
TENKİT VE İNSAF
-DİN DİLİ, İTİDAL VE İHTİLAF AHLAKI-

G ünümüzde maalesef çeşitli medya organlarında İslâm etrafında cereyan eden tartışmalar, dinî anlatımın 
çerçevesini belirleyen tebliğ, irşat ve davet ilkeleri doğrultusunda yapılmamaktadır. Oysa tebliğ, risalet-

le; irşat, ilim ve marifetle; davet ise hikmetle gerçekleştirilebilir. 
Maalesef İslâm ümmetinin başındaki en tehlikeli hastalık uzlaşmazlık ve ihtilaftır. Bu hastalık her böl-

geyi, her şehri, her toplumu etkileyecek hale geldi. Zararlı etkisi fikirlere, inançlara, ahlâka ve davranışa, ko-
nuşma ve etkileşim biçimlerine nüfuz etti. Hem kısa hem de uzun dönem hedefleri ve amaçları dönüştür-
dü. Tıpkı karanlık bir hayalet gibi insanların ruhunu kuşatıyor, atmosferi zehirliyor ve sonunda kalpleri kısır 
ve ıssız yerlere dönüştürüyor. Birçok insan birbiriyle ihtilaf içinde… Bu durum, tüm İslâm esaslarının, emir-
lerinin ve yasaklarının, yalnızca insanları anlaşmazlığa sevk ettiği ve onları öldürücü bir çatışmaya sürükle-
diği izlenimini doğuruyor.

Şüphesiz düşünme şuursuzca gerçekleşen bir refleksiyon hareketi değildir; işleyiş kuralları, uyulması 
gerekli ilkeleri vardır. Bu kurallar gözetilmediğinde bir faydasız ilim ortaya çıkabilmektedir. Bu faydasız 
bilgi, amacı, hedefi, belli olmayan ve dolayısıyla kullanımı bile sorunlu olan bilgidir. Buradan hareketle diye-
biliriz ki düşünmenin olumlu ve olumsuz biçimleri vardır. Olumlu düşünmenin kuralları: Varlık üzerinde iyi 
bir gözlemde bulunmak, okumak, akletmek, vahye uymak, nesnenin görünümünden ayrı olarak sorunları 
görebilmek, bunların en önemlileridir. 

Sağlıklı düşünebilmenin önündeki önemli engellerden birisi şüphesiz onu bir karşıtlık içinde, alterna-
tifliklerde kurmaktır. Kaygısı, genel geçer bir doğru bulmaktan çok, yanlış görülen bir şeye karşı tavır al-
maktır. Onun için birilerine cevap niteliği taşıyan bir açıklama bile yanlı olabilir. Hâlbuki müminin savundu-
ğu gerçeklik tevhidi (bütüncü) olmalıdır. Esasen tevhid yalnızca Allah’ı birlemek değil, her şeyi Allah’ta bir-
lemektir.

Kur’ân’da belirtildiği üzere daha iyi bilen (âlim)ler olmakla birlikte İslâm’da bilginin varıp duracağı nihai 
bir nokta yoktur. Yegâne, sınırsız bilen Allah’tır. İnsanın bilgileri de O’nun bizim bilmemize açtığı sınırlı bil-
gilerden ibarettir. Hatta insanın bunları edinimi özel bir çabayla gerçekleşir. Tabi burada birbirinden az çok 
farklı sonuçlar elde edilir. Bunun için hiç kimsenin, kendi bulduğu yolun mutlak doğru, diğerlerininkini de 
mutlak yanlış görme yani düşünce tekelciliği yapma hak ve yetkisi yoktur.

Başta düşüncede olmak üzere her alanda bir muhalefet olabilir ve olmalıdır da. Ancak muhalefet, etik 
bir tenkide bağlı olarak, bir şeye mutlak karşı olmak ve buna bir gerekçe bulmaktan öte, o konuda öngörü-
len doğrunun da gösterilmesi üzerine kurulur. Yeni ve sağlam bir düşüncenin inşası farklı görüşlerin ciddi 
bir kritiği üzerine oturur. Yeni bir kurgu yoksa eleştiri çoğu kere eleştirenin ferdi beklentilerinin tatminin-
den öte bir anlam ifade etmeyebilmektedir. Tenkit ve insaf birbirine akraba kelimelerdir. Tenkit ‘iyiyi kö-
tüden ayırma işi’dir. İnsaf ise ‘hakkı teslim esasına dayanan ılımlı davranış, vicdanın sesine uyma’nın adıdır. 
Bugünkü deyimle her iki davranışta salt pozitiftir, negatifleri yoktur. Bir amel, tutum, söz veya yazının 
tenkit tarifine uyması, iyiyi kötüden ayırt etme kabiliyetine ve failin iyi niyetine bağlıdır. Böyle müspet 
bir hareket noktası bulunmayan kritikler tenkit sayılmaz. Tenkidin konusu bir metin, kişi yahut davranış 
olabilir. İltifat yahut karalamada aşırılık veya iftira varsa, dengeyi kaçırma söz konusuysa ortada tenkit 
yoktur. İhtilaf ahlakı deyince aklımıza gelen önemli kaidelerinden biri de görüşlerimizi mutlak doğru olarak 
takdim etmemek; hatalı olabileceğimizi, karşımızdakinin isabet etmiş olabileceğini hesaba katmaktır.

Selef imamlarımızın ve âlimlerimizin bazı konularda farklı görüşleri olsa da sahip oldukları yüksek ahlâk 
ve davranış standartları sayesinde birbirlerinin kadir ve kıymetini nasıl bildiklerini, keza saygı ve nezaketi 
asla terk etmediklerini görebiliriz. İlk nesiller arasında bazı sorunlar yaşanmışsa da bunları nakletmenin 
bir faydası olmadığı aşikârdır. Çeşitli ihtilâf ve ayrılıklar içinde yorgun ve bitkin düşen günümüz Müslü-
manlarının, ilk nesillerin bu örnek ahlâkını kuşanmadan, çok özlediğimiz “İslâmî dirilişi” gerçekleştirmeleri 
beklenebilir mi?

Müslümanlar olarak İslâm’ın ilk gününden itibaren başlatılmış olan cihanşümûl düşünme biçimimizi kay-
betmemeli veya onu kaybettiğimiz yerden yakalayıp yeniden yaşanır hale getirmeliyiz. İhtilaflarımızdan 
rahmet hâsıl olabilmesi için, tezimizi en güzel bir biçimde savunmalıyız. Buradaki “ahsen” çok geniş bir an-
lamı ihtiva etmektedir. Zira, “hasen, ahsen, ihsan, muhsin” kelimeleri aynı zamanda, güzel olanı güzel bir 
şekilde sunmayı, ihsan etmeyi yani insanların yararlanabileceği bir tarza dönüştürmeyi vurgulamaktadır. Al-
lah insanlara hayatı en güzel bir biçimde ihsan ettiyse, bizler de aynı yöntemi benimsemek zorundayız.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle…

Umran 



20
Farklı Düşünme Özgünlüğü ve Tenkit Ahlakı
Mustafa AYDIN

26
-Ümmetin Birliği İçin-  CEMAAT VE 
FIRKA KAVRAMLARINI  YENİDEN DÜŞÜNMEK
Faruk BEŞER

29
Din Dili-Davet Dili-İhtilaf Dili
Abdullah YILDIZ

33
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez
ile İhtilaf Ahlakı Üzerine Söyleşi 
Abdullah YILDIZ

38
İhtilaf, Rahmet ve İhsan
Şemsettin ÖZDEMİR

43
Herkesin İçinde Bir Amerika
Muhammet ÇELİK

İ Ç İ N D E K İ L E R Mart 2017

G Ü N D E M

04
İhtilaf Ahlakının İnşası
Tarihi Bir Sorumluluktur
Burhanettin CAN

12
Said Halim Paşa’nın
Siyaset ve Başkanlık Algısı
Ahmet DAĞ

16
ORTADOĞU’DAN

D O S YA

K R İ T İ K

58
Paranın Kirli Tarihi ve
Merkez Bankacılığı
Emre SAYGIN-Tahsin YAMAK



Sa hi bi

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

Şemseddin Özdemir

Ge nel Ya yın Yö net me ni 

Cevat Özkaya

Sorumlu Ya zı İş le ri Mü dü rü

Metin Çığrıkcı

İda re Mer ke zi

Bereketzâde Mah. Okçumusa Cad. Bank Han 

No: 11 D. 3 Şişhane Beyoğlu-İST.

Tel: (0212) 293 90 41 - (0543) 281 58 85
www.um randergisi.com

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

Tem sil ci lik ler

An ka ra: (0312) 418 12 77 

İz mit: (0542) 250 75 77 

Trab zon: (0462) 321 95 44 

Is par ta: (0246) 223 24 87

Nasıl Abone Olabilirsiniz?
1. Umran Dergisi’ne abone olmak veya abo-
neliğinizi yenilemek için 0212 293 90 41 

nolu abone hattımızı arayabilirsiniz.
2. www.umrandergisi.com sitemize girip 

Abonelik sayfasındaki Abone Fomu’nu dol-
durarak abone olabilirsiniz.

Abone Ücretleri (Yıllık/12 Sayı):
Yurt içi: 90 TL (KDV dahil)
Yurt dışı: Avrupa 60 EURO

Diğer Ülkeler: 60 USD 
Birim Fiyatı: 8 TL

Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?
1- 0212 293 90 41 nolu abone hattımızı ara-

yıp kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. 
2- Posta Çeki hesabımıza abone ücretini ya-
tırarak. (Posta çekine abonenin kendi adını 

yazmayı unutmayınız.)
POSTA ÇEKİ HESAP NO: 654482

Alıcı Adı: Pınar Yayınları Tic. ve San. A.Ş.
3- Banka Hesap numaramıza, abone ücreti-

nizi doğrudan yatırabilir veya internetten ha-
vale edebilirsiniz.

BANKA HESAP NO: 8515535-2 
IBAN: TR460020500000851553500002

Kuveyt Türk Eminönü Şb. 
Hesap: Pınar Yayınları Tic. ve San. A.Ş.

Görsel Yönetmen

Tekin Öztürk
www.tekinozturk.com.tr

Bas kı: Şenyıldız Yayıncılık ve Matbaacılık 

Gümüş Suyu Caddesi Işık San. Sit. No:19 C Blok 102

Topkapı/İstanbul

Tel: (212) 483 47 91-483 48 23 
Yaygın, Süreli. Ay da bir ya yım la nır.

Mart 2017 Sayı: 271
Yazıların ve ilanların sorumluluğu sahiplerine aittir. 

Bu dergi basın meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder.

64
15 TEMMUZ YAZILARI
Hasan Hüseyin ÇAĞIRAN

70
YAVUZ BAHADIROĞLU’NUN
BUHARA ROMANLARI ÜZERİNDEN
TARİH, TARİHÎ ROMAN VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ
Nurmuhammet ÇARBOĞA

76
15 TEMMUZ VE KADINLAR
Gülşen ÖZER

80
KİTAPLIK

K Ü L T Ü R  -  S A N A T



4

 Umran • Mart 2017

G Ü N D E M   İHTİLAF AHLAKININ İNŞASI TARİHİ BİR SORUMLULUKTUR 

B ugün Türkiye’nin ve İslâm 
dünyasının en ciddi sorun-

larından biri, farklı düşünce ve 
bakış açılarına karşı gösterilen 
tahammülsüzlüktür. En basit 
konudan en karmaşık konuya 
kadar olan her şeyde, insanların 
tümünün aynı düşünmesi müm-
kün değildir. İnsan yapısına da 
uygun değildir. Düşünme siste-
mini körelten, gelişmeyi engelle-
yen bir durumdur. Ama farklı düşünenlerin, fark-
lı fikir söyleyenlerin, tekfirle ihanetle suçlanması, 
onlara hakaret edilmesi de, yanlış bir yaklaşımdır. 

İfrat ve tefrit insanlığın iki uç yaklaşımıdır. O 
nedenle İslâm ümmeti “vasat”, “mutedil”, “orta” 
bir ümmet olarak tanımlanmaktadır. “Vasat”, 
“mutedil”, “orta” bir ümmet olarak tanımlanan 
İslâm ümmetinin mensuplarının bir kısmı, bugün 
hemen hemen her türlü ihtilafı tefrikaya, kavgaya 
dönüştürebilmekte; ümmet içerisinde kargaşaya 
neden olabilmektedir. Bunun sebebi hikmeti ne-
dir? Bu hastalıklı durumdan kurtulmak için ne 
yapılmalıdır? Burada bu konu ana hatları ile ele 
alınıp değerlendirilecektir.

İhtilaf ve Tefrika Kavramları

İhtilafın sözlük anlamı, “bir konuda farklı 
düşünme, ayrılık, uyuşmazlıkdır.” “İhtilafa düş-

mek” ise, “farklı görüşlere sahip 
olmak, uyuşamamak, anlaşama-
mak” demektir1. İhtilaf kelimesi, 
“halefe”(mastarı “half”) kelime-
sinden türetilmiştir. Half, “önün, 
önde olanın zıddı”, yani “arka, 
“arkada olan” demektir. Bunun 
yanı sıra “Halefe”-“half”, “geride 
kalmak, geride kalan, sonradan 
gelen” anlamını da taşımaktadır. 
“İhtilaf” ve “muhalefet” ise, “her 

birinin söz ve halinde yekdiğerine zıt bir yol tut-
ması” demektir2.

Tefrika, “iki şey arasını ayırmak, yol çatallan-
mak anlamındaki “f-r-k” kökünden türemiş olup 
parçalara ve bölüklere ayırmak, bölücülük ve 
ayrıcalık yapmak” demektir3. “Fırka”, sözlükte 
“insanlardan ayrılan topluluk”, “bölüm”, “parti”, 
“tümen” anlamında kullanılırken; terim/ıstılahı 
olarak “İslâm fikir tarihinde siyasi düşünce veya 
itikadî telakkilere sahip bulunan mezhep anla-
mındaki düşünce akımı ve grupları” anlamında 
kullanılmaktadır. Kur’ân’da “tefrik”, “teferruk” 
olarak geçen bu kavram, “dinde ve sosyal hayatta 
bölünmeyi, parçalanmayı, dağılıp çözülmeyi” ifa-
de etmektedir4.

 Tefrika, insan bünyesinde var olan heva-heves 
cephesinin, insan bünyesi üzerinde etkin olması, 
fıtratı bastırması, örtmesi sonucu tezahür eden bir 
ifrat halidir.

Burhanettin CAN

İfrat ve tefrit insanlığın iki uç yaklaşımıdır. O nedenle İslâm ümmeti “vasat”, 
“mutedil”, “orta” bir ümmet olarak tanımlanmaktadır. “Vasat”, “mutedil”, 
“orta” bir ümmet olarak tanımlanan İslâm ümmetinin mensuplarının 
bir kısmı, bugün hemen hemen her türlü ihtilafı tefrikaya, kavgaya 
dönüştürebilmekte; ümmet içerisinde kargaşaya neden olabilmektedir. Bunun 
sebebi hikmeti nedir? Bu hastalıklı durumdan kurtulmak için ne yapılmalıdır?

İhtilaf Ahlakının İnşası
Tarihi Bir Sorumluluktur
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İhtilaf Çeşitleri ve Sebepleri

Kur’ân’da geçtiği ayetlere bakıldığı zaman 
ihtilaf kavramının iki farklı boyutu ile karşılaşıl-
maktadır: 1- Kâinatın işleyişinde var olan ihtilaf(2 
Bakara 164), 2- İnsanların hayatlarında var olan 
fikri/fıkhi ihtilaf. 

Sünnetullahın sonucu olan her şeyin 
“zevciyyât”(çift, eş) olarak yaratılmış olması, 
kâinatın işleyişinde var 
olan ihtilaf şeklidir: Dişi-
erkek, aydınlık-karanlık, 
gece-gündüz, elektron, po-
zitron şeklindeki yaratılış. 
Keza dillerin ve renklerin 
ihtilafı/farklı oluşu da, İlahi 
sünnetin bir sonucudur(30 
Rum 22). Bu iki ihtilaf türü 
bu yazıda ele alınmayacak-
tır. 

İnsanların yetenekleri-
nin, iradelerinin, becerileri-
nin, arzu, istek ve düşünce-
lerinin farklı oluşu/ihtilaf, 
yaratılış kanunlarının/İlahi 
sünnetin doğal bir sonu-
cudur. İnsanlarda yaratılış-
tan gelen bu farklı oluş, bir 
boyutu ile insanlığı daha 
iyiye, güzele, doğruya gö-
türebilirken; diğer boyutu 
ile kin, nefret ve düşmanlık 
girdabında felakete sürük-
leyebilir. İhtilafı tefrikaya 
çevirebilir. Sorun, ihtilaf-
ların var olmasında değil; 
ihtilafların tefrikaya; onun 
da, fırkalaşmaya/hizipleşmeye, kavgaya, savaşa 
ve kaosa dönüştürülmesindedir.

Bünyemize yaratılıştan yerleştirilen ihtilaf 
etme eğilim ya da yeteneği, hangi durumlarda bizi 
iyiye, güzele, doğruya, gerçeğe, hakka, kardeşli-
ğe yönlendirir; hangi durumlarda da bizi, kötüye, 
çirkine, yanlışa, batıla, kaosa, düşmanlığa doğru 
yol almamıza neden olur? Bunun için muhtemel 
fikri-fıkhi ihtilaf çeşitlerinin neler olduğunu, ne-
lerden/nerelerden kaynaklandığını göz önüne al-
mamız gerekmektedir.

Yusuf El-Karadâvî, ümmet içerisinde var olan 
ihtilafları, belli ana başlıklar altında toplayarak sı-

nıflandırmıştır. Ana konulara göre yapılan tasnif, 
aşağıda verilmektedir5:
· Temizlik sahasındaki ihtilaflar,
· Namaz konusundaki ihtilaflar,
· Zekât konusundaki ihtilaflar,
· Oruç konusundaki ihtilaflar,
· Hac konusundaki ihtilaflar,
· Ziynet ve süslenme konularındaki ihtilaflar, 
· Yiyecek ve içecekler alanındaki ihtilaflar,

· Oyun ve eğlence konu-
sundaki ihtilaflar,
· Mal ve alışverişteki ih-
tilaflar,
· Siyasi, anayasal ve ulus-
lararası sahalardaki ihtilaf-
lar.

Yusuf El-Karadâvî, bu 
başlıklar altında topladığı 
ihtilaflar ile ilgili alt ihtilaf 
konularını da, özlü bir şe-
kilde vermektedir. Bunlar, 
daha da genişletilebilir. 

