği gibidir. Cami 
kürsüsünden kahvehane ve 
meyhane peykelerine kadar 
toplumun her tabakasına 
sokulan Âkif bu tarafıyla 
belki de edebiyatımızın 
tek şairidir. Mehmed Âkif 
hakkında yazılmış bütün 
biyografiler; yakınlarının ve 
hasımlarının yazıları; ona 
şâirdir, değildir diyenler; 
gericidir, değildir hükmü-
nü verenler; değişmeyen, 
ortak bir noktada birleşirler: 
Âkif, hayatı boyunca, belli 
ahlâkî prensiplerin adamı 
olarak yaşamış bir karakter 
adamıdır. Dostları arasın-
da her zaman dürüst ve 
sözüne güvenilir bir insan 
olarak kalmıştır. Bütün 
Safahat’ında, nesir yazıla-
rında ve vaazlarında ortaya 
koyduğu İslâmî prensiplere, 
hususî hayatında da son 
derece bağlı kalmıştır.” 
Orhan Okay’ın kaleminden 
Mehmed Âkif’in sanatı ve 
kişiliği hakkında bir temel 
eser…

Eleştiri Seküler midir?
Talad Asad, Judith Butler, Wendy Brown, Saba Mahmood

Sekülerizmin tüm vaizleri karikatürlerin sadece temsil olduğu, İslam’a saldırmadığını söylüyor. Müslümanlara çocuk muamelesi yaparak, bu ve 
benzeri olayların demokrasinin doğasında olduğunu, eleştirinin kamusallığın temelini oluşturduğunu buyuruyorlar. Bu kitabın basit bir sorusu 
var: karikatürlerden rencide olanların tecrübe ettikleri şiddeti, liberal hukukun dünya tasavvuruna tercüme etmenin imkânı var mı? Bu hukukun 
Peygamber’in varlığıyla temsillerini ayrıştıran felsefi kabulünü paylaşmayanların yaşadığı haksızlığı, bu hukuk dili kavrayabilir mi? Modernliğe 
Müslümanların mı kafası basmıyor yoksa sekülerizm kendi tarihsel süreçleri içerisinden devşirdiği rasyonelliğin dışını tahammül edilemez 
bulduğundan Müslümanları akıl dışı mı buluyor? Danimarka karikatür kriziyle başlayan süreçte İslam dünyasındaki infialin seküler çevrelerce 
Müslümanların “eleştiriyi hazmedememe”lerinin bir örneği olduğu iddiası masaya yatırılıyor. Akademide birçok ateşli tartışmayı beraberinde geti-
ren kitap, bugün Charlie Hebdo olayı ve peşi sıra yükselen İslamofobik tepkilerle birlikte daha güncel, çünkü karikatürler yasaklanmalı mı, serbest 
mi olmalı diye sormuyor. Bu kitabın basit bir cevabı yok, ne basitçe mağduriyet edebiyatı yapılıyor, ne de ‘Batı’ zalim ilan ediliyor. Şarkiyatcılığın 
tenkidinden, Avrupa’yı taşralaştırdıktan, moderniteyi coğullaştırdıktan sonra dahi sekülerizm, eleştiri’nin temel referansı.
Edward Said’in seküler hümanizminden Habermas’ın seküler kamusal alanına din, Aydınlanma’nın önyargılarından ne kadar sıyrılırsa sıyrılsın yerini bilmesi gereken bir 
kavram olarak kalıyor. Talal Asad, Saba Mahmood ve Judith Butler farklı açılardan bu ‘ısrar’ı inceliyor, dinin liberal-seküler nizamdaki yerini hangi yapıların var ettiğine ve 
yeniden ürettiğine dikkat çekiyor. Kitap eleştiri kavramını sekülerizmin tekelinden kurtarıyor, farklı epistemolojilerin karşılaştıklarında telif edemedikleri farklılıklarını nasıl 
konuşabileceklerine dair bir tartışma başlatıyor.