Herhangi bir mese-
le ile ilgili ihtilaflar, düşün-
cenin önünü açan, düşün-
ceyi zenginleştirip gelişti-
ren, donmasına engel olan, 
onun teori ve model olması-
na imkân veren imkânlardır. 
Bu tür ihtilaflar, uzlaşılabilir 
ihtilaflar olup insanlığı iyiye, 
güzele, doğruya, hakka, ger-
çeğe doğru götürür. Sorun, 
böylesi ihtilafların var olma-
sı değil; ortaya çıkan ihti-
lafların uzlaşılamaz bir şek-

le sokulması, ihtilafların tefrikaya dönüştürülme-
si sonucu olarak fırkalaşmanın ortaya çıkıp bir-
lik beraberlik ve dayanışma ruhunun ölmesi, öl-
dürülmesidir. 

İhtilaflar, bir mevzu etrafındaki farklı bakış 
açılarından kaynaklanmaktadır. Bu farklı bakış 
açılarının meydana geliş sebebini aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz:
· Konuya bağlı olarak farklı değer sistemi, farklı 

bilgi kaynakları, farklı düşünce metodu, farklı 
hareket metodu, farklı strateji ve teşkilatlanma 
modellerinin benimsenmiş olması. 

· “Ekollerin nasları anlama konusunda farklı 
metotlarının olması, hakkında nass olmayan 

Allah ile ilişkileri kulluk ahla-
kının çerçevesi içerisinde tuta-
bilmek, ihlâstan ayrılmamak, 
tam anlamıyla ihlaslı olabil-
mek için şahsı, şahıs, grup, 
parti, cemaat, ekol, mezhep, 
tarikat, âlim, şeyh, lider taas-
subundan kurtulmak, bunla-
ra körü körüne bağlanmamak 
gerekmektedir. Muhlis kullar-
dan olabilmenin en temel özel-
liği, delillere dayalı olarak ter-
cih etmek, bu noktada taas-
sup göstermemek, hak ve ada-
letten ayrılmamakla mümkün 
olabilmektedir. İhtilafları tef-
rikaya dönüştürmeden çözme-
nin en doğru yolu muhlis kul-
ların yaklaşım tarzıdır.
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konularda farklı yorum yapmaları, meseleyi 
geniş veya dar olarak ele almaları,

· Meselelere esnek olarak bakılıp bakılmaması,
· Nass (rivayet) ve re’y (içtihat) ekolünün farklı 

üsluplar kullanması,
· Bir mezhebin taklit edilmesini savunanlar ile 

karşı çıkanların olması,
· Mezheplerin taklidiyle alakalı orta yolu tutan-

lar; avam tabakası için taklidin şart olduğunu, 
ancak ilim ehli için taklidin vacip olmadığını 
savunmaları,

· “Herhangi bir mezhebin görüşünün taklit edi-
lip edilmemesi, ikisi arasında orta yolun tu-
tulması, avam tabakasındaki birinin bir eko-
lü taklit etmesi”, 

· İlim ehli olan kişinin, ilmi konularda eksik 
noktaları tamamlayarak nakledilen görüşler 
arasından bir tercih yapması ve zor konularda 
içtihatta bulunması”.6

Burada ana sorun, farklı değer sistemi, farklı 
bilgi kaynakları, farklı düşünce metodu, farklı ha-
reket metodu, farklı strateji-teşkilatlanma model-
lerinin benimsenmiş olması, farklı dil ve üslubun 
kullanılmış olması değildir. Ana sorun, bunların 
mutlak doğru olduğuna ve kendi bakış açısı ile 
uyuşmayan, farklı tüm bakış açılarının da mutlak 
yanlış olduğuna inanılması, hatta iman edilme-
sidir. Farklı liderlerin, şeyhlerin, düşünürlerin, 
âlimlerin, müçtehitlerin, ekollerin ve mezheple-
rin ürettiği fikirlerin, verdiği fetva veya kararların, 
hangi zamanda, hangi mekânda, hangi şartlarda 
ve hangi bilgi kaynaklarını kullanarak verdiğini 
göz önüne almadan, hatta bildiği halde gizleyerek, 
sadece şekline göre yorumlayıp eleştirmek, itham 
etmek, suçlamak, hakaret etmek, tekfir etmek, 
hain ilan etmek, ihtilafların tefrikaya dönüşmesi-
ne, sebep olmaktadır. 

İhtilafların Tefrikaya Dönüştüren Ahlaki Sebepler

Yukarıdaki yaklaşım, tutum ve davranış şekli, 
çok ciddi ahlaki bir sorundur. Bu bağlamda, ih-
tilafların tefrikaya dönüşmesinin ana nedeni, ‘ah-
laki nedenlerdir’ desek yanlış söylemiş olmayız. 
İhtilafları tefrikaya dönüştüren ahlaki sebepleri 
şöylece özetleyebiliriz:
1- Kişinin sadece kendi görüşünü beğenip gurur-

lanması, kibir, enaniyet, müstekbirlik
2- Başkası hakkında su-i zan ile hareket edip elde 

delil olmadan karşısındakini itham etmesi,

3- Kişinin düşünce ve davranışları üzerinde heva 
ve hevesin hâkim olması,

4- Dünyevileşme, sekülerleşme ve laikleşmenin 
neden olduğu melez değer sistemine sahip ol-
ması sonucu ortaya çıkan sosyal şizofreni, 

5- Kişinin bir şehri, bölgeyi, grubu, tarikatı, ce-
maati, lideri, şeyhi fanatizm derecesinde sev-
mesinden dolayı önyargılı davranması,

6- Kişinin belli bir teşkilata, cemaate, harekete, 
siyasi partiye, hizbe, fırkaya, mezhebe, eko-
le, lidere, şeyhe, âlime, müçtehide veya kendi 
şahsı görüşüne taassupla bağlanması, 

7- Kendi şahsi görüşüne taassupla bağlanması, at 
gözlüğü takarak farklı hiçbir şey görmemesi, 
görememesi, görmek istememesi, körlük

8- Hiç kimsenin ilmine, fikrine ihtiyaç hissetme-
mesi, kendini kendine yeter görmesi, müstağ-
nileşme,

9- Kişinin inanıp bağlandığı teşkilatı, cemaati, 
hareketi, siyasi partiyi, hizbi, fırkayı, mezhebi, 
ekolü, lideri, şeyhi, âlimi, müçtehidi ve ken-
di şahsi görüşü dışındakilerinin tümüne karşı 
kin, nefret ve haset içeren bir tavır sergilemesi, 
bağyetme,

10- Fikri/fıkhi görüşleri, bilerek/kasti olarak be-
nimsediği siyasi düşüncelerine hizmet edecek 
şekilde çarpıtarak değerlendirmesi, yorumla-
ması, istismar. 

11- Kelam, tasavvuf, mantık, felsefe ve fıkhi ekol-
ler için bir değerlendirme yapılırken, bunların 
bir bütün olarak eksikleri ve kusurları ile be-
nimsenip kabul edilmesi; tefrit. Yahut tam ter-
sine, bunların tümünün reddedilmesi, hepsi-
nin İslâm’a sonradan girdiğini, tuzaklarla dolu 
olduğunu ve bunların zararının faydasından 
çok olduğunu kabullenme; ifrat. Dolayısıy-
la ihtilafların tefrikaya dönüşmesinde önemli 
ahlaki sebeplerden biri, ifrat ve tefritin neden 
olduğu adaletsizliktir.

İhtilafları Tefrikaya Dönüştürmemek İçin                 
Ne yapmalı?

İnsanın kendisi, ailesi, akrabası, komşusu, 
milleti, devleti, ümmeti ve tüm insanlıkla ilişki-
lerini belirleyen ana unsur, ana, etken/faktör/özel-
lik, Allah ile arasındaki ilişkidir. Biz buna kulluk 
ahlakı demekteyiz. Allah’ın ihlaslı/muhlis kulla-
rının sahip olduğu ahlaktır. İhlas, bir şeyi sadece 
Allah için, hak için yapmak, heva ve hevesin esiri, 
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kölesi olmamak, fıtrat istikametine hareket etmek 
ve davranmak demektir. İblis ve İblis’in yolun-
dan gidenlerin etki edemediği tek insan unsuru, 
Allah’ın muhlis kullarıdır(15/39-42; 38/83). Bun-
lar, başkalarının haklarına tecavüz etmeyen, iman 
edip salih amellerde bulunan, bunda da ısrarcı ve 
kararlı davranan insanlardır(38/24).

İhtilafların tefrikaya dönüştürülmesinde, bi-
reysel ve toplumsal bencillik ve enaniyet vardır. 
Bencillik ve enaniyetin fırkalaşmaya neden olma-
sının sebebi, hevanın ilahlaştırılmasıdır. Bu ise in-
sanı kör ve sağır eder ve dine en büyük zararı ve-
rir:

“Hz. Muhammed (s.a.s.): İki aç kurdun bir ko-
yun sürüsüne dalıp da verdiği zarar, kişinin malı, 
şerefi, mevkisi uğruna, dini kullanarak ver-
diği zarardan daha fazla değildir.”7

Allah ile ilişkileri kulluk ah-
lakının çerçevesi içerisinde 
tutabilmek, ihlâstan ayrıl-
mamak, tam anlamıy-
la ihlaslı olabilmek için 
şahsı, şahıs, grup, parti, 
cemaat, ekol, mezhep, 
tarikat, âlim, şeyh, li-
der taassubundan kur-
tulmak, bunlara körü 
körüne bağlanmamak 
gerekmektedir. Muhlis 
kullardan olabilmenin 
en temel özelliği, delille-
re dayalı olarak tercih etmek, bu 
noktada taassup göstermemek, hak 
ve adaletten ayrılmamakla mümkün ola-
bilmektedir. İhtilafları tefrikaya dönüştürmeden 
çözmenin en doğru yolu muhlis kulların yaklaşım 
tarzıdır(4 Nisa 58,59; 24 Nur 54). 

Şahıs, grup, parti, cemaat, ekol, mezhep, ta-
rikat, âlim, şeyh, lider taassubu ile hareket edip 
bunların menfaatine çalışarak başkalarına zarar 
vermek, Hz. Peygamber‘in ifadesi ile “Başkasına 
dünyalık bir menfaat sağla mak için ahiretini sat-
maktır”: 

[3:114; 2884]Hz. Peygamber (s.a.s.): “İnsan-
ların en şerlisinin kim olduğunu söyleyeyim mi? 
...Başkasına dünyalık bir menfaat sağla mak için 
ahiretini satandır. Bundan daha şerlisi ise Dini âlet 
ederek dünyalık kazanç peşinde koşandır.”

Taassup, kişinin kendini beğenmesi, heva ve 
hevesine uyması halidir. Taassup insanı ve insanlı-

ğı helake götüren etkenlerdendir. Kur’ân-ı Kerim, 
taassupla inançlarına bağlı olan fert ya da toplum-
larla ilgili örnekler vermekte, gidişatlarının yanlış 
olduğunu söylemekte ve müslümanları benzer 
hataya düşmeme noktasında uyarmaktadır(2 Ba-
kara 91, 170-171).

İhtilafların tefrikaya dönüşmesine neden olan 
şahsi, şahıs, grup, parti, cemaat, ekol, mezhep, ta-
rikat, âlim, şeyh, lider taassubunun tezahürlerini 
aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
· Benimsediği şahıs ya da grupların mutlak hak 

ve doğru olduğuna inanmak,
· Benimsediği şahıs ya da grupların hep iyilikle-

rini ve üstün özelliklerini görmek, anlatmak; 
diğerlerinin hep ayıp ve günahlarını söylemek, 

dile getirmek,
· Benimsemiş olduğu kişi ya da 

yapıları, hep büyük görmek; 
diğerlerini, ilim ve amelde 

üstün olsalar bile hep kü-
çümsemek,
· Benimsemiş olduğu kişi 
ya da yapıların hatalarını 
hiç görmemek; diğerleri-
nin aynı konudaki hata-
larına sevinmek, çirkin 
bulmak, etrafta yaygın-
laştırmak,
· Benimsemiş olduğu ya-
pıların kurallarını, kai-
delerini, ilkelerini, disip-
linini, Kur’ân ve Sünnete 

aykırı bile olsa, her şeyin 
üzerinde görmek, tabulaştırmak; diğerlerinin 
benzer/aynı özelliklerine şiddetle karşı çıkıp 
tekfir etmek, suçlamak.
Kişinin taassup hastalığından kurtulabilmesi 

için aşağıdaki “ahlaki ilkeler” konusunda hassa-
siyet göstermesi gerekmektedir:

• Bir söz, kimin söylediğine göre değil; muhte-
vasına/ne söylendiğine bakılarak değerlendirmeli-
dir. Başkalarının ilminden ve hikmetinden yarar-
lanmalıdır.

Bu noktada İmam Şafii’nin; “Hak, benim ağ-
zımdan da düşmanımın ağzından da çıksa bunu 
önemsemeden kabul ederim.” sözü8, bir ilke olarak 
benimsenmeli, ilişkilerde daima göz önüne alın-
malıdır.

İbni Teymiye, “bazı meselelerde kendi mezhe-
binin görüşünü terk edip başka mezhep görüşünü 
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benimsemiş kişilerin”, “yanardöner bir tip olmak-
la” itham edilmesine karşı çıkmıştır:

“Bir kişi Hanefi, Maliki, Şafii veya Hanbeli 
mezhebinin müntesibi olsa da bazı meselelerde 
kendi mezhebinin dışındaki mezheplerin görüş-
lerini daha kuvvetli bularak bu görüşü alsa güzel 
bir iş yapmış olur. Bu durum o kişinin dinine de 
adaletine de hiçbir şekilde zarar vermez. Üstelik 
bu durum hakkı bulma konusunda daha faziletli 
olur. …Hatta bir kimse sadece bir imamın sözü-
nün doğru olduğuna inanır, bu görüşün uygulan-
masının gerekli olduğunu düşünürse tevbe etmesi 
gerekir. Yani avam tabakasındaki bir kişinin bir 
mezhep imamını taklit etmesi 
demek sadece tek bir imama 
uyup öteki imamların görüşü-
nü kabul etmemesi anlamına 
gelmez. 

“Sadece bir mezhebe, bir 
imama uyulması gerekir” de-
mek, bir müslümanın söyle-
yeceği söz değildir. Mezhep 
imamlarını seven, dost edinen 
kişilerden her birinin sünnete 
açıkça uyan görüşlerini taklit 
etmesi normaldir, hatta daha 
güzeldir. Bu kişi yanardöner-
likle itham edilemez. Yanardö-
ner kelimesi ne müslümanlar 
için ne de kâfirler için kulla-
nılır. Bu tabir münafıklarla 
alakalı kullanılmıştır”(4 Nisa 
143)(6,7). 

 • Kişi “çuvaldızı kendine 
iğneyi başkalarına batırmalı-
dır.” 

Kişi öncelikle kendi hatalarına bakmalı ve gör-
melidir. Kendi öz eleştirisini yaparak hatalarını iti-
raf edebilmelidir. Başkalarının nasihatini, tenkidi-
ni olumlu ve hoş karşılamalı; ıslah edici ve yapı-
cı görüşlerini kabul edip almakta hassas davran-
malıdır. Başkalarını değerlendirirken insaf ve ada-
let çizgisinden ayrılmamalı; dedikodu, gıybet yap-
mamalıdır.

• Farklı şahıs, grup, parti, cemaat, ekol, mez-
hep, tarikat, âlim, şeyh ve liderlerin yapmış ol-
dukları iyilikler, güzellikler övülmeli, takdir edil-
melidir. Onlarda olmayan özellik ve meziyetlerle, 
yapmadıkları şeylerle suçlanırlarsa ya da haksızca 

saldırıya uğrarlarsa, o zaman onlar savunulmalı, 
müdafaa edilmelidir.

· Farklı şahıs, grup, parti, cemaat, ekol, 
mezhep, tarikat, âlim, şeyh, liderler değerlendiri-
lirken adalet ölçü olmalı, adaletten asla ayrılınma-
malıdır (4 Nisa 135; 5 Maide 8)

· Farklı şahıs, grup, parti, cemaat, ekol, 
mezhep, tarikat, âlim, şeyh, liderler hakkında gü-
zel düşünülmelidir(Hüsn-ü Zan). 

Diğer müslüman kişi ve yapılar için hüsn-ü 
zanda bulunmak çok önemli İslâmi bir ilkedir. 
Kendimizi tertemiz görüp başkalarının kusurla-
rını aramak, Kur’ân’da kınanan bir durumdur(53 

Necm 32; 4 Nisa 49). 
Su-i zan, kesin bir delil 

yokken insanlar hakkında 
kötü ve olumsuz düşünmek-
tir. Su-i zan, gerek Kur’ân ve 
gerekse sünnete göre kötü ka-
bul edilen huylardan birisidir. 
Zan ile konuşmak, karar ver-
mek ve hareket etmek, tasvip 
edilen bir durum değildir(49 
Hucurat 12; 24 Nur 12). O 
nedenle müminler daima 
hüsn-ü zan ile hareket etmeli, 
sui zandan kaçınmalıdır. Bu-
nun tersini yapmak demek ce-
haletin, cahillerin ve nefsinin 
heva ve hevesine tabi olmak 
demektir(53 Necm 23; 28 Ka-
sas 50; 38 Sad 26; 45 Casiye 
18; 5 Maide 49). İhtilafların 
tefrikaya dönüşmesinin sebe-
bi, hüsn-ü zan ile değil su-i 
zan ile hareket edilmiş olma-
sıdır.

· Farklı şahıs, grup, parti, cemaat, ekol, 
mezhep, tarikat, âlim, şeyh ve liderler karalanma-
malı, alay edilmemelidir.

Taassupla bir şahıs ya da yapıya bağlanmak, 
genelde aklı ve şuuru baskı altına alarak insanın 
özgür irade ile düşünmesine, hareket etmesine 
ve karar vermesine mani olmaktadır. Taassup, 
zamanla kişinin heva ve hevesini ilahlaştırarak 
köleleşmesine sebebiyet vermekte, basiret ve fe-
raset kaybolmakta, körlük her şeye hâkim olmaya 
başlamaktadır. Bu yaklaşımın doğal sonucu, ken-
di bağlandığı kişi ve yapıların haricinde olanlar, 
ayıplanmakta, alaya alınmakta, kınanmakta, ifti-

İhtilaf ahlakı, af ve kolaylık 
yoludur. İnsanın yapısında 
hem iyi özellikler hem de kötü 
özellikler iç içedir. Şeytan 
ve yolundan gidenler, insa-
nın kötülük cephesine hitap 
ederek hep kötü meziyetleri-
ni öne çıkarmaya çalışırlar. 
Rahmanın yolundan giden-
lerin, kendi değerlerini en iyi 
bir şekilde özümseyerek, ona 
şek ve şüphe taşımayan bir 
içtenlikle sarılarak, insanlar-
la olan ilişkilerini af ve kolay-
lık merkezli olacak tarzda en 
güzel bir şekilde düzenleye-
rek, ihtilaflara çözüm bulma-
ları mümkündür ve bu, tarihi 
bir sorumluluktur.
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ra atılmakta, lakap takılmakta ve onlar hakkında 
yalan söylenerek halkın gözünden düşürülmeleri, 
itibarsızlaştırılmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Kuran’a göre bunlar, fasıklara has davranışlar-
dır(49 Hucurat 11). Taassubun bu tezahür şekli, 
ihtilafları tefrikaya çeviren temel davranışlardan-
dır. 

Bu noktada unutulmaması gereken husus, 
âlimler, liderler, şeyhler, düşünürler birer insan-
dır/beşerdir. Bu nedenle de her düşünce, kana-
at ve kararları isabetli olmayabilir, yanlış olabilir. 
Amel boyutunda kusuru olabilir. İyi niyetle, unut-
kanlıkla yapılan bir hata, verilen yanlış bir karar, 
tüm yapıp ettiklerinin yok varsayılmasına, bu ne-
denle de karalanmasına, ayıplanmasına ve alaya 
alınmasına sebep olmamalıdır. Bundan dolayı, bi-
dat ehli olmakla, sapkınlıkla, hainlikle suçlanma-
malı, tekfir edilmemelidir. 

İslâmî düşüncede tevbe etmek-affetmek yasası 
gibi bir yasa vardır. Allah, hata yapıp tövbe eden 
kullarını affedeceğini müjdelerken(8, 42 Şura 
30; 4 Nisa 31, 40; 53 Necm 32; 2 Bakara 286; 
33 Ahzâb 5); heva ve hevesini ilah edinmiş, kalp-
lerinde hastalık bulunan bazı müslümanlar, “pire 
için yorgan yakmak” gibi ifrat bir davranış sergile-
yip ihtilafları, tefrikaya dönüştürebilme becerisini 
gösterebilmektedirler. Bu davranışı sergileyenlerin 
kahir ekseriyeti, niyet okuyuculuğu yapmaktadır-
lar. Oysa insanların gerçek niyetlerini, kalplerinde 
olanı ancak Allah bilir. 

· Farklı şahıs, grup, parti, cemaat, ekol, 
mezhep, tarikat, âlim, şeyh ve liderler hakkında 
yapılan tartışmalarda ifrata gitmekten kaçınılma-
lıdır.

İslâm en güzel tarz denilen bir mücadeleyi 
ilke olarak benimsemiştir. Bundan dolayı da tar-
tışma ve münakaşaya hoş bakmamıştır. İslâm’da 
hoş karşılanmayan tartışma, “her yolu mübah sa-
yarak hiçbir değere bağlı kalmadan, taraflar ara-
sında dengeyi sağlayacak müşterek kriterler olma-
dan, sırf muhatabına galip gelme düşüncesiyle ya-
pılan tartışmadır”9. 

İnsanın heva cephesinin temel özelliklerinden 
birisi de “insanın çok tartışmacı olmasıdır”(18 
Kehf 54). Heva cephesine ait olan bu özellik, tar-
tışmalarda, hayırdan çok şerre sebebiyet vermek-
tedir. 

Kur’ân, müşrik ve kâfirler arasında Allah ko-
nusunda vuku bulan bir kısım tartışmalara yer 
vermekte ve bu tartışmaları kınamaktadır(22 

Hacc 8-9; 18 Kehf 56; 2 Bakara 258; 43 Zuhruf 
58).

Hz. Peygamber, müslümanlar arasında yapı-
lan tartışma ve münakaşaları pek hoş karşılama-
mış, müslümanların tartışma ve münakaşadan 
uzak durmasını emretmiş10; tartışmanın saptırıcı 
ve düşmanlık ihdas edici bir özelliğe sahip oldu-
ğuna dikkat çekmiştir(43 Zuhruf 58),11. 

Hz. Peygamber’in tartışma ve düşmanlıkta if-
rata varanların Allah indinde en iğrenç insanlar 
olduğunu ifade etmiş olması, tartışmaların neden 
olduğu kötü sonuçlardan dolayıdır12.

İhtilafları Tefrikaya Dönüştürmemek İçin
“En Güzel Tarzda Mücadele” 

İnsanların değerlerini değiştirerek 
İslâmlaşmasını sağlamak, İslâm’ın birinci önce-
liğidir. İnsanları Allah’ın yoluna çağırırken tutu-
lacak yol, takınılacak tavır ve kullanılacak üslu-
bun en güzel tarzda olması, İslâm’ın olmazsa ol-
maz şartlarındandır. Bu tavır genel olarak insan-
lar arasında, özelde de, müminler arasında geçer-
lidir. İhtilafları tefrikaya dönüştürmemek için me-
sele, bu düzlemde ele alınmalıdır. O nedenle bir 
ihtilaf ahlakının inşa edilmesi şarttır.

İhtilaf ahlakı, mücadeleye estetik bir hüviyet 
kazandırmakla inşa edilebilir. Bunun için olaylar, 
meseleler, iyilikle, güzellikle ele alıp tartışma boyu-
tuna vardırmadan müzakere edilebilinmelidir. En 
güzel tarz bir mücadele, en güzel bir şekilde Kur’ân-ı 
Kerim’de Nahl suresi 125’de formüle edilmiştir:

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle ça-
ğır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. 
Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir 
ve hidayete ereni de bilendir.” (16 Nahl 125).

 Bu ayette “hikmet”, “güzel öğüt” ve “en güzel 
tarzda mücadele”(cedel) olmak üzere üç ana kav-
ram yer almakta, ihtilaflı konular müzakere edi-
lirken buna göre davranılması, istenmektedir. Na-
sihatte güzellikle ve hoşlukla davranmak yeterli 
iken; mücadelede güzel yöntemlerle muamele et-
mek gereklidir13. Nasihat genelde aynı düşünen, 
aynı fikir ve ilkelere bağlı insanlara karşı yapılır-
ken; mücadele genelde muhalif düşünenlere kar-
şı yapılmaktadır. 

En güzel tarz mücadele, kalpleri inceltir, pas-
ları giderir ve düşüncelerin birbirine yakınlaşma-
sına sebebiyet verir. Böylelikle anlaşma ve barış 
sağlanabilir. 
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İhtilaf Ahlakının En Güzel Tarzda İnşa Edilmesi
İmanı Bir Zorunluluktur

Yaşadığımız ahlaki sebeplerin tümü, İslâm 
dünyasında yetişen insan unsurunun kalbi has-
talıklarının doğal sonucudur. Bunlar tedavi edil-
meden İslâm dünyasındaki ihtilafların tefrikaya 
dönüşmesine mani olmak mümkün gözükme-
mektedir. O nedenle İslâm dünyası, “vasat” üm-
metin inşası için Kur’ân ve Sünnetin tanımla-
dığı bir müslüman insan tipine ilişkin asgari 
müşterekleri belirlemek ve de yetiştirmek zo-
rundadır. Bu bir kimlik inşası sorunudur.

İslâm, değerler sistemi arasındaki mücadele-
nin her aşamasında şartlar ne olursa olsun iyiliği 
ve güzelliği esas alır. Şeytani değerlerin kullandığı 
usul ve vasıtaların çirkinliği, vahşiliği, kabalığı ve 
gayrı insaniliği bu olguyu, bu prensibi hiçbir za-
man değiştiremez. Müslüman açısından mücade-
lenin gayesi, insan fıtratının bir ifadesi olan İslâmi 
değerlerin insanlara kabul ettirilmesidir. Bu amaç, 
mücadelenin tüm aşamalarını şekillendirir. Müs-
lümanlar arasındaki ihtilafları tefrikaya dönüş-
türmeden halletmenin yolu, böyle bir yaklaşımla 
mümkündür.

İslâm’ın amacı, insanların zihnini ve kalbini 
fethetmektir, işgal etmek değildir. Fetihte rahmet 
ve bereket vardır; işgalde zulüm ve yok etme. Fe-
tihte dengede oluş, kararlı oluş vardır; işgal ve 
zorbalıkta kargaşa ve kararsızlık vardır. Biri ye-
şertir, diğeri kurutur. Biri meyvesini verir, öteki 
meyveleri kurutur. Kur’ân-ı Kerim en güzel tarz 
mücadelenin bu özelliğini, bir ağaçla/bir bitki ile 
ilişkilendirerek açıklamaktadır(7 A’raf 58).

“Güzel bir söz”, “güzel bir ağaca”; “kötü bir 
söz” ise “kötü bir ağaca” benzetilmektedir. Güzel 
ağacın kökleri sabit ve yerin derinliklerine doğru 
ilerleyip hem kendini sağlamlaştırır hem de ge-

rekli gıdayı topraktan sağlar. Bu dengeli, sağlam 

yapısından dolayı dallarını göğe doğru genişletip 

meyvesini verir. Kötü ağaç ise kökleri yerden kop-

muş, tutunma imkânı kalmamış, dengesini kay-

betmiş ve yerden beslenemediği için meyve ver-

mesi de söz konusu değildir. 

Bu benzetmeden çıkarılacak sonuç, ihtilaf ah-

lakı, bir denge, kararlılık, bolluk ve bereket hali-

dir. Bir inşa, bir fıtrata dönme hareketidir. 

En güzel tarz mücadele, 14/24-27 ayetlerin-

de bir ağaçla temsil edilirken; 7/58 de bir şehrin 

bitkisine benzetilmektedir. Bu benzetmelerle en 

güzel tarz mücadelenin birinde bireysel boyutu-

na(14/24-27), diğerinde(7/58) toplumsal boyu-

tuna dikkat çekilmektedir. Öyleyse ihtilaf ahla-

kı, ister bireysel tabanda olsun isterse toplumsal 

tabanda olsun uygulanması gereken zorunlu bir 

ahlaki tarzdır. Olsa da olur olmasa da olur dene-

bilecek keyfi bir hareket şekli değildir. 

İhtilaf ahlakı, kötülüklerin iyiliklerle gi-

derilmesi ilkesini esas alan bir ahlaki sistem-

dir(11/114-115; 23/96; 41/34-36; 60/7). Kötülük 

yapanlara iyilik yaparak onların kalplerini yumu-

şatmak ve hatta dostluğunu kazanmak mümkün 

olabilir. Kötülüğe kötülük yaparak cevap vermek, 

müminlere öğütlenen bir davranış şekli değildir. 

Çünkü müminin amacı, İslâmi değerlerin benim-

setilmesi, yaygınlaştırılması; müminlerin birlik ve 

beraberliğinin sağlanması ve korunmasıdır. 

İhtilaf ahlakı, nefsaniyete, enaniyete, taassu-

ba yer vermez. Canı yanan insanlara, şeytan, her 

türlü vesveseyi verir. Kendisine kötülük yapana 

daha fazla kötülük yapmayı telkin eder. Bütün bu 

iğvalara karşı ancak Allah’a sığınarak büyük bir 

sabır ve irade gösterebilenler ve şeytanın yolun-

dan gidenleri öğretmen olarak kabul etmeyenler, 

bu zorlu görevi başarabilir(41/34-36; 28/54-55).
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 İhtilaf ahlakı, af ve kolaylık yoludur. İnsanın 
yapısında hem iyi özellikler hem de kötü özellik-
ler iç içedir. Şeytan ve yolundan gidenler, insanın 
kötülük cephesine hitap ederek hep kötü meziyet-
lerini öne çıkarmaya çalışırlar. Rahmanın yolun-
dan gidenlerin, kendi değerlerini en iyi bir şekilde 
özümseyerek, ona şek ve şüphe taşımayan bir iç-
tenlikle sarılarak, insanlarla olan ilişkilerini af ve 
kolaylık merkezli olacak tarzda en güzel bir şekilde 
düzenleyerek, ihtilaflara çözüm bulmaları müm-
kündür ve bu, tarihi bir sorumluluktur(7/145). 

Cendereye sıkıştırılmış, her şeyi ters yüz edil-
miş ve kafası karmakarışık olan insanları uyara-
bilmek için açık, etkileyici, nazik bir dil ve bir 
üslup kullanmak ihtilaf ahlakının esasıdır, olma-
lıdır(4/63). Bu ilke, sadece mazlumlar için değil 
aynı zamanda zalimler için de geçerlidir. Allah, 
Hz. Musa ile kardeşi Harun’u Firavun’a uyarmala-
rı için gönderirken, yumuşak davranmalarını on-
lara öğütlemesi anlamlı, düşündürücü ve dikkat 
çekicidir(20/43-47). 

Nefsaniyeti işin içine sokmadan yapılacak bir 
müzakerenin ihtilafları çözmede etkili olma ihti-
mali yüksektir. Kimin neden etkilenebileceğini ve 
ruhunda fırtınalar oluşturup tefekkür edebileceği-
ni bilebilmek her zaman mümkün değildir. Onun 
için davetimiz, tebliğimiz, nasihatimiz ve müca-
delemiz yumuşak, etkileyici ve kuşatıcı olmalıdır. 

İhtilaf ahlakı, Hz. Peygamber’in, “Kolay-
laştırın zorlaştırmayın. Müjdeleyin nefret ettir-
meyin.”14 emrini merkeze alan en güzel ahlak 
sisteminin(İslâm ahlak sistemi) bir alt ahlak sis-
temidir(17/53). Müzakerelerde, başkalarının kut-
sallarına saygı gösterilmesini ister(6/108). 

En güzel tarz bir mücadeleyi esas alan ihtilaf 
ahlakı, karanlıklar içerisinde bocalayan insanlığa 
ve bir kargaşa yaşayan ümmete ışığı gösterme, 
onları aydınlığa çıkarma refleksidir. Dolayısıyla 
karanlıklar içerisinde el yordamı ile yol bulmaya 
çalışanların yaptığı hata ve kötülüklere karşı affe-
dici olmayı öğütler(7/198-199).

İhtilaf ahlakı savaşı değil barışı hedefler. İhtilaf 
ahlak sisteminde, söylenmesi gerekeni, yapılma-
sı gerekeni, en estetik, en hikmetli ve en basiretli 
bir şekilde, muhatabın kalbini etkileyebilecek ve 
etkilenip öğüt alabilecek bir üslupta, bir tarzda 
ifade etmek gerekmektedir. Muhatabın kalbinde, 
vicdanında titreme meydana getirebilmek, düşün-
mesini sağlayabilmek hedeftir. Bedduacı değil du-
acı olmaktır. Sabrıyla dağ devirmektir. Dengeli ve 
kararlı olmaktır. 

Kur’ân ve Sünnetin emrettiği bir ihtilaf ahla-
kını benimsemiş olanların mücadelesi, yanlışlık-
lar ve kötülüklere karşı olmaktır. Biz, şahısların 
yaptığı kötülüklerden dolayı onların şahsına değil 
yaptıklarına karşıyız. Biz, onlara değil yaptıklarına 
buğzederiz. Onlara karşı -olur ki hidayete erişir-
ler umuduylu- şefkat ve merhametle davranmak, 
bizim inancımızın, ahlakımızın bir gereğidir. Biz, 
insanları kaybetmeye değil kazanmaya talibiz.

“Allah’ım!... Senden doğruyu konuşan bir dil, 
eğriliklerden uzak bir kalb diliyorum.”15 diyen 
Peygamber’in duasını, biz de aynen tekrarlıyoruz. 

Dipnotlar
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İstanbul, 1990, s. 401-411.
3 Karaman, F., Karagöz, İ., Paçacı, İ. ve diğerleri, Dini 

Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
Ankara, 2006, s. 185, 642.

4 Karaman, F., Karagöz, İ., Paçacı, İ. ve diğerleri, Dini 
Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
Ankara, 2006, s. 185, 642.

5 Karadâvî, Y., İhtilaf ve Tefrikalar Karşısında İslami Tavır, 
Nida Yayıncılık, İstanbul, 2014, s.15-25.

6 Karadâvî, Y., İhtilaf ve Tefrikalar Karşısında İslami Tavır, 
Nida Yayıncılık, İstanbul, 2014, s.15-25.

7 Ahmed, Tirmizi.
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9 Karadâvî, Y., age. s.209-212.
10 Ebu Davud, Edep, Hadis No 4800, Camiu’s-Sağir, 1464
11 Tirmizi, Hadis no 3250.
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13 Karadâvî, Y., age. s.215-219.
14 Ebû Dâvud, Edep 20, (4835); Müslim, Cihâd 6, (1737). 
15 Tirmizî, Daavât 22, (3404); Nesâî, Sehv 61.

Herhangi bir mesele ile ilgili ihtilaf-
lar, düşüncenin önünü açan, düşün-
ceyi zenginleştirip geliştiren, donma-
sına engel olan, onun teori ve model 
olmasına imkân veren imkânlardır. 
Bu tür ihtilaflar, uzlaşılabilir ihtilaf-
lar olup insanlığı iyiye, güzele, doğ-
ruya, hakka, gerçeğe doğru götürür. 
Sorun, böylesi ihtilafların var olması 
değil; ortaya çıkan ihtilafların uzlaşı-
lamaz bir şekle sokulması, ihtilafların 
tefrikaya dönüştürülmesi sonucu ola-
rak fırkalaşmanın ortaya çıkıp bir-
lik beraberlik ve dayanışma ruhunun 
ölmesi, öldürülmesidir.
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B aşarısızlıkla sonuçlanan Tanzimat ve I. ve II. 
Meşrutiyet tecrübelerini yaşayan Said Halim 

Paşa, döneminde yalnızca içtimai ve iktisadi so-
runların var olduğunu düşünmez aynı zamanda 
siyasi sorunların da var olduğunu düşünür. Ona 
göre, siyasî müesseselerde ve içtimaî faaliyetler-
de duçar olunan marazi hayranlıkla iyi ile kötü-
yü, güzel ile çirkini birbirine karıştıran ahlâk anla-
yışımız sarsıntıya uğradı. Bu sarsıntıyla adap, 
ahlak ve geleneklerimize karşı selîm, afif ve 
insaflı olan “Osmanlı şahsiyetine” karşı hu-
sumetimizi ilan ettik. Osmanlılığın esasları-
nı -şiddet kullanarak- zayıflatmak için uğ-
raşılmış ve insan düşüncesinden çıkmış ne 
kadar içtimaî nazariye ve usul varsa hepsi 
memlekette geniş bir hayat alanı ol-
muştur. 

Bize Göre Olanın Dönüşümü

Garp medeniyetinin şaşaası-
na olan hayranlığımız neticesin-
de onu meydana getiren sebep-
leri kavramakta âciz kaldığımı-
zı, neticeleri medeniyetin se-
bepleri zannettiğimizi ve görü-
nüşe aldandığımızı iddia eden 
müellife göre garbın medenî 
milletlerinin aksini yapıyoruz. 