Tevhid Düşüncesi Ekseninde Kişisel Gelişim 
Kitapları A Hakan Karayılan

Kişisel gelişim kitapları; dünyada var oluş amacını arayan, kendini keşfetmeye uğraşan modern insana, 
yaşam boyu gelişim, sınırsız mutluluk, mükemmelliğe ulaşma, düşünce gücünü açığa çıkarma, evrenle 
manevi bir ilişkiye girme, kadere meydan okuyup özgürleşme, zengin ve başarılı olma gibi hedeflere 
ulaşacak yöntemler sunmaktadır. Bu kitaplarda tavsiye edilen bazı mistik, spiritualist ritüeller “yeni ina-
nış ve ibadet biçimleri” gibi arz edilmektedir. Bu eserlerden birçoğu insanın kendisi ile savaşımını başarı 
ekseninde ele almakta, yaşamı Allah’ın irade ve takdirinden tamamen soyutlamaktadır. İnsanı varlık 
âlemindeki bütün değer ve sistemlerin objesi olarak gören kişisel gelişim anlayışı, her bireyin mutlak bir 
güç sahibi olduğunu vehmettirerek insanı kutsallaştırmaktadır. Böylece insana; her şeyi yapabileceğini 
hissettirerek Tanrı’dan rol çalmasını öğütlemektedir. İnsanın varlığının ayrılmaz bir parçası olan inanmayı, 
yaratıcısına karşı kulluk ve sorumluluk şuuru içinde toplum ve evrenle münasebetlerini düzenleyen 
tevhid akidesini tamamen dışlayan kişisel gelişim kitapları; yepyeni bir âlem ve insan tasavvuru inşa etmektedir. Bu yönüyle 
“İnsanı, insan eden imandır” düsturuna muhalif olarak, gerekirse inançların içini boşaltıp, yeniden dizayn ederek kişisel gelişimi 
bir proje olarak kullanan sistemin çıkarlarına alet etmekte ve kalpleri iman noktasından uzaklaştırmaktadır.

Harcıyorum Öyleyse Varım Philip Roscoe

Ekonomi her an hayatımızın içinde; aldığımız tüm kararları, hangi okula gideceğimizi, hangi işi seçeceği-
mizi, hatta hangi eşi seçeceğimizi dahi maliyet-fayda analizleri belirliyor artık. İnsanı insan yapan tüm o 
etik değerler, duygular bir kenara bırakılırken piyasanın erdemleri tüm ahlaksızlıkları haklı gösterebiliyor. 
Çalışanlar, akşamları evlerinde veya pazar günleri sevdikleriyle birlikteyken istedikleri kadar merhametli 
davranabilirler, ama işyerinde, maksimum sosyal faydayı sağlayabilmeleri için acımasız ve rekabetçi bir 
karaktere bürünmek zorundadırlar diyor ekonomi. Başkaldırmak ise gerçekten zor; yirmi birinci yüzyılda 
borç, on dokuzuncu yüzyıldaki açlıkla aynı vazifeyi görüyor, en vahşileri bile ehlileştiriyor; en yabani, en 
dik kafalı ve sıra dışı olana ılımlı olmayı ve terbiyeyi, itaati ve boyun eğmeyi öğretiyor. Peki, ne yapmalı, 
nasıl dur diyebiliriz ekonominin hayatlarımız üzerindeki tahakkümüne, hangi noktaya kadar çıkarabiliriz 
ekonomiyi kararlarımızdan? İnsani erdemlerin, toplumsal değerlerin piyasanın gücünü yeniden ve daha 
etkin biçimde aşması mümkün mü? Daha cömert, daha bereketli ve bolluk içinde bir yaşam hayal edi-
lebilir mi? Küresel ekonomik anlayışın yarattığı rekabetçi, yırtıcı, kişisel çıkar odaklı kişilikten sıyrılıp fedakârlığı, yardımseverliği, 
paylaşımcılığı koyabilir miyiz karakterlerimizin merkezine? Kitap harcamadan, insanlığı ve dünyayı harcamadan var olmanın 
yollarını gösteriyor.

Postmodern Kavşakta Din ve Sivil Toplum
Yasin Aktay

Bir tarihsel kavşak noktasında olduğumuz söylenebilir. Kavşaklar genellikle farklı seçenekler sunar. Belki 
postmodern söylemin en cazip tarafı, modernizmin içerdiği zorunlu ve tek yön düşüncesine karşılık 
yolların çeşitlenebileceğine zihni de iradeyi de hazırlamış olmasıdır. Postmodernite, modernitenin aksine 
farklı yol ve güzergâhlardan gidilebileceğine ve geçilebileceğine açık bir alan bırakıyor. Yollar farklılaşabilir, 
hakikat iddiaları da, tarihsel algılar ve yönler de... Herkesin tarihe müdahale etme imkânı vardır. Çok 
söyleyen olmuyor, ama bu düşünce ışığında rahatlıkla diyebiliriz ki, öznenin, iradesiyle, insanî farklılığı ve 
varoluşuyla dönüşünü kutlayabiliriz. Çok söyleyen olmuyor, çünkü postmodernite daha ziyade özneyi 
büyük bir karamsarlığa ve iradesizliğe götüren, göreceli hakikat anlayışının içine düşürdüğü bir nihilizmle 
özdeşleştiriliyor. Bu nihilizmin bir etkisi kadercilik, onun da siyaset üzerindeki nihaî etkisi kinizm ve 
siyasal yabancılaşma oluyor. Oysa görecelik postmodernitenin sadece keşfettiği bir hakikattir, bu hakikat, 
insanın insanlığını, faniliğini, sınırlarını, yani aslında yerini ona öğreten bir etki de yapıyor. İnsanı tanrılaştıran 
ve bütün hakikatlerin tek ölçüsü haline getiren modernizmin hümanizminin, bizi alıştırdığı kesinlik duygu-
sunun kendisinde bir maraz olduğunu bugün anlamaya bu sayede daha fazla yaklaşmış bulunuyoruz.
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