Çünkü onlar komşusunun siyasî veya içtimaî mü-
esseselerini kabul ve tatbik etmeye teşebbüs etme-
miş, hiçbiri kendi ruhunu diğerininkine göre teş-
kil etmeye çalışmamış yahut kendi manevi şah-
siyetinden vazgeçip komşusunun fikir ve hareket 
tarzını tam bir teslimiyetle taklide girişmemişler-
dir. Bir memleketin müesseseleri ihracat madde-
si olmadığı gibi, bunları ithal etmek de pek zelila-

ne bir iştir. Eğer bu yapılırsa, maksada varmak-
tan âciz olunduğunu gösterir ki, ayrıca zille-
te sebep olur.

Ona göre insan düşüncesinden çıkmış 
ne kadar nazariye varsa hayret verici bir 
inanç ile tatbik sahasına konmuş farklı ve 
tehlikeli ruh halleri ortaya çıkarak meçhu-

lü ve kozmopolitizmi doğurmuştur. 
Muhafazakârlık hissinden mah-

rum, her şeyi yıkmaya hazır, yı-
kıcı, tahripçi kimseler ortaya 

çıkmıştır. Her değişikliğin 
iyilik işareti olduğu inancı-
nı taşımayı, acayip bir dü-
şünce ve gaflet olarak gö-

ren Paşa, gerileme ve çö-
küşlerin de değişme ile ol-

duğunu söyler. Ona göre, 
adetlerin eğişimi muayyen şart-

lar altında fikirlerin yenileşmesin-
den evvel değil sonra cereyan et-

Ahmet DAĞ

Said Halim Paşa: Başkanlık seçiminde bulunmak milletin hem iradesi 
hem de adeta vazifesidir. Farabi’nin “devlet reisi” söyleminden mülhem olarak 
“başkan” olacak kişi, konumuna layık olan ve yetkili kişi olmalıdır. Bu 
bağlamda geniş yetkilerle donatılan hükümet başkanının halkın reyleriyle 
seçilmesi gerekir. Çünkü başkanlık makamına, “en fazla layık olan” kimseyi 
bulup geçirmek, “millet için kaçınılması mümkün olamayan” bir görevdir. 

Said Halim Paşa’nın
Siyaset ve Başkanlık Algısı
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melidir. Bir milletin örf, âdet ve geleneklerini bir 
günde değiştirmeye kalkışmak, bu örf ve âdetlerin 
gelişmesine ve geleneklerin teşekkül edip yerleş-
mesine hükmeden içtimaî temel kanunları bilme-
meye bir delildir (S. Halim 1973, 88-92).

Bu bağlamda siyasi geleneğimizin dışında ih-
das edilen meşrutiyet ve Kanun-i Esâsî’de sorun-
lar yaşamıştır. 93 Kanun-u Esâsîsi bu suretle lâyık 
olmadığı derecede önemsenerek ve adeta tanın-
mayacak derecede değiştirilerek Osmanlı meşru-
tiyeti vücuda getirildi. Her ikisinde kendilerine rol 
verilen hükümdar ve millet rolünü oynamamıştır 
(S. Halim 1973, 47). Bu bağlamda partilerin siyasi 
hayata girişini de anakronik 
bulan Said Halim Paşa, Batı 
toplumlarında siyasî partile-
rin görevinin mevcut sosyal 
düzeni değiştirmek oldu-
ğunu, bizde ise (Osmanlı 
Devleti’nde) tam aksine mev-
cudu “korumak” olduklarına 
dikkat çekerek İslâm toplu-
munda siyasî partilerin et-
kinliğinin Batıdaki kadar çok 
olamayacağını yazmaktadır 
(Bostan 2011, 95).

Böylece garptaki siyasî 
partiler esas itibarı ile meş-
rutiyetin en tabiî dayanakla-
rı olduklarından Avrupa’nın 
siyasî hayatında müstesna bir 
önem kazanmışlardır. Bizde 
de aynı sebepler mevcut ol-
saydı, partiler aynı rolü şüp-
hesiz oynarlardı. Fakat bu 
sebepler olmayınca, ne olursa olsun, sözde siyasî 
partiler icat etmeye kalkıştık. Böylece hakikî bir 
serbestlik ve dostlukla  dolu olan mazimizin ve 
bugünkü halimizin icaplarını görmeyerek gelece-
ğimizi de tehlikeye attık. Siyasî partilerimizin du-
rumu o kadar gayri tabiîdir ki, çoğunluk, azınlığın 
eline geçmiştir. Bu hal idare tarzımızın tamamen 
terkini değilse bile herhalde pek çok değişikliklere 
uğramasını gerektirecek derecede tehlikelidir (S. 
Halim 1973, 88-89).

Osmanlı toplumunda bir demokrasi geleneği 
olduğunu, bu geleneğin İslâmiyet’ten kaynaklan-
dığını, siyasal düşünce farklılığının zıtlaşma nok-

tasına ulaşmadığı için siyasal partilere gerek bu-
lunmadığını belirtmiştir (Kayalı 1986, 1305). Ona 
göre siyasi partiler -batıda olan- fakat bizde olma-
yan sebeplere rağmen kurulmuştur. Biz de ise ha-
kiki bir serbestlik ve dostluk olduğundan parti-
lere gerek yoktur. Partileri kurarak zarar ve ziyan 
hesaplamadan müstakbelde tehlikeli bir yola gi-
rilmiştir. Nitekim parti geleneği olmayan memle-
ketimizde partilerimizin birçoğu memleket prob-
lemlerine karşı teklifsiz, kısır ve çaresiz konum-
dadırlar.

Partilerin demokrasiye duyulan ihtiyaç ya da 
açlıktan dolayı Batı’da zuhur ettiğini söyleyen Sait 

Halim’e göre demokrasinin 
vasıtası olan partilere ihtiyacı 
olan bir toplum değiliz. Çün-
kü biz, kuruluş devrimizden 
beri en hakikî bir demok-
rasi usulü ile yaşamış, esa-
sen demokrat bir milletizdir. 
Ona göre Osmanlı siyasi bir-
liği, Avrupa Hıristiyan hükü-
metlerinde olduğu gibi milli-
yet esasına değil İslâm birliği 
ve kardeşliği esasına dayanır. 
Siyasi birliğimize aykırı esas-
lar üzerine kurulmuş anaya-
sa vb. oluşumlar sorun oluş-
turacaktır. Bu bağlamda Batı 
demokrasisi daha dün doğ-
muş türlü yanlışlarla lekelen-
miş, iğreti ve geçici bir du-
rumdur. Aristokratik mazi 
ile eşitlik taraftarı cereyanlar 
arasında ortaya çıkmış bir in-

kılap halidir. Eşitlik taraftarı yeni cereyanlar garp 
cemiyetlerini bıktırmakta ve bazı tedbirlere baş-
vurmaya mecbur bırakmaktadır. Bugün bizim va-
zifemiz memleketimize yeni bir demokrasi getir-
mek değil, mevcut olan demokrasimizi geliştir-
mektir (S. Halim 1973, 88-90).

Said Halim’e göre İslâm toplumları -demokra-
tik bir toplum anlayışının esası- eşitlik temeline 
göre kurulur ve işler. Fakat İslâm, bireyler arasın-
daki farklılıkları ortadan kaldırmaz. Bu bağlamda 
aristokratik bir yaklaşımı meşru görür. Yasama 
yetkisi ise Said Halim Paşa’da bir azınlık, çoğun-
luk meselesi değil bir salahiyet/yetkinlik mesele-

Said Halim Paşa’ya göre 
siyasi partiler -batıda olan- 
fakat bizde olmayan sebep-
lere rağmen kurulmuştur. 
Biz de ise hakiki bir ser-
bestlik ve dostluk olduğun-
dan partilere gerek yoktur. 
Partileri kurarak zarar ve 
ziyan hesaplamadan müs-
takbelde tehlikeli bir yola 
girilmiştir. Nitekim parti 
geleneği olmayan memle-
ketimizde partilerimizin 
birçoğu memleket prob-
lemlerine karşı teklifsiz, 
kısır ve çaresiz konumda-
dırlar.
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sidir. Kanun koyma bu alanda yetkin kimseler/

âlimler tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir 

iştir. Halkın temsilcilerinden oluşacak parlamento 

ise denetleme işlevini yerine getirecektir. Yöneten 

ve yönetilenler arasındaki dengenin korunması 

şartıyla İslâm’ın toplumu, ihtiyaç duyduğu siya-

sal sistemler konusunda serbest bıraktığını düşü-

nen müellife göre ancak bu siyasal sistem, İslâm 

inancı ve ahlakı çerçevesinde şekillenmeli, müca-

deleyi, çatışmayı değil, işbirliğini ve dayanışmayı 

esas almalıdır. Bu bağlamda Sait Halim Paşa’nın 

kullandığı demokrasi, aristokrasi, parlamento, 

egemenlik gibi kavramlar Batı’daki anlamlarından 

farklıdır (Bülbül 2011, 64).

Başkanlık Teklifi

Demokrasi, aristokrasi, parlamento, egemen-

lik gibi kavramlara “Başkanlık” kavramını da ek-

leyen Said Halim Paşa başkanlık sistemini öne-

rir. Başkanlık seçiminde bulunmak milletin hem 

iradesi hem de adeta vazifesidir. Çünkü memle-

ketin idaresi elzemdir. Farabi’nin “devlet reisi” 

söyleminden mülhem olarak “başkan” olacak kişi 

konumuna layık olan ve yetkili kişi olmalıdır. Bu 

bağlamda geniş yetkilerle donatılan hükümet baş-

kanının halkın reyleriyle seçilmesi gerekir. Çünkü 

başkanlık makamına, “en fazla layık olan” kimseyi 

bulup geçirmek, “millet için kaçınılması mümkün 

olamayan” bir görevdir. Böyle olunca seçim de o 

vazifeden doğan tabii bir hak olur. 

Rousseau ve Montesquie etkisi taşıyan Said 

Halim, Başkan için “kuvvetler ayrılığı” ve “tem-

silciler” siyaset nizamında önemli unsurlardır. 

Siyaset nizamının en önemli icraat ve vazifelerin-

den biri İslâm müesseselerini korumaktır. Siyasi 

hâkimiyete, yerine getirmekle vazifeli bulundu-

ğu hizmetin gerektirdiği bütün haklar verilir. Bu 

hâkimiyete karşı gösterilmesi gerekilen bağlılık ve 

itaatin derecesi ise, onun göreceği vazifenin ehem-

miyetine ve üzerine alacağı mesuliyetin büyük-

lüğüne göre olur. Başkanlık makamına getirilen 

kimse bütün hakları elinde toplar ve herkes ona 

tam bir itaat gösterir. Aynı zamanda, yaptığı bü-

tün işler ve hareketler de en sıkı bir dikkatle takip 

ve kontrol edilir. Çünkü o milletin selametinden 

sorumludur. Liyakat ve milletin menfaati için mil-

letin iradesiyle verilen başkanlık onun iradesiyle 

derhal geri alınır. Başkan mevkiine layık olduğu 

müddetçe milletin temsilcisi olarak kalır (S. Ha-

lim 1973, 212). 

Ona göre, hükümet başkanı “icra kuvvetinin 

en büyük başkanıdır”. Vekil ve temsilcilerinin en 

iyi şekilde hizmet yapabilmeleri için gerekli olan 

hak ve yetkileri devrederek görevini yerine geti-

rir. Devlet Başkanı, siyasî yapının düzenleyicisi ol-

duğu için, bu yapının “muntazam bir şekilde iş-

lemesine nezaret etmek, çeşitli kuvvetler arasın-

daki ahenk ve ülfeti muhafaza etmekle görevlidir. 

Bunların arasında ortaya çıkabilecek ihtilafları yo-

luna koymak” da önemli görevlerindendir.” (Bos-

tan 2011, 94). 

Milletin kimyasında İslâm’ın etkin olduğunu 

düşünen müellife göre şeriat; kâinatı kucaklayan 

yüce hakikatin, insanlığa ait olan kısmı olan ilahi 

hakikattir. “Başkanlık” İslâm’ın hâkimiyet mevkii 

Şeriatın sadık hizmetkârıdır. Bu hâkimiyet şahsın 

hürriyet ve eşitliğine hürmet etmeli ve sosyal yar-

dımlaşmayı da korumakla mükelleftir. Bu vaziye-

ti ifa etmekte kusur ederse üstünlüğünü ve meş-

ruiyetini kaybeder. Ayrıca bu dayanışma ve birli-

ği dağıttığı için hasım ve rakipleri mağlup ederek 

düşürür. Bu idarede İslâmî olmaktan çıkar. Ferdin 

haklarına da, hâkimiyete de mutlak surette hür-

met, İslâm’ın cemiyet esaslarından doğan siyaset 

kaidesidir (Said Halim 1973, 213).

Milletin bir uzantısı olan meclis Said 
Halim Paşa’ya göre, devlet yönetimi 
tarafından topluma verilen siyasal 
haklar, toplumsal durum ve ihtiyaç-
larla paralellik arz etmelidir. Çünkü 
toplum tarafından talep edilen zaru-
ri ihtiyaçlar, siyasal sistemin şekli-
ni belirleyecek olan en önemli ilke-
lerdendir. Buna aykırı olan bütün 
siyasal hak ve serbestlikler, siyasal 
düzen tarafından şekillendirilmeli-
dir. Devlet ve toplumunu geliştirme-
yi hedefleyen her yönetici, siyasal sis-
temle ilgili tecrübelere önem vermeli, 
bulunduğu makamın gücünü kötüye 
kullanmamalıdır.
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  SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASET VE BAŞKANLIK ALGISI 

Hükümet Başkanı, İslâm hukukunun, Şeria-
tın egemenliğini millî iradenin onayı ile temsil et-
tiğinden hem kendisi ve hem de tayin ettiği me-
murları İslâm hukukuna ve milletin temsilcilerine 
karşı sorumludurlar. İcra kuvvetinin başı olan hü-
kümet Başkanı, millet meclisine ve teşri (yasama) 
kuvvetine karşı olan sorumluluğu, İslâm siyasî 
sisteminde bu şekilde sağlanmaktadır. Başkanı ve 
“icra kuvvetinin” başarısızlıkları hâlinde, onu he-
saba çekecek olan, yalnız şikâyet etmekle yetine-
cek bir meclis değildir. “Bu siyasî sistemde, kendi-
sine verdiği yüksek vazifeyi hakkıyla yapamayan 
icra kuvvetinin başkanından şikâyetçi olan millet 
olacaktır” (Bostan 2011, 94).

Milletin bir uzantısı olan meclis Said Halim 
Paşa’ya göre, devlet yönetimi tarafından topluma 
verilen siyasal haklar, toplumsal durum ve ihti-
yaçlarla paralellik arz etmelidir. Çünkü toplum ta-
rafından talep edilen zaruri ihtiyaçlar, siyasal sis-
temin şeklini belirleyecek olan en önemli ilkeler-
dendir. Buna aykırı olan bütün siyasal hak ve ser-
bestlikler, siyasal düzen tarafından şekillendiril-
melidir. Devlet ve toplumunu geliştirmeyi hedef-
leyen her yönetici, siyasal sistemle ilgili tecrübe-
lere önem vermeli, bulunduğu makamın gücünü 
kötüye kullanmamalıdır. Devlet ve toplumu ilgi-
lendiren siyasal ve toplumsal düzenle ilgili deği-
şikliklerde, özellikle devlet yöneticileri büyük so-
rumluluk sahibidirler ve şahsi inanç ve ihtiraslar-
dan, hayalperest atılımlardan uzak olmalıdırlar. 
Bu kimseler, yapmak zorunda oldukları değişik-
liklerin, toplum tarafından nasıl değerlendirile-
ceğini dikkate alarak hareket etmelidir (Ağırman 
2007, 55-57).

Geçmişte Osmanlı milletinin çoğunluğunun, 
tamamen ilkel bir cemiyet hayatı yaşadıklarının 
bilindiğini söyleyen Sait Halim Paşa, halk; cisma-
ni/dinî ve ruhani bir Reis’in hüküm ve nüfuzuna 
körü körüne itaat etmiştir. Reislerin ise halkın ce-
haletini kendi hesaplarına kazanç vesilesi yaptık-
ları ve bundan insafsızca istifade ettikleri meçhul 
değildir (S. Halim 1973, 68). Bu tecrübeden ha-
reketle mutlakıyet idaresini felaketlerin birincisi 
olarak nitelendiren Said Halim “bu uğursuz mazi-
ye” dönüşü “intihar” olarak nitelendirir. Ona göre 
meşruti idareden başka bir idare milletin işine gel-
mez. Millete ciddi, şeref ve namusa uygun meşruti 
idareyi temin edebilecek olan ise, ancak gerçeklik-

lere ve faaliyete dayanan, milli usul ve adetlerimi-
ze, içtimai ve siyasi fikirlerimize uygun bir anaya-
sa olabilir (S. Halim 1973, 68). Meşrutiyet idaresi-
nin somut olumsuzluklarına karşın Osmanlı top-
lumunun artık mutlakıyet idaresine dönemeyece-
ğine, dönmemesi gerektiğine işaret etmiş, meşru-
tiyet idaresinin ülke şartları çerçevesinde vazgeçi-
lemez bir idare tarzı olduğunu savunmuştur. Za-
ten II. Meşrutiyet’in ilanını Osmanlı toplumunun 
övünülecek vakaları arasında görmüştür “Tarih ile 
sabittir ki, en ileri milletler, istek ve düşünceleri li-
derleri tarafından en güzel anlaşılan ve yerine ge-
tirilen milletlerdir.” Demek ki, Said Halim Paşa, 
içtimai şartların önemini belirtmesine karşın ay-
dınların ve tecrübelilerin dışında liderlerin top-
lum sorunlarının halledilmesinde önemli sorum-
luluklar taşıdığı düşüncesindedir (Kayalı 1986, 
1304-1305).

Velhasıl Said Halim Paşa, Meşrutiyet ve 
Kanun-i Esâsî tecrübelerinin mukallitliğe dayan-
dığı için başarısız olduğunu, siyasi nizamın mede-
niyet ve cemiyet köklerinden kopmaması gerek-
tiğini ifade eder. Bu bağlamda farklı yorumladı-
ğı demokrasi, parti, meclis veya parlamento bağ-
lamında “başkanlık” meselesini İslâmî çerçevede 
yorumlar. Çünkü onun düşüncesinde tüm yollar 
Roma’ya değil “Mekke’ye çıkar.”
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Arapça yayımlanan gazetelerdeki yazan 
farklı eğilimdeki gazetecilerin yazı-
larından seçtiğimiz yazıları her ay 

Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 
Burada yayımladığımız yazılarda orta-

ya konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 
olduğunu veya bunların tümüne katıldı-
ğımız söylenemez. Yazılardaki amacımız 

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

rak meseleler karşısında ortaya konulan 
analizlerin hangi argümanlardan hare-

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

perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki 
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavra-

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

fından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)

 ORTADOĞU'DAN

M ısır’da Sisi’nin zindanların-
da sistematik yavaş ölüm-

leri anlatan uluslararası hukuk ra-
porlarının sayısı tüm tahminle-
ri geride bıraktı. Bununla birlik-
te uluslararası resmi çevrelerin iş-
birliği ve suskunluğu rejimi şu an 
cezaevlerinde bulunan 65 binden 
fazla tutuklu hakkında daha fazla 
suç işlemeye sevk ediyor. Tutukla-
nıp cezaevi veya tutukluluk süre-
sini geçirenlerin sayısı ise 250 bin 
tutukludan fazla. Son dönemde 
yayınlanan en önemli raporlar tu-
tukluyu ölüme veya sakatlığa götü-
ren işkence araçlarından bahseden 
raporlardır. Bu raporlardan bazı-
ları koyun gibi bağlamak, elektrik 
vermek, soğuk ve sıcak su, cezae-
vindekilerin onurunu ayaklar altı-
na alan başka araçlarla başlıyor. Bu 
araçlar son değişikliklerle şu ana 
resmi olarak yasalaştı, geçtiğimiz 
Perşembe günü Mısır resmi gazete-
sinde yayınlandı. Yeni hapishane-
ler yasası tüm cezaevlerinde hücre 
hapsi süresinin 15’ten 60’a çıkarıl-
masını öngörüyor. Bu da tutuklu-

nun yavaş şekilde öldürülmesi ve 
delilik aşamasına çıkması anlamı-
na geliyor. Ziyaret saatleriyle ilgi-
li olarak da hapishane yönetimi de 
kendisinin belirleyeceği güvenlik 
gibi sebeplerden ötürü mahkûmun 
ziyaret edilmesini mutlak şekilde 
yasaklayabilir. Bu sadece tutukluya 
değil, ailesine ve çocuklarına yöne-
lik bir psikolojik işkencedir. 

Tutuklulara güç kullanılma-
sıyla ilgili olarak İçişleri bakanı 
resmi olarak bunun önünü açtı. 
Su hortumlarının kullanılmasıy-
la başlıyor, yakın mesafeden öl-
dürebilecek veya gözlerin patla-
masına yol açacak aletlerin kulla-
nılmasıyla son buluyor. Darbe yö-
netiminin İçişleri bakanını bu ya-
saları ve düzenlemeleri çıkarma-
ya sevk eden işte uluslararası çev-
relerin Mısır’daki darbe rejimiyle 
işbirliği yapmasıdır. Sisi ve adam-
ları zulüm, tuğyan ve despotluğa 
karşı duran herkese karşı nefret ve 
kin duyguları taşıyor. Keza Sisi ve 
adamları tüm bu güç gösterileri ve 
tutuklulara karşı işledikleri suçla-

ra rağmen özgürlüğün anlamına 
bilen çocuklar ve gençler karşısın-
da cücedir. Bu gençler despotlu-
ğun yüzüne hakkı haykırdılar, on-
ları cezalandırmak, âleme ibret kıl-
mak istediler. Zindan Allah’ın ge-
niş rahmeti olmasa insan için yı-
kıcı bir süreçtir. Bu yüzden Sisi ve 
adamları zindanları kabirlere dö-
nüştürmekte kararlıdır. Sağ çıkan 
ise geriye kalan hayatını psikolojik 
rahatsızlık içinde geçirecektir. 

Çoğu despot lider sağlam ce-
zaevleri inşa etti ancak kendileri-
nin zindanı oldu. Bu zindanlardan 
başları dik izzetli mazlumlar çıka-
caktır. Onların yerini de özgürlük 
düşmanı zalimler alacaktır. Kendi 
elleriyle yaptıklarından dolay acı-
ları tadacaklardır. Bu gerçek bir va-
attir. 

(Katar gazetesi el-Vatan, 22 Şu-
bat 2017)

Sisi’nin Zindanlarında Yavaş Ölüm
Ahmed MANSUR 

B ölgemiz Obama döne-
minin sona erip Trump 

Amerika’sının başlaması sebebiyle 
kartların karıştırıldığı bir dönem-
den geçiyor ve kafalar karışık. Bu 
durum terörle savaşın öncelikli ol-
duğunu, İran’ın terörü kollayan bir 
devlet olduğunu düşünen ve böl-
gede Tahran’a karşı koyacak bir 
koalisyon isteyen Trump’ın tutum-
ları sebebiyle yaşanıyor. 

Trump ayrıca Suriye’de Su-
udi Arabistan’ın desteğiyle gü-
venlik bölgeler kurmak istiyor. 
Washington’un Yemen krizine yö-
nelik Obama yönetiminden daha 
sert tutumlar takınacağı görülüyor. 
Trump yönetiminin Filistin-İsrail 

çekişmesine karşı da hamasetli ve 
karışık tutumları bulunuyor. Tüm 
bunlar İran Cumhurbaşkanı’nı 
Umman ve Kuveyt ziyaretlerine ve 
Suudi Arabistan’la temas kurma 
girişimine sevk etti. Beşşar Esed’in 
âdeti olduğu üzere yeni bir aldat-
ma çabasında başarılı olma umu-
duyla Trump’a mesajlar gönderme-
ye çalıştığını gördük. Hasan Nas-
rallah Suriye’de ateşkesi ve siyasi 
görüşmeleri kabul ettiğini açıkla-
dı ve rejimin düşmesinin yüzde 99 
oranında engellendiğini iddia etti. 
Konuyu değiştirmeye çalışarak Fi-
listin sorununa geçti ve Trump-
Netanyahu görüşmesinin Filistin-
liler ile İsrailliler arasındaki mü-

Suudi Arabistan’ın Dönüşü
Tarık EL-HUMEYİD 
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A BD Savunma Bakanı Gene-
ral James Mattis Irak’ı ziyaret 

ederken “Biz petrol için Irak’ta de-
ğiliz” dedi. Aslında kendisi 7 Eylül 
2016 tarihinde NBC kanalına verdi-
ği röportajda Irak savaşının harca-
malarını ödemek için Irak petrolü-
nü alma planı olduğunu ifade eden 
ABD Başkanı Donald Trump’ın tu-
tumlarına yönelik Iraklıların endişe-
lerini gidermeye çalışıyordu. Trump 
şöyle demişti: “ Girdik. 3 trilyon do-
lar harcadık. Binlerce can verdik. Ne 
oldu? Hiçbir şey elde etmedik. Oysa 
gelenek ganimetlerin galip gelene ait 
olması şeklindedir.”

Trump’ın bu düşüncesi yeni de-
ğil. 2011 yılında Wall Street Journal 
gazetesine Irak politikasının “petro-
lünü al, Irak’ı İran’a petrolünü alması 
için bırakma” olduğunu belirtmişti. 

Kendisi gazetede ve sonrasın-
da televizyon karşısında bu eylemin 
hırsızlık olmadığında ısrar etti: “ Biz 
bir şey çalmıyoruz. Minimum dü-
zeyde kendimizi savunuyor ve 1,5 
trilyon doları yani savaş harcamala-
rını geri alıyoruz.”

Donald Trump Irak’ın petrolünü 
alma düşüncesini henüz bırakmadı. 
Görevine başlamasıyla birlikte CIA 

binasını ziyaret ettiğinde orada ça-
lışanlara Irak petrolünü istila etmek 
yani çalmak için “belki size bir fır-
sat geldi” demişti.  Bu Trump’ın fik-
ri ancak ben de Uluslararası Adalet 
Divanı’nın kabul edeceği doğru bil-
gilerle ona yanıt vereceğim. ABD, 
oğul George Bush’ın politikalarını 
belirleyen yeni muhafazakârlar eliyle 
kasıtlı olarak yalan sebeplerle Irak’a 
girmişti. Irak’ın nükleer silah üretme 
programına veya silahlarına bizzat 
sahip olduğu, El Kaide ile ilişkisinin 
bulunduğu bu sebeplerdendi. Sad-
dam Hüseyin’in savunmak için söy-
lemiyorum ama savaşın sebeplerinin 
Ahmed Çelebi gibi fırsatçı Iraklı mu-
haliflerin ve yeni muhafazakârların 
uydurduğu  yalan olduğunu kayde-
diyorum. Savaş öncesi Irak’ın nükle-
er silahlarıyla ilgili BM’de konuşma 
yapan zamanın dışişleri bakanı Co-
len Powell çok sonra BM’deki bu tu-
tumunun hayatıdaki en kötü iş ol-
duğunu ifade etti. Yani Irak’a karşı 
delilleri uydurulduğunu alenen iti-
raf etti. 

Trump yalan söylüyor. Oku-
yucudan Trump’ın bir defasında 3 
trilyon derken başka bir defasında 
1.5 trilyon dediğini gözlemlemesi-

ni istiyorum. Ben değişmez gerçe-
ği söylüyorum. ABD’den Irak’ta ya-
şanan ölüm ve yıkımdan dolayı taz-
minat ödemesini istiyorum. Ülke-
nin kurumları imha oldu 1 mil-
yondan fazla Iraklı ve Müslüman 
oğul Bush’un savaşlarında öldürül-
dü. Her ölümün tazminatı sade-
ce 2 bin dolar olsaydı ABD’nin kur-
banların ailelerine 2 trilyon ödeme-
si gerekliydi. Ayrıca savaşın yıktık-
larını inşa etmek için 1 trilyon… 

Irak’a yapılanlar ABD yönetimle-
rinin Vietnam, Kore, Orta Amerika 
ve Latin Amerika’da işledikleri suç-
larını aşan bir suçtur. Hiroşima ve 
Nagazaki’ye atılan atom bombaları-
nı unutmuyorum). ABD şu ana ka-
dar yargılanmadı. Bu yüzden İsrail’e 
işgal etmesi, öldürmesi ve insanları 
evsiz bırakması için İsrail’e en mo-
dern silahlar yanı sıra ekonomik yar-
dımlarda bulunuyor. İsrail bir uy-
durma veya bidattir. Filistin ise tari-
hi gerçektir. 

Irak’a, Kuveyt’e ve tüm ümme-
te getirdiği felaketlerden dolayı Sad-
dam Hüseyin rejimine tükürüyo-
rum. Yalnız ben eskiden de bugün 
de ABD’de karşı Irak’ın yanındayım. 
Irak’taki savaşın suçlusu oğul Ge-
orge Bush yönetimiydi. Kurban ise 
Irak halkı. 

(El-Hayat gazetesi 23 Şubat 2017)

Trump Hâlâ Irak’ın Petrolünü İstiyor!
Cihad EL-HAZİN 

zakerelerin sona ermesi anlamına 
geldiğini belirtti. Nasrallah’ı dinle-
yen müzakereleri ve barışçıl çözü-
mü desteklediğini düşünür. 

Evet, kartlar karıldı. Peki, bun-
dan sonra ne olacak? Gelin Finan-
cial Times gazetesinin başyazısın-
da söylediklerine bakalım. Başya-
zı Trump’ın Filistin sorunu etra-
fındaki açıklamalarına yorum yaz-
mış. ABD başkanına yeni çözümler 
sunma girişimine gerek kalmadı-
ğını ve en iyi yaklaşımın Arap ba-
rış girimini- Suudi Arabistan Ab-
dullah Bin Abdulaziz’in o vakitler 
sunduğu Suudi girişimi- yeniden 
canlandırmak olduğunu hatırlatı-
yor. Bu basit ifade ile Filistin-İsrail 
çekişmesini ele alma noktasın-
da ciddi bir eğilim olması halinde 
Arap girişimine dönülmesi gerek-

tiği anlamına geliyor. Ayrıca terörle 
mücadeledeki ciddiyet terörle mü-
cadelede ön plana çıkmış Suudi 
güçlerinden istifade etmek kaçınıl-
maz demek oluyor. Ki Suudi veli-
ahtı Muhammed Bin Nayif Bin Ab-
dulaziz CIA’in verdiği George Tinet 
madalyasını aldı. 

Peki, hepsi bu kadar mı? Tabii 
ki değil. Yemen’de çözüm istiyor-
sak Körfez girişimine dönmeliyiz. 
Bu girişimin bel kemiğini Suudi-
BAE çabası oluşturuyor. Bu çaba 
BM kararına dönüştü. Aynı şey 
Lübnan için de geçerli. Gerçi İran-
lılar Lübnan’da istikrarın omurga-
sını Taif Antlaşması oluşturuyor 
deseler de durum değişmez. 

Dolayısıyla burada soru şu: 
Bölgede İran’ın yararlı girişimi ne-
rede? Barışı ve istikrarı gerçekleş-

tirme amaçlı çabası nerede? Bu 
yüzden bu çekişme bir Suudi-İran 
çekişmesi değildir. Aksine bizler 
iki farklı yöntemle karşı karşıyayız. 
İstikrar ve barış için çalışan Suu-
di Arabistan ki bunu Kral Selman 
Bin Abdulaziz sürekli teyit ediyor. 
Buna karşın İran kendi nüfuzunu 
derinleştirmek için daha fazla fit-
ne ve kargaşa yaratmaya çalışıyor. 
Bu yüzden kartlar ne kadar karı-
lırsa karılsın Suudi Arabistan’ı gü-
cünün akılcı olduğunu göstermek-
tedir. Gelişmeler ne boyutta geli-
şirse gelişsin bu akılcılıktan ödün 
verilmemeli. Zira Suudi Arabistan 
oyunun birçok karında sahipken 
İran’ın açık bir kafa karışıklığı için-
de olduğunu görüyoruz. 

(Şarkulevsat gazetesi, 21 Şubat 
2017)
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G Ü N D E M

İ ranlılar ve Arap dostları Tah-
ran ve ona bağlı milislerin Su-

riye tutumunun mezhepçilikle il-
gisinin olmadığını dile getiriyor-
lar. İran Suriye rejimini “direndi-
ği ve direniş güçlerine destek sağ-
ladığı” gerekçesiyle destekliyor ve 
onu korumak için kurbanlar veri-
yor. Bu kimseler Suriye rejimi dü-
şerse bölge İsraillerin ve Amerika-
lıların yolgeçen hanına dönüşece-
ğini ifade ediyorlar. Suriye kanına 
boğulmanın altı yılı sonrası bu si-
yasi sapkınlık hâlâ İran’ın bölge-
sel politikalarının resmi söylemi-
ni ve müttefiki savunucularının 
söylemini oluşturuyor. Bu kimse-
ler böyle bir iddianın tüm Suriye 
halkının kınanması anlamı taşıdı-
ğını gözlemlemedi. Sanki Suriyeli-
ler kendi ülkelerinin işlerini yürüt-
meye ehil değiller ve devletlerinin 
uluslararası tercihlerini sağlamaya-
cakmış gibi.

Direnişe yönelik tutumundan 
dolayı sadece Esed rejimine gü-
ven duyuluyor. Bir asır boyunca 
büyük Arap sorunlarının yükü-
nü en fazla taşımış Suriye halkı-
nın geneline ise güvenilmiyor. An-
cak bu söylem daha da ileri gide-
rek İran’ın tüm bölge politikaları-
nı görmezlikten geliyor ve bu po-
litikaların yakın tarihini hatıralar-
dan siliyor. İran ABD’nin 2001 gü-
zünde Afganistan’a saldırısını des-
tekleyerek ve Amerikan işgalci 
güçlerine somut kolaylıkları sağ-
layarak bölgesel yayılmacılık süre-
cini açtı. 2002 sonu ve 2003 ba-
şında ABD Irak işgali hazırlıkları-
na başladığı zaman İran   Şii siya-
si güçlerden müttefiklerini Ameri-
kalılarla işbirliği yapmaya ve hat-
ta işgali hızlandırmak için Irak’ın 
nükleer ve kimyasal silahlarıy-
la ilgili Washington’a yanlış bil-
giler vermeye teşvik etti. İran’ın 
Afganistan’da Bush yönetimiyle 
işbirliği gizli şekilde yürütülse de 
Iraklı Şii liderler Amerikalı yetkili-
lerle görüşmek için Tahran, Lond-

ra ve Washington arasında mekik 
dokuyorlardı. Geçen yıllar boyun-
ca İran’a güçlü bağlantıları olan 
Irak Şii siyasi güçleri işgal yöneti-
minin baş müttefiki, Irak devleti-
nin yeniden imarı noktasında işga-
lin piyonu oldular. Irak savaş ve iş-
galden sonra Şii siyasi güçler ile iş-
galciler arasında tek bir çatışma ya-
şamadı. Taraflar arasında ender ça-
tışma hadiseleri Şii liderlerin Ame-
rikalıların Irak yönetimini kendi-
lerine teslim etme siyasetinde geri 
adım attıklarını veya gözden geçir-
diklerini düşündükleri zaman ya-
şandı.

Sonraki yıllarda ve yönetimin 
Iraklıların eline geçmesi sonrasın-
da İran, müttefiki Şii siyaset sınıfı-
nın iktidarı ve ülkelerin mukadde-
ratına hükmetmesi için tüm araç-
larla çalıştı.  2010 yılında seçimleri 
ulusal eğilimli Irak Listesi kazanın-
ca İran, Irak Listesi yönetiminin 
koalisyondaki rolüne itiraz etti ve 
Maliki’nin başbakan olarak dön-
mesinde ısrar etti. 2012 yılında 
Iraklılar sınırlı, mütevazı ve hak-
lı taleplerle sokaklara döküldükle-
rinde İran Maliki’nin protesto ha-
reketlerini bastırmak için kullandı-
ğı kanlı yöntemleri destekledi.

Tahran sadece Afganistan ve 
Irak’ta değil, Suriye devrimi pat-
lak verdiği ilk anlardan itibaren 
Esed rejimine desteğini gizleme-
di. Uzun 2011 ayları boyunca ne 
Körfez ülkeleri ve Mısır gibi İran’a 
düşman ülkelerden ne de Türki-
ye gibi İran’a iyi ilişkilere sahip ül-
kelerden hiçbiri Suriye devriminin 
yanında olduklarını ifade etmedi-
ler. Bunun yanı sıra devrim hare-
keti silahlı çekişmeye evrilmemişti 
ve dolayısıyla ortada ne Nusra var-
dı ne de DEAŞ. Gerçekten de Suri-
ye konusuna önem veren, yöneti-
cileri Esed rejimiyle sağlam ilişki-
lere sahip Katar ve Türkiye gibi ül-
kelerin çoğunluğu Esed’i halkının 
kanını dökmeyi bırakmasına ve 
ciddi reform seçeneğini benimse-

mesine ikna etmek için devasa ça-
balar harcadılar. Bu seçenek halk-
la yolun ortasında buluşma mesajı 
taşıyordu. Ne rejimin düşmesi çağ-
rısı yapan vardı ne de Esed’in dev-
rilmesini isteyen arabuluculuk gi-
rişimleri başladı. Arap resmi ol-
mayan çevrelerden ve Esed rejimi 
destekçisi dışarıdaki Suriyeli işa-
damları çevrelerinden çözümler 
geldi. Bu girişimlerden birinde Su-
riyeli bir iş adamı Esed devrilme-
den rejimin yapısında reformlarını 
tesis edecek yeni bir anayasa tasla-
ğı sunmuştu.

Bu gelişmelerde şaşırtıcı husus 
rejimin kendisine sunulan önerile-
re ilk başta onay veren bir görüntü 
çizmesi ancak çok geçmeden İran-
lı ve Lübnan Hizbullah içindeki 
müttefikleriyle istişareler sonrası 
bu onaydan vazgeçmesidir. Türk-
lerin İran’la yorulmak bilmez gi-
rişimleri sonrası İranlılar Esed re-
jiminin bütün yetkileriyle bekası 
üzerinde oldukça ısrarcıydılar. Bu 
İran tutumunun tek bir açıklama-
sı vardı. O da İranlıların Esed reji-
minden sınırlı da olsa bazı yetki-
lerinin alınmasının iktidar grubu-
nun pozisyonunda daha fazla za-
yıflamaya götürmesi endişesiydi. 

İran’ın Yemen’deki tutumu 
Irak ve Suriye’deki benzerlerinden 
daha az mezhepçi değildi. Yemen 
devrimi Husilere Ali Abdullah sa-
lih rejimi ile aralarındaki uzun çe-
kişme yılları sonrası Yemen siya-
set toplumuna katılma fırsatı sağ-
lamıştı. Husilerin İran’la siyasi, as-
keri ve mezhebi bağlantıları olma-
dı ancak Yemenlilerin çoğunluğu 
ülkede yeni bir dönemin başladı-
ğını ve Husilerin, halkın tüm fark-
lı siyasi güçlerine kucak açacak 
bir Yemen’in inşasının ortaklarına 
dönüşebileceğini hesap etti. An-
cak Husiler ve Tahran’daki dost-
larının başka hesapları vardı. Ge-
çiş sürecinin başlamasından birkaç 
ay içinde Husiler Yemen devleti-
ni ele geçirmek ve tüm Yemenlile-
ri mezhepçi iktidara boyun eğdir-
mek için sürekli bir yoğunlaşma-
ya girdiler. Bu hedefi gerçekleştir-

İran’ın Yayılmacı Politikalarının Referansı
Beşir Musa NAFİ
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mek için Husilerin ve İranlıla-
rın, rejimine karşı bir dizi sa-
vaşlara girdikleri devrik devlet 
başkanı Ali Abdullah Salih’le 
koalisyon yapmalarının önün-
de ahlaki bir engel yoktu. 

Cumhuriyet rejimi halkçı 
devrimden doğan İran, Irak, 
Suriye ve Yemen’de karşı dev-
rim rolü oynadı. Üç ülkede 
halkların umutlarına ve kur-
banlarına en ufak bir önem 
göstermedi. İran’ın halkçı pro-
testo hareketlerinin yanında 
durmayı seçtiği tek ülke Bah-
reyn oldu. Oysa ne Bahreyn’in 
despotluğu ne de iktidarda-
ki rejiminin politikaları Mali-
ki, Esed ve Husilerin rejimle-
rinin benimsediği kanlı faşist 
politikalarla karşılaştırılabilir. 
Şaşırtıcı husus Bahreyn halk 
protesto hareketinin çoğunluk 
itibariyle Bahreyn halkının Şii 
kanadı hareketi olmasıydı. 

Modern devlet özü itiba-
riyle siyasi bir oluşumdur, Hı-
ristiyan, Şii veya Sünni bir olu-
şum değildir. İran’ın yayılma-
cı projesinin referans çerçeve-
si başından itibaren mezhep-
çiydi. Keza mezhepçilik bu 
projenin araç ve edevatları-
nı hareket ettiren dinamosuy-
du. Mezhepçi eğilimleriyle bu 
proje mezhep çeşitliliğine sa-
hip Arap toplumlarında derin 
bölünmeler ve ağır bedeller 
doğurdu, kin ve düşmanlıklar 
ekti. Hiç kuşkusuz bu proje-
ye mezhepçi tutumlarla yanıt 
vermek bölünme ve kinlerin 
hacmini arttıracaktır. İran ya-
yılmacılığıyla toplayıcı milli ve 
İslâmî bir zemin üzerinde mü-
cadele etmek kaçınılmazdır. 
Ancak bu mücadele İran’ın ya-
yılmacı politikalarının hareket 
ettiği referans ve araçlarının iç 
yüzüne yönelik okumalarda 
hata edilirse hedeflerini kesin-
likle gerçekleştiremeyecektir. 

(El-Kudsü’l-Arabi gazetesi, 
23 Şubat 2017)

Ömer Abdurrahman’ın Hayatındaki Son Mesajlar
Cemal SULTAN 

E zher âlimi Dr. Ömer 
Abdurrahman’ın vefat habe-

ri geçen bir hafta boyunca medyada 
geniş şekilde yer aldı. Amerikalıla-
rın, Abdurrahman’ı kalan hapis ceza-
sını geçirmesi için Arap ve Müslüman 
bir ülkeye nakline onay verdiklerini 
açıklamasından itibaren bu âlimin öl-
mek üzere olduğunu ve sorumluluğu 
kendilerinden atmak istediklerini an-
ladım. Sadece iki gün sonra Mısır’da 
en az çeyrek asır boyunca Cemaat-i 
İslâmî hareketinin fikri referansını 
temsil eden büyük âlimin vefat etti-
ği açıklandı. Naaşı ülkesi Mısır’a gön-
derildi, dikkat çeken ve birçok mesaj 
gönderen büyük bir kalabalığın katı-
lımıyla doğduğu Dakheliye şehrinde 
toprağa verildi. 

Abdurrahman’ı yakından tanıma 
fırsatım olmadı ancak sevenlerinin 
yayınladıkları yayınları ve mahkeme 
tutanaklarını okuyarak tanıdım ken-
disini. Birçok eserle yazılı ilmi bir ge-
leneği olmadı. Onun etkisi, yetmişli 
yıllardan itibaren etrafını saran dev-
rimci müslüman üniversite gençleri-
ne doğrudan eğitim ve yönlendirme 
şeklinde oldu. 

Mısır’ın askeri ve devlet gü-
venlik mahkemeleri Şeyh Ömer 
Abdurrahman’ın terör veya öldür-
meye teşvik suçlamalarından beraatı-
na karar vermişti. Dolayısıyla ahlaki 
ve hukuki açıdan kendisine bu vasıf-
ların nispet edilmesi yakışık kalmaz. 
Hatta herkesin onun gibi düşünme-
mesi ve hatta düşünce ve eğilimleri-
ni kınama hakkı olsa bile. Ayrıca En-
ver Sedat döneminin sonlarıyla ilgi-
li olaylar -ki öldürülmesiyle son bul-
muştu- çok karışıktı. Mısır’ın siyasi 
ve dini çevrelerine yönelik kapsam-
lı tutuklamalar ve baskılardan dola-
yı kendisine yönelik büyük bir tep-
ki taşıyordu. Bunun yanı sıra halkın 
tutumlarına meydan okur şekilde 
İsrail’le barışçıl çözüm sürecine girdi. 
Hiçbir şey onun öldürülmesini haklı 
çıkarmaz. Sonraki tarihi gelişmelerin 
okunması öldürülmesinin Mısır’daki 
siyasi gelişmelere zarar verdiğini gös-
terdi. Yalnız bir olayı siyasi ve mane-
vi bağlamından ayrı ele almak doğ-

ru değildir. Maalesef Mısır içinde ve 
dışındaki solcu ve Nasırcı güçler o 
vakit Sedat’ın öldürülmesini olum-
lu karşıladılar. Ayrıca Irak, Suriye, 
Lübnan, Libya, Cezayir ve diğer baş-
kentlerde resmi törenler yapıldı. Hat-
ta Albay Kaddafi Trablus sokakların-
da hain diye nitelediği Sedat’ı idam 
eden “Mısır devrimcileri” sloganla-
rı atan gösteriye önderlik ediyordu. 
İran, başkentin en önemli caddele-
rinden birine Sedat suikastını gerçek-
leştiren Halid el-İslâmbuli’nin adı-
nı verdi. Suikast haddi zatında hala 
bünyesinde suikastın yapısı ve başka 
tarafların sorumluluğu etrafında ya-
nıt bekleyen birçok soru işareti ba-
rındırıyor.

Ömer Abdurrahman’ın kalaba-
lık cenaze töreni birçok mesaj ta-
şıyor. Cenazeye katılan ve defnine 
kadar yürüyen on binler onun ha-
reketinin büyük bir halk desteği-
ne sahip olduğunu gösteriyor. Ay-
rıca Abdurrahman’ı lekelemeye yö-
nelik yoğun medya kampanyaları-
nın bu gerçeği değiştirmediğini or-
taya koyuyor. Devletin ve cumhur-
başkanlığının Abdurrahman’ın cena-
zesine gösterdiği tutum bin hutbe-
den, bin makaleden ve bin emniyet 
uygulamasından daha iyi siyasi ka-
zanımlar sağlamıştır. DEAŞ gibi kor-
kunç terör örgütlerinin tehditlerinin 
gelişimi gölgesinde hâlihazırdaki reji-
min meşruiyetinin ayaklarından biri-
ni temsil eden “ulusal uzlaşının” öne-
mini hatırlatıyoruz. Ancak rejim hâlâ 
muallakta ve bu durum Cemaat-i 
İslâmî’nin önde gelen liderlerinden 
Şeyh İsam Derbela’yı tutuklama dü-
zeyine kadar çıktı. Oysa kendisi çe-
şitli hastalıklar içinde olmasına rağ-
men Said bölgesi kentlerini gençleri 
şiddete karşı uyarmak için dolaşıyor-
du. Tutuklanması sonrası ilaç alması-
na izin verilmedi ve birkaç gün için-
de vefat etti. Kardeşi ilaçlarını kendi-
sine ulaştıramadı. Derbela’nın bu şe-
kilde ölümü binlerce Müslüman gen-
cinin kalbinde keder bıraktı. 

(Mısır gazetesi el-Mısriyyûn, 23 
Şubat 2017)
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  FARKLI DÜŞÜNME ÖZGÜNLÜĞÜ VE TENKİT AHLAKI 

Başta düşüncede olmak üzere her alanda olabilecek muhalefet, etik 
bir tenkide bağlı olarak, bir şeye mutlak karşı olmak ve buna bir gerekçe 
bulmaktan öte, o konuda öngörülen doğrunun da gösterilmesi üzerine 
kurulur. Yeni ve sağlam bir düşüncenin inşası farklı görüşlerin ciddi bir 
kritiği üzerine oturur. Yeni bir kurgu yoksa eleştiri çoğu kere eleştirenin 
ferdi beklentilerinin tatmininden öte bir anlam ifade etmeye bilmektedir. 

Farklı Düşünme Özgünlüğü ve
Tenkit Ahlakı

İ çinde bulunduğumuz ortamda zihniyet dünya-
mızla ilgili önemli sorunlarımızdan birisi her-

halde düşünce ve tenkit ahlakıdır. Konuyu açabil-
mek için işin öznesi olan “düşünme”nin yanında 
elimizde üç önemli kavram var: İnfirâk, ihtilâf ve 
i’tizâl, yani farklılık, karşıtlık ve ayrılık. 

Müslümanlar güncel dilde bu kavramlardan 
genel olarak infirakı fırkacılık, ihtilafı anlaşmazlık, 
i’tizâli de kendi içimizde bir ayrılıkçılık olarak an-
lamaktadırlar. Mesela genelde sahih olmadığı ka-
bul edilen bir hadise göre “İslâm ümmeti 73 fırka-
ya ayrılacak, 72 tanesi sapık (dalâlette), bir tane-
si ise kurtulmuş (nâciye) olacaktır”. Tarih boyun-
ca da 73 fırkanın hepsi nâciye fırkasının kendisi 
olduğunu iddia ede gelmişlerdir. Hâlbuki İslâm’ın 
temel esprisine göre hiç kimse 
kurtulmuşluk garantisin-
de değildir. Herkes her 
an havf (korku) ve 
recâ (ümit) arasın-
da teyakkuz halin-
dedir, yani mutlak 
kurtulmuşluğundan 
emin olamaz. Çünkü 
kurtulmuşluk, ken-
dini, dünyevi bir grup-
laşmada değil, bir cemaat 
ortamında olsa bile ferdi 
bir arınmada gösterir. 
Bu bağlamda birile-

rini peşinen cehennem ehli olarak kodlamak da 
kimsenin haddine değildir.

İşte bu çerçevede düşünme ve sınırları, farklı-
laşma ve sonuçları, tenkit ve tenkit ahlakı bu yazı-
mızın konusunu oluşturuyor.

Etik Yoksunu Olmayan Farklı Düşünceler
Bir Zenginlik Sebebidir

Düşünmek, tefekkür etmek, dış dünyadan al-
dığımız imajlar ve bilgilerden, zihnimize daha 
önce yerleştirdiğimiz zihinsel malzemelerden, 
kabul edip inandığımız temel ilkelerden (ki bu, 

Müslüman için vahyi 
bilgilerdir) hare-
ketle yeni duy-
gu ve düşünce-

lere ulaşabilmek-
tir. Kur’ân mü-
minlerin yere ve 
gökleri boş na-
zarlarla ve an-

lamsız bir seyretme 
ile değil, tecessüs-

le bakarak farklı bir 
şey ortaya koyabilmesi-

ni ısrarla tavsiye eder. Esasen düşünme 
her halükârda bir farklılık göstermek de-

mektir. Kur’ân, düşünme, akletme konu-
su üzerinde o kadar çok durur ki ‘düşün-

menin farz olduğu’nda hiç şüphe yoktur. Faz-

Mustafa AYDIN
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  FARKLI DÜŞÜNME ÖZGÜNLÜĞÜ VE TENKİT AHLAKI 

lur Rahman’ın dediği gibi bağ-bahçesiyle uğraşan 
bir müslüman çiftçinin maalesef başını kaldırıp 
gökyüzüne bakıp düşünecek bir tecessüsü yok-
tur. Genel olarak müminler düşünmeye yer ayır-
madıkları için düşünce farkları ve bu farklar kar-
şısında nasıl davranacakları konusunda bir ölçü-
ye sahip bulunmamaktadırlar, rastgele hareket et-
mektedirler.

Düşünme tabii ki şuursuzca gerçekleşen bir 
refleksiyon hareketi değildir, işleyiş kuralları, 
uyulması gerekli ilkeleri vardır. Bu kurallar göze-
tilmediğinde bir faydasız ilim de ortaya çıkabil-
mektedir. Bu faydasız bilgi, 
amacı, hedefi, belli olmayan 
ve dolayısıyla kullanımı bile 
sorunlu olan bilgidir. Buradan 
hareketle diyebiliriz ki düşün-
menin olumlu ve olumsuz bi-
çimleri vardır. Olumlu düşün-
menin kuralları: Varlık üzerin-
de iyi bir gözlemde bulunmak, 
okumak, akletmek, vahye uy-
mak, nesnenin görünümün-
den ayrı olarak sorunları gö-
rebilmek, bunların en önem-
lileridir. 

Düşünmek, sadece bil-
gi veya malumat edinmek de-
mek değildir. Hayal veya fan-
tezi, birilerinin üstüne çıkma 
çabası, hele günümüzde sık-
lıkla yaşandığı gibi bir zeka 
oyunu hiç değildir. Kişinin 
bilgi, iman, eylem bütünlüğü 
içinde, başkalarıyla değil, ken-
di kendisiyle yarışması erdem-
lilikte (takvâda) bir üst dere-
ce elde edebilmesidir. Sağlık-
lı bilgi aynı zamanda salih bir 
ameldir.

Farklı düşünceler üretebil-
mek ümmet için bir zenginliktir. Düşünmek ve 
bunun için bir yarış içinde olmak farzdır. Bu fark-
lılık her zaman ihtilaf anlamına gelmez. İhtilâf, 
çoğu kere doğruyu bulma çabasından öte kişi-
nin, iddiasını yüksek konuma getirmek, başkasını 
alçaltmak için yapılan bir iştir. Hâlbuki İslâm’da 
gerçek, bir kere yakalanan ve hep öylece sürüp gi-
den bir şey değildir. Hep aranan ve hayatımızda 
yeniden inşa edilen bir şeydir. 

Sağlıklı düşünebilmenin önündeki önemli en-
gellerden birisi şüphesiz onu bir karşıtlık içinde, 
alternatifliklerde kurmaktır. Çünkü karşıtlık için-
de kurulan her düşünce, karşıdan gelen şeye kar-
şı hep savunmadadır. Kaygısı, genel geçer bir doğ-
ru bulmaktan çok, yanlış görülen bir şeye karşı 
tavır almaktır. Onun için birilerine cevap niteli-
ği taşıyan bir açıklama bile yanlı olabilir. Hâlbuki 
müminin savunduğu gerçeklik tevhidi (bütüncü) 
olmalıdır. Esasen tevhid yalnızca Allah’ı birlemek 
değil, her şeyi Allah’ta birlemektir. Dolayısıyla bir 
noktadaki farklı görüşler ressamın fırça darbele-

rinde olduğu gibi hakikate gi-
den doğru bir çizgiyi tamam-
layan parçaları olmalıdır. Bu 
durum, gerçeğin kimsenin te-
kelinde olmadığını da açıklar.

Düşüncede Farklılaşma Süreci:
İhtilâf ve İ’tizâl                

(Karşıtlık ve Ayrılıkçılık)

İftirâk, infirâk ve hatta gün-
cel dilde daha çok kullanılan 
fırka kelimelerinin ortak kökü 
olan fark, ayrışma sonunda çe-
şitli durumların ortaya çıkma-
sı, bunların birbirine az veya 
çok benzememesi anlamına 
gelmektedir. Kavram mevcut 
sosyal bilimlerde farklılaşma 
olarak kullanılır. Farklılaş-
ma, Batılı evrimci anlayışın 
eksen kavramlarından birisi-
dir. Buna göre başta canlılar 
olmak üzere her şey, basitten 
gelişmişe doğru ilerleyip ayrış-
maktadırlar. Mesela insanlar, 
demografik olarak artmakta, 
ağaçlar büyüyüp çatallaşmak-
ta, kurumların içinden yeni 
kurumlar çıkmakta, bilimler-

den yeni bilimler doğmaktadır. Yine sözgelimi tıp-
ta dahiliyeden kardiyoloji, kardiyolojinin içinden 
bir düzineyi aşkın kalp ve damar hastalıkları alanı 
türemiş bulunmaktadır. 

Mutlak kendiliğindenliği, geri dönüşümünün 
olmadığı ve sürekli ilerlediği iddialarını bir kena-
ra bırakırsak bu açıklamanın İslâm açısından da 
doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bütün varlıklar ya-

Düşünme tabii ki şuursuz-
ca gerçekleşen bir refleksi-
yon hareketi değildir, işleyiş 
kuralları, uyulması gerek-
li ilkeleri vardır. Bu kurallar 
gözetilmediğinde bir faydasız 
ilim de ortaya çıkabilmekte-
dir. Bu faydasız bilgi, amacı, 
hedefi, belli olmayan ve dola-
yısıyla kullanımı bile sorunlu 
olan bilgidir. Buradan hare-
ketle diyebiliriz ki düşünme-
nin olumlu ve olumsuz biçim-
leri vardır. Olumlu düşün-
menin kuralları: Varlık üze-
rinde iyi bir gözlemde bulun-
mak, okumak, akletmek, 
vahye uymak, nesnenin 
görünümünden ayrı olarak 
sorunları görebilmek, bunla-
rın en önemlileridir.
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ratılma, varlığını sürdürme, yaşama, serpilip geliş-
me ve nihayet çözülüp bitme ölüme, gibi bir sü-
reçten geçmektedirler. Söz konusu süreç farklılaş-
mayı kaçınılmaz kılar. Değişik çözümler üretme 
de sonuç olarak cehd (ki cihat da bu kökten ge-
lir) ve gayretlere bağlıdır. Burada tartışılması ge-
rekli nokta farklılaşmanın kendisi değil, bunun 
olumsuzluğa varan sonuçlarıdır. Yani farklılaşma-
nın sonucu her zaman olumlu olmayabilir. 

Ortada açık bir gerçek varken ihtilâf etmeyi 
Kur’ân açıkça tenkit etmektedir. Bir peygamberin 
geleceğini söyleyen Ehl-i Kitab’ın peygamber gel-
dikten ve karinelerini de gördükten sonra yan çiz-
melerini kınamaktadır, çünkü böylesi bir davra-
nış ahlaki değildir. Çünkü burada açık bir gerçeğe 
yan çizilmektedir.

Bu gelinen noktadan hareketle denebilir ki 
farklılaşmanın biri olumlu diğeri olumsuz iki 
değişik sonucu vardır: Sosyolojide farklılaşma-
nın olumlu sonuçları genel olarak senteze ulaş-
ma, yeniden yapılanma gibi kavramlarla anlatı-
lır. Toplumlar için mutlak gerekli olan kültürleş-
menin hedefi de budur ve buna hep ihtiyaç var-
dır. Bu, eski Türkçe ifadeyle (muhâlefet değil) bir 
muvâfakattir. Duyarlı bir düşünme süreci böyle-
si önemli bir sentezle bitmelidir. Fakat farklılaş-
manın sonunda her zaman olumlu değil, olumsuz 
sonuçlar da doğar ki bunların en belirgin olanla-
rı ihtilâf ve i’tizâldir, yani karşı olmak ve ayrı düş-
mektir. 

İhtilâf, muhalif olmak, karşı çıkmak, itiraz et-

mek anlamlarına gelmektedir. Aslında itiraz et-

mek, karşı çıkmak her haliyle olumsuz değildir. 

Düşünce, başkalarıyla ortak çizgileri olsa bile so-

nuç itibariyle kişisel tasarım bir yönü vardır. Aynı 

şartlar altında ve hatta aynı belgelere dayanarak 

farklı düşünceler ortaya konabilir. Göreceliği ol-

mayan mutlak doğru bir insan bilgisi yoktur. Bu-

nun için de her türlü düşüncenin eleştiriye ihti-

yacı, tenkit edilebilecek bir yönü vardır. Yeter ki 

tenkitçi tenkit ahlakını taşısın, düşünce sahibi de 

bencilliğe tutunup bunu görmezlikten gelmesin 

ve hele tenkit edeni rakip ve hatta düşman bil-

mesin.

İ’tizâl, ise ayrılmak, kopmak uzaklaşmak anla-

mına gelmektedir. İnançta ve düşüncede ayrılık-

çılık, ana gövdeden koparak ayrı bir ekol haline 

gelmek demektir. Ayrılıkçılığın, genel olarak ayrı-

lıkçıların ana gövdeden koptuklarını kabule, ana 

yapının da bu kopuşu ilan ve tescil etmesine bağ-

lı olduğu kabul edilir. Mesela kavramın en çok uy-

gulama bulduğu Hıristiyanlıkta ayrılıkçıların ken-

dileri itiraf etmese bile, ana yapıyı temsil eden Ki-

lisenin aforozu ile gerçekleşe gelmiştir.

İfade edilen bu kurala (bu çerçevede mesela 

Fazlur Rahman’a) göre İslâm’da i’tizâlin olmadı-

ğı ileri sürülmektedir. Gerçekten de İslâm tarihin-

de, 15. yüzyıla kadar, ilk dönemlerdeki ferdi irti-

datların dışında hiçbir grup, kendisinin İslâm’dan 

ayrıldığını söylememiş; hiçbir İslâmi otorite de (ki 

İslâm’da kilise gibi böylesi bir otorite yoktur) bun-

ların İslâm dairesi dışında kaldıklarını ilan etme-

miştir. Yani ilkece İslâm’la uyuşması mümkün ol-

mayan görüşlerin sahipleri bile kendilerini müslü-

man kabul etmiş, bunları dışarıda gösterecek bir 

mekanizma da var olmamıştır. Ancak 15. yüzyıl 

sonrasında Hindistan’da Sihlik, 19. yüzyıldan bu 

tarafa da Babilik, Bahailik, Kadiyanilik, gibi olu-

şumlar kendilerini İslâm dışı yeni bir din olarak 

görmektedirler, dolayısıyla bunlar kendi beyanları 

üzerinden birer ayrılıkçı (i’tizâlî) grup olarak ka-

bul edilmektedirler. Hemen belirtelim ki İslâm’ın 

ilk yüzyıllarında oluşan Mutezile, i’tizâl ismini ta-

şısa bile kesinlikle belirtilen anlamda (örnekleme-

deki gruplar gibi) bir i’tizâl grubu değildir, İslâm 

ümmetinin en doğal bir parçasıdır.

Sağlıklı düşünebilmenin önünde-
ki önemli engellerden birisi şüphesiz 
onu bir karşıtlık içinde, alternatiflik-
lerde kurmaktır. Çünkü karşıtlık içinde 
kurulan her düşünce, karşıdan gelen 
şeye karşı hep savunmadadır. Kaygısı, 
genel geçer bir doğru bulmaktan çok, 
yanlış görülen bir şeye karşı tavır 
almaktır. Onun için birilerine cevap 
niteliği taşıyan bir açıklama bile yanlı 
olabilir. Hâlbuki müminin savundu-
ğu gerçeklik tevhidi (bütüncü) olma-
lıdır. Esasen tevhid yalnızca Allah’ı 
birlemek değil, her şeyi Allah’ta birle-
mektir.
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Doğru Düşüncenin Ölçüsü Olarak Ahlak

İslâm’da hiç kimse bir başkasını İslâm dışı gö-
rüp tekfir (kâfir ilan etme) hak ve yetkisine sahip 
değildir. Bir kişinin mümin veya kâfir oluşu, din 
gününün en önemli konusudur ve bu yargıya va-
rabilecek olan, yalnızca, Din Günü’nün yegâne sa-
hibi olan Allah’tır. Bu dünyada böyle bir yargıya 
varmak Allah’ın bu hakkına tecavüzdür. Böyle bir 
eylemin sahibi İslâm’dan ayrılmayı kendisi göze 
almış demektir.

Dikkat çekicidir ki Kur’ân, kendisinin nihai 
hak olduğunu değil, kendine sıkıca tutunan du-
yarlı insanlara (muttakilere) yol gösterici bir reh-
ber olduğunu ilan etmektedir. İnsan için nihai hak 
olan Allah’tır. Müminler, ona götüren rehber olan 
Kur’ân’a uyarak kendilerine yollar bulurlar. Mü-
minden beklenen de sufilerin dediği gibi Allah’a 
varıp, varlıksal olarak onunla bütünleşmek değil, 
ona doğru yol alabilmektir. İnsan böylesi bir test-
ten geçmektedir, imtihanın konusu budur. 

Kur’ân’da belirtildiği üzere daha iyi bilen 
(âlim)ler olmakla birlikte İslâm’da bilginin varıp 
duracağı nihai bir nokta yoktur. Yegâne, sınırsız 
bilen Allah’tır. İnsanın bilgileri de onun bizim bil-
memize açtığı sınırlı bilgilerden ibarettir. Hatta in-
sanın bunları edinimi özel bir çabayla gerçekle-
şir. Tabi burada birbirinden az çok farklı sonuçlar 
elde edilir. Bunun için hiç kimsenin, kendi buldu-
ğu yolun mutlak doğru, diğerlerininkini de mut-
lak yanlış görme yani düşünce tekelciliği yapma 
hak ve yetkisi yoktur. 

Ankebut/29 suresinin 69. ayetinde şöyle buy-
rulmaktadır: “Bizim uğrumuza cihat edenleri 
(fikri-fiili gayret gösterenleri) elbette kendi yolla-
rımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah, (ni-
yet ve eylem bakımından) iyi davrananlarla bera-
berdir”. Bu ebedi ilkeye göre Allaha giden tek yol 
yok, hakka giden farklı yollar vardır. Hedef zirve-
ye tırmanmaktır. Ona giden yolların hepsi meşru-
dur. Yeter ki iyi bir yol tutulmuş olsun. Buradaki 
iyi yollar, iyi niyetlerle gösterilen gayretin sonun-
da Allah’ın teyit ettiği yollardır. Yani Allah’a giden 
birçok meşru yol vardır. Her müslüman, Kur’ân’ın 
rehberliğinde, kendi ruh yapısına uygun bir yol 
seçer. Ama bir başka bir yol seçenlere tepeden ba-
kamaz, kin ve haset bekleyemez. 

Şüphesiz yol belirleme ve onun üzerinde ya-
pılan yolculuk, belli ahlaki ilkeler gerektirir. Akıl 
önemli bir dayanak olmakla birlikte, insani süreç-

ler yalnızca içkin bir akılla, daha doğrusu bir araç-
sal zekâ ile sağlıklı bir sonuca kavuşturulamazlar. 
Çünkü akletmeden farklı olarak zekâ dünyevi, 
konfortabl bir olgudur. Yani insanın çıkarını, ra-
hatını sağlar, benliğini kurar. Onun içindir ki bil-
ge düşünür İzzetbegoviç zekânın sırf insani değil 
hayvani bir olgu olduğunu söyler. İnsandaki zih-
ni/kalbi sürecin sağlıklı işleyen kısmına ‘akletme’ 
denir ki bu, ahlakla işleyen zihni meleke anlamına 
gelir. Yani insani bir olgu olan düşünme ve eleşti-
ri, ahlakın rehberliğinde yürümek zorundadır.

Ahlak, (bir üst) değer giydirilmiş inanış, dü-
şünüş ve davranış biçimleridir. Herhangi bir ey-
lemi insani kılan da bu ahlak ölçüleridir. Hayvan-
lar da eylem içindedirler, ama bu eylemler değer-
lere ve tabi aynı zamanda ahlaka karşı kayıtsızdır-
lar. Onun için de hayvanlar, davranışlarında ah-
laklı ya da ahlaksız değildir. Esasen böyle bir yü-
kümlülükleri de yoktur. İnsan, eylemlerini ahla-
ken kayıt dışı görüyorsa bu, onun insan olmaktan 
vazgeçtiğinin beyanıdır. Sorun eğer insanlık çer-
çevesinde kalacaksa bir düşünce beyanı veya ten-
kitinde ahlaki bir sorumlulukla kayıtlandırmak 
durumundadır. 

Gerçekten de ahlak, bütün beşerî eylemlerin 
alt yapısını oluşturur. Bir başka deyişle inanma 
düşünme gibi incelikli ve soyut olgulardan en so-
mut olgulara kadar her şey ahlaki değerlerin kont-
rol alanı içindedir. Tevhid, adalet, hak, yardımse-
verlik, saygı-sevgi gibi, “yüksek” olarak nitelen-
dirdiğimiz değerlerin; kendini düşünmek, çıkarı-
nı bilmek, gibi araç değerleri denetlemesi gerekir. 
Bunun olmadığı yerde insanlık yoktur, burada bir 
insan sürüsü vardır ki günümüzde insanlığın ya-
şadığı trajedi de budur. 

Onun için her alanda bir ahlaktan söz edilir. 
Aile ahlakı, sanat ahlakı, iktisat ahlakı, (modern 
kültür kabul etmese de) siyaset ahlakı ve tabi dü-
şünme ahlakı gibi. Ahlakın, arındırıldığı lokal bir 
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alan yoktur, o her yerde gereklidir. Ve tabi düşün-
me alanı onun denetim alanının dışında değildir. 
Ahlak şüphesiz düşünme ve eleştirinin olmazsa 
olmazlarından birisidir. 

Bir Düşünceyi Düzeltme ve Geliştirme Yolu Olarak
Tenkit veya Eleştiri

Güncel hayatta sıkça kullandığımız eleştirinin 
nereden geldiğini bilmiyorum, karşılıklı el atmak 
anlamında uydurulmuş bir kelime olabilir. Bu-
nunla birlikte ‘eleştirmek’ karşılıklı yapılan iş an-
lamında bir işteş fiil olarak gözükmektedir. Ama 
işin doğrusu, karşılıklı olarak doğru olanı hatırlat-
mak demek olan müzakere veya daha anlamlı gö-
züken tenkittir. Arapça kökenli olan ve kayıtlan-
dırmak anlamına gelen ‘tenkit’, güncel dilde sanıl-
dığı gibi bir şeyi her halükârda reddetmek, kar-
şı çıkmak demek değildir. ‘Tenkit’, doğruyu bul-
mak çabasıyla görüşler arasındaki farkların gerek-
çelerini göstermek ve sonuç olarak bir şey/ler söy-
lemektir. Her ne kadar eleştiri eyleminde de bu iş-
leme yer verilebiliyorsa da ciddi bir düşünce di-
siplinine sahip olmayan kişilerin söz konusu etti-
ğimiz tenkit yolunu izlemeleri gerçekleşmemekte; 
eleştiri, fark atmak üzere bir zekâ gösterisine dö-
nüşmektedir. Yani tenkidin kendine has bazı etik 
kuralları, bir başka deyişle bir tenkit ahlakı vardır. 

Tenkidin, bu söz konusu etik ilkelerinden ba-
zıları şöyle sıralanabilir: Bir kayda bağlamak için 
doğru bur argüman kullanmak, genel geçer akla 
uygun olmak, sağ duyuya tevhidi bir düşünceye 
ters düşmemek, bütünlüğü gözetmek, toplum-
sal değer sisteminin başat değerleriyle uyumlu ol-
mak, diğer ilkelere ters düşmemek kaydıyla fert 
ve toplum maslahatına ters düşmemek, bunların 
ilk akla gelenleridir. Tenkit bir zekâ gösterisi değil, 
bencillikten uzak hakkaniyetli, adaletli bir yakla-
şımdır. 

Ne var ki günümüz ortamında tenkit (belki so-
runu daha iyi ifade etmesi bakımından eleştiri), 
hiç de sağlıklı işlememektedir. En makul görünen 
pek çok aydınımız sömürge aydınlarına has bir 
yolu izlemektedir. Mesela bu aydınlara göre “Müs-
lümanlar tarihte hep yanlış yapmışlardır, İslâm’ı 
zaten anlamamışlardır. Bugün de kaba, bilgisiz, 
cahil, aç bir insan güruhudur. Dünyada terör, ne-
redeyse müslümanlara ait bir şeydir. Batılılar, me-
deni ve akıllı insanlardır. Bilgi ve teknikle donan-
mışlardır. Tüm sorunlarını, insanlığa da ışık tuta-

cak şekilde en ince noktalara kadar çözümlemiş-
lerdir. Müslümanlar da anlamadan, bu muazzam 
oluşumu eleştirerek tatmin olmaktadırlar. Tek ba-
şına bir buçuk trilyonluk bütçesiyle Almanya 57 
İslâm ülkesinin toplam bütçelerinin dörtte biri-
ne sahiptir. ABD başkanları saraydaki harcamala-
rını ceplerinden harcarken biz müslümanlar, Hz. 
Ömer’in adaletine ait hikayelerle yatıp kalkmakta-
yız. Ömer’i onlar yaşıyor, müslümanlar değil, vs.” 

Şüphesiz bunlar tek tek düşünüldüğünde yan-
lış olmayan şeylerdir, ama bir bütünlükten, hak ve 
hakkaniyetten uzak eleştirilerdir. Batı beş yüz yıl-
dır dünyayı talan etmiş, 120 milyon insanın kanı-
na girmiştir. Üstelik bu durum tarihte kalmış bir 
şey değildir. Kristalize bir sömürgecilik devam et-
mektedir. Son beş yıl içinde Suriye’de ortaya çıkan 
kan gölünün müsebbibi Batı’dır. Eğer Batı müda-
hale etmeseydi, bir milyon insan ölmeyecek, yak-
laşık 7 milyon insan yurtsuz yuvasız mülteci ko-
numuna gelmeyecekti. Gerçi sömürge aydınları-
na göre bu yanlışlığın müsebbibi Batı değil, yine 
müslümanlardır ve mesela Türkiye’dir. Batılılar 
demokrattırlar, adildirler. 

Keşke ABD başkanları ülkelerinin bütçelerin-
den yeseler de dünyayı yağmalamaya devam et-
meselerdi. Tarihte olan olmuş diyelim, dünyayı 
sömürmekten bir utanç duysalardı. İcat ettikleri 
demokrasi ve insan hakları gibi değerleri, kendi-
leri için bir yüksek değer, diğer dünya toplumları 
için çıkarlarını koruyan bir araç değer olarak kul-
lanmasalardı. Eleştirmen aydınlarımız ise İslâm 
toplumlarında bu araç değerlerin takipçisidirler. 
Mesela Batılıların, işlerine gelmediği yerde, olağa-
nüstü hâl ilan etmekte, kuvvetler ayırımını ihlal 
edebilmektedirler. Tabi burada asıl sözümüz Ba-
tılılara değil, kendi eleştirmenlerimizedir. Eleşti-
rinin ahlaki olmadığı, kuralına uygun bulunma-
dığınadır. Müslümanların bu perişan hali yalnız-
ca kendi eserleri değildir, daha fazlasıyla Batılıla-
ra aittir. Bunu sağlayabilmek için iki yüz yılı aşkın 
bir zamandır çalışmakta, bellerini doğrultmasına 
fırsat vermemek için canhıraş bir mücadele yürüt-
mektedirler. 

Burada Hz. Peygamber döneminden bir örnek 
verelim. Müslümanlar haram ayları içinde birile-
rinin ölümüne sebep olmuşlardı. Müşrikler bunu 
çok kınadılar. Müslümanları haram-helal tanıma-
yan bir topluluk olarak göstermek istediler. Bu 
konu üzerine indirilen ayette “İyi de onlar her za-
man haram olan Kâbe’yi, insanların tavaf etmesi-
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ni engellemelerine ne diyorlar?” Bu mahremi ih-
lal etmenin daha büyüğüdür. Batılılar her adımda 
insan haklarını ihlal edecekler, biz sıkboğaz edil-
miş Müslümanları suçlayacağız. Sağlam bir duruş 
ve tavizsizlik böyle gerçekleşmez. Müslüman, aynı 
zamanda müslümanlara karşı şefkatli olmak du-
rumundadır. 

Müslümanlar, toplumuna yabancılaşmış aydın 
sorununu iki yüzyıldır yaşamaktadırlar. Bunlar 
eleştirilerinde genel olarak bir üçüncü şahıs ola-
rak konuşmaktadırlar. Yani bu düşük kitleden (!) 
biri olmamaya özen göstermekte, bundan da bir 
entelektüel haz duymaktadırlar. Üslup üsttendir 
ve hatta biraz da ironiktir. Rakibini ilzam etmek 
için her yola başvururlar. Herkesin eleştirilebilirli-
ğine ilişkin zekice argüman kullanımından büyük 
bir zevk duyarlar. Bütünleştirici bir orta yol kay-
gısı taşımazlar. Düşünmezler ki alternatifliklerde 
ürettikleri her türlü görüş şöyle ya da böyle bir 
yanlılığı, dolayısıyla bir eksikliği taşır.

Bencilliği Aşabilmek

Günümüzde eleştiri, genelde somut kural(lar) 
aramaksızın her hâlükârda, gerekli görülmekte ve 
toplumsal gelişmenin dinamiklerinden sayılmak-
tadır. Müslümanların bilgi sorunlarının da bura-
dan kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Bu yargı 
genelde doğrudur. Ancak bu modern paradigma 
gerçeğin sadece bir yüzünü göstermektedir. Bu-
rada fark edilmeyen, gerçeğin bir diğer yüzü var-
dır. Şerif Mardin’in de belirttiği gibi kadim kül-
türlerdeki bilgelerin zihni yapısındaki daemonik 
yapı modern dönem aydınlarında açığa çıkmıştır. 
Nefsani ve şeytani diye çevirebileceğimiz bu yapı 
bir insan olarak önceki bilginlerde de vardı. An-
cak nefsani duyguları, bencilliği, cinsel düşünce-
leri, çıkarcılıkları ihtiva eden bu daemonik yapı, 
gözetim ve denetim altında idi. Modern dönem-
lerde bunun önündeki set yıkıldı. Dolayısıyla da 
her haliyle dürüst olamayan, eleştirilerinde hak-
kaniyet ölçüsüne uymayan, belki düşünür yerine, 
bilen diyebileceğimiz bir aydın tipi doğdu. Ger-
çekten de bunlar yeterince okumadan ve düşün-
meden konuşmakta ve yazmaktadırlar. Öyle ki en 
azından iki bilip bir söylemesi gerekirken, bir bi-
lip iki ve hatta daha fazla söz söylemektedirler. 
Bundan dolayı da bu süreçten, makul bir eleştiri, 
beklenen bir düşünce çıkmamakta, hatta bir zihni 
kirlilik doğmaktadır. 

Günümüzde insanların en sorunlu olduğu 

alanlardan birisi şüphesiz düşünme ve düşünce-

ler karşısındaki tavrıdır. Yukarıda da işaret edil-

diği üzere günümüzde esaslı bir düşünce kıtlığı 

vardır. Herkes geçici malumat kırıntılarının bom-

bardımanı altındadır. Düşünce bu değildir. Dü-

şünce dediğimiz şey bundan sonra başlar. Bunlar 

üzerine kurulan çıkarımlardır. İnsanı o anda tat-

min eden bu ömürsüz ve verimsiz bilgi kırıntıla-

rı sahibini hemen her şeyi bildiği kanaatine gö-

türmektedir. Bilgi çatıştırmasından da bir sonuç 

çıktığını veya çıkacağını sanmaktadır. İşin kötü-

sü büyük bir mutlulukla bulduğu o göreceli bil-

gi uğruna canhıraş bir mücadele vermekte, orta-

lığı döküp indirmektedir. O mutlak hakikat zan-

nettiği göreceli bilgi için pek çok insanı kırmakta, 

bir şeyleri kutsarken bazı şeyleri aforoza tabi tu-

tabilmektir. 

Başta düşüncede olmak üzere her alanda bir 

muhalefet olabilir ve olmalıdır da. Ancak muhale-

fet, etik bir tenkide bağlı olarak, bir şeye mutlak 

karşı olmak ve buna bir gerekçe bulmaktan öte, o 

konuda öngörülen doğrunun da gösterilmesi üze-

rine kurulur. Yeni ve sağlam bir düşüncenin in-

şası farklı görüşlerin ciddi bir kritiği üzerine otu-

rur. Yeni bir kurgu yoksa eleştiri çoğu kere eleşti-

renin ferdi beklentilerinin tatmininden öte bir an-

lam ifade etmeye bilmektedir. 

Kur’ân’da belirtildiği üzere daha 
iyi bilen (âlim)ler olmakla birlikte 
İslâm’da bilginin varıp duracağı nihai 
bir nokta yoktur. Yegâne, sınırsız bilen 
Allah’tır. İnsanın bilgileri de onun 
bizim bilmemize açtığı sınırlı bilgiler-
den ibarettir. Hatta insanın bunları 
edinimi özel bir çabayla gerçekleşir. 
Tabi burada birbirinden az çok fark-
lı sonuçlar elde edilir. Bunun için hiç 
kimsenin, kendi bulduğu yolun mut-
lak doğru diğerlerininkini de mutlak 
yanlış görme yani düşünce tekelciliği 
yapma hak ve yetkisi yoktur.
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B u konu ile ilgili Yeni 
Şafak’taki köşemde bir-

den çok yazı yazmış ve me-
selenin önemine dikkat çek-
miştim. O yazıları da hesaba 
katarak yeni bir sunum yap-
mak istiyorum.

Sadece bugün değil, 
uzun yüz yıllardan beri müs-
lümanların en büyük derdi 
fırkalara ayrılmış olmaları-
dır. Oysa Resûlüllah’ın fırkalara ayrılmayı kötüle-
diğini ve cemaatleşmeyi teşvik ettiğini herkes bi-
lir. Kur’ân-ı Kerim ‘cemaat’ kelimesini isim ola-
rak kullanmaz ama Allah’ın ipine, yani Kur’ân-ı 
Kerim’e “cemî‘an” sarılmamız gerektiğini söyler. 
“Cemî‘an” kelimesinin tam karşılığı ‘topluca’ de-
mek değildir, ‘cemaat olarak’tır. Ama Resûlüllah 
Efendimiz (s.a.v.) açıkça ve defaatle cemaate vur-
gu yapar. “Allah’ın eli/desteği cemaatle beraber-
dir” buyurur.

Hadis-i şeriflere bütün olarak baktığımızda 
ya ‘cemaat’ vardır ya da ‘fırkalar’ vardır. Cemaat, 
kuru bir isimlendirme değil, Resûlüllah’ın sünne-
tini sahabe gibi yaşayanlardır. Cemaati ilk başta 
Râşid Halifeler ve sahabe temsil ediyordu, bilaha-
re cemaat olma özelliği âlimlerden oluşan ulü’l-

emre intikal etti. Meşru ulü’l-
emr ya da o olmadığı zaman 
âlimler bir fırka olmadıkla-
rı gibi, bir fırkanın reisi de 
değildirler. Âlimler bağım-
sız olarak hakikati arayan ve 
içinden çıkamadıkları ko-
nularda diğer âlimlere soran 
peygamber varisleridirler.

Resûlüllah’tan günümüze 
İslâm’ın hep ulemanın temsil 

ettiği bir sevâd-ı âzâmı, bir de yan yolları olagel-
miştir. Tıpkı Resûlüllah’ın buyurduğu gibi. O bir 
gün kumlar üzerine düz bir çizgi çizmiş, bir de on-
dan ayrılan yan çizgiler çizerek şöyle buyurmuştu: 
‘İşte bu doğru çizgi Allah’ın yoludur, bu yan çizgi-
lerin her birinin başında ise o yola çağıran bir şey-
tan vardır.’ Sonra da bu sözüne delil olarak şu an-
lamdaki ayet-i kerimeyi okudu: “İşte benim dos-
doğru yolum budur. Ona girin, başka yollara gir-
meyin, yoksa sizi O’nun yolundan ayırırlar, dağı-
lırsınız.” (En’âm 6/153; İbn Hibban, Sahih).

Hadisi şeriften şu anlaşılabilir: Ayet-i kerime-
nin söylediği ve Resûlüllah’ın tarif ettiği ana yol-
dan ayrılan yan yolların davetçileri, önderleri, 
imamları birleşmeyi hedeflemedikleri sürece as-
lında birer şeytan görevi görmektedirler. Çünkü 

Faruk BEŞER

Bireylerin İslâm’dan anladığı farklı şeyler ve bu anlamda mezhepleri 
olabilir, ama umumu ilgilendiren hususlarda tutunacak dal ve ‘kavl-i 
fasl’ olarak son hükmü verecek olan merci Kur’ân-ı Kerim’dir. Lakin 
bu da elbette herkesin onun dilediği yerinden ve gönlüne göre bir 
parça koparıp almasıyla, boşlukları da kendi görüşleriyle doldurmasıyla 
olmaz. Onun da bir anlaşılma usulü, ahlakı ve namusu vardır.

-Ümmetin Birliği İçin-
CEMAAT VE FIRKA KAVRAMLARINI 

YENİDEN DÜŞÜNMEK
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bu halleriyle insanları sırat-ı müstakimden alıko-
yuyorlar.

Bu doğru çizgi; sırat-ı müstakim, sevâd-ı 
âzâm, ehl-i sünnet ve’l-cemaat gibi isimlerle anıl-
mıştır. Bilahare mezhepler ve fırkalar ortaya çık-
mış ama fıkhi mezheplerin imamları kendi mez-
heplerine çağırmadıkları ilk iki yüz yılda fırka-
ya dönüşmemişler ve yine hepsi birden cemaati 
oluşturmuşlar, diğerinin görüşünün doğru oldu-
ğunu gördüklerinde onu alıp 
kendisininkinden vazgeçmek-
ten rahatsızlık duymamışlar-
dır. Hepsi birden ehl-i sünnet 
ve’l-cemaati oluşturup temsil 
etmişler. İlk üç nesil; sahabe, 
tabiûn, tebeut-tabiîn böyle de-
vam etmiş ancak Hariciler ve 
Şia ile birlikte siyasi fırkalaşma 
da başlamış. 

Gerçi ehl-i sünnet ve’l-
cemaat isimlendirmesi başlan-
gıçta özellikle Şia’ya karşı tep-
kisel bir isimlendirmeydi ve 
kimlik belirlemekten çok, fır-
kalara karşı bir tavır alışı ve 
bir konum belirlemeyi ifade 
ediyordu, ama bununla kast 
edilen şey, Resûlüllah’ın söy-
lediği “benim ve ashabım gibi 
yaşayanlar”dı. Konum belirle-
meyi gerektirmeyen durum-
larda ise kimliği İslâm oluştu-
ruyordu, ‘Ben müslümanım’ 
demek yetiyordu, çünkü üm-
met için bu kimliği bizzat Al-
lah seçmişti: 

“De ki Allah’a çağıran, ya-
pılması gerekenleri, yani salih 
amelleri yapan ve ben müslü-
manım diyenden daha güzelini 
söyleyen biri olabilir mi?” (Fussılet 33).

Sonra fırkalar ortaya çıkmaya başladı. Fırka-
yı, farklı olma, ayrı olma isteği ile tanımlayabiliriz. 
Zaten fırka, fark kelimesinden gelir. Fırkada he-
def, hakikati bulmaktan çok, ‘biz farklıyız, doğru-
nun yegâne temsilcisi biziz, diğerleri yanlıştır, biz 
herkesten ayrıyız’ diye düşünmek ve böyle dav-
ranmaktır. Onun için fırka zemmedilen bir oluş-

tur ve dediğimiz gibi, zamanımızda cemaat diye 
isimlenen grupların belki de hiçbiri cemaat de-
ğil, birer fırkadırlar. Hatta başlangıçta birer anla-
ma çabası olan fıkhî mezheplerin bile sonradan 
bir ölçüde fırkaya dönüştükleri söylenebilir. Oysa 
Resûlüllah (s.a.v.) fırkanın ve fırkacılığın tehlike-
lerine dikkat çekmişti: ‘Yahudiler yetmiş bir fır-
kaya ayrıldılar. Benim ümmetim de yetmiş iki fır-
kaya ayrılacak. Ama biri hariç hepsi cehenneme 

gidecek. İşte o biri cemaattir’ 
(Beyhaki, Sahih). Bir başka ri-
vayette ‘o biri, ben ve ashabım 
gibi yaşayanlardır’ buyrulur. 
Demek ki, ya cemaat vardır ya 
da fırka. Cemaat cennete, fır-
ka cehenneme götürür.

Şunu da bilmeliyiz, bu ha-
disi şeriflerdeki yetmiş bir, ya 
da yetmiş iki rakamları çok-
luktan kinayedir. Yani ümme-
tim pek çok fırkaya ayrılacak, 
hatta fırkaları Yahudilerinkin-
den daha da çok olacak de-
mektir.

Aslında Âl-i İmran Sure-
si 102 ve 103. âyetler bu ce-
maat ve fırka ayırımına dikkat 
çeker:

“Ey iman edenler! Allah’a 
karşı hakkıyla takvalı olun ve 
sakın ha, müslüman olmak-
tan başka bir vasıfla ölme-
yin. Allah’ın ipine cemaat ola-
rak sarılın, fırkalara ayrılma-
yın…” 

Bu ayet-i kerime, cemaatin 
olmadığı yerde fırkaların ola-
cağına işaret eder. Ya da fırka-
ların olduğu yerde cemaat ol-
maz.

Bireylerin İslâm’dan anladığı farklı şeyler ve 
bu anlamda mezhepleri olabilir, ama umumu ilgi-
lendiren hususlarda tutunacak dal ve ‘kavl-i fasl’ 
olarak son hükmü verecek olan merci Kur’ân-ı 
Kerim’dir. Lakin bu da elbette bugün kendilerine 
“Kur’âncılar” diyenler gibi herkesin onun dilediği 
yerinden ve gönlüne göre bir parça koparıp alma-
sıyla, boşlukları da kendi görüşleriyle doldurma-

İslâm’ı bir tek âlimin anladık-
ları olarak görmek, bir âlime 
peygamber vekilliği verme 
anlamına da gelebilir. Oysa 
peygamberin vekili yoktur, 
varisi de bir tek âlim değil, 
âlimlerdir. Her birine miras-
tan farklı bir pay düşmüş 
olabilir. Biri onun daha çok 
cömertliğini, diğeri cesareti-
ni, bir başkası zühdünü temsil 
edebilir. Ama hiçbirisi bütü-
nüyle peygamberin tek tem-
silcisi olamaz. İslâm’ı bir tek 
âlimle tanıyan diğer mirasla-
rı reddetmiş ya da onlardan 
mahrum kalmış olur. Çünkü 
beşerin bilgisi tam olarak 
objektif olamaz. Birinin gör-
düğünü diğeri göremeyebi-
lir. Bilgilenmede akıl, zekâ, 
önceden edinilmiş bilgiler, 
tecrübe, duygular, zaman ve 
mekân faktörleri etkilidir.
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sıyla olmaz. Onun da bir anlaşılma usulü, ahlakı 

ve namusu vardır. Bunu yapacak olan da tek başı-

na bir âlim değil, âlimlerdir.

İslâm’ı bir tek âlimin anladıkları olarak gör-

mek, bir âlime peygamber vekilliği verme anlamı-

na da gelebilir. Oysa peygamberin vekili yoktur, 

varisi de bir tek âlim değil, âlimlerdir. Her birine 

mirastan farklı bir pay düşmüş olabilir. Biri onun 

daha çok cömertliğini, diğeri cesaretini, bir baş-

kası zühdünü temsil edebilir. Ama hiçbirisi bütü-

nüyle peygamberin tek temsilcisi olamaz. İslâm’ı 

bir tek âlimle tanıyan diğer mirasları reddetmiş ya 

da onlardan mahrum kalmış olur. Çünkü beşe-

rin bilgisi tam olarak objektif olamaz. Birinin gör-

düğünü diğeri göremeyebilir. Bilgilenmede akıl, 

zekâ, önceden edinilmiş bilgiler, tecrübe, duygu-

lar, zaman ve mekân faktörleri etkilidir.

Neden Fırkalara Ayrılıyoruz?

Bunun cevabını verebilmek için önce çok il-

ginç iki hadis-i şerifin anlamını okumalıyız:

Efendimiz bir gün buyurdular ki, “Kur’ân-ı 

Kerim’in bana indirilmesi sebebiyle nasıl ben 

inkârcılarla savaştıysam, sizin içinizde de onun 

yanlış tevil edilmesi sebebiyle savaşanlarınız ola-

caktır.”

Anlaşılıyor ki, fırkacılığın en büyük proble-

mi ayetleri kendi görüşlerine göre tevil etmeleri-

dir. Resûlüllah (s.a.v.) buyuruyor ki, “Kur’ân-ı Ke-

rim hakkında kendi görüşüne göre konuşan isa-

bet etse bile hata yapmış olur”. (Tirmizî, Hasen). 

Hadiste geçen ‘kendi görüşüne göre 
konuşma’nın ne demek olduğunu Gazali şöyle 
açıklar:

“Bir insanın meşru göstermek istediği nefsi ar-
zuları ve düşünceleri olur, benimsediği bir mez-
hep ya da meşrep bulunur. Kur’ân-ı Kerim’i anla-
maya çalışırken ister ki, o onun arzularını, düşün-
celerini, mezhebini ve meşrebini desteklemiş ol-
sun. En küçük ihtimal ve işaretlerle, ayetin anla-
mını eğip büker ve onu kendi görüşünü destekle-
yecek şekilde tevil eder. Asıl olan sanki Kur’ân-ı 
Kerim’in dediği değil, kendinin ondan anlamak 
istediğidir. İşte Allah Resûlü’nün kötülediği şey 
budur”. 

Bu hadis-i şerif farklı düşüncelerin nasıl rah-
met olmaktan çıkıp fırkaya dönüştüğünün çarpı-
cı bir izahıdır. 

İmam Matüridî tefsir ve tevil ayırımını yapar-
ken der ki, “tefsir lafzın maksadı budur, Allah bu 
lafızla bunu kast etmiştir diye kesin konuşmak ve 
Allah’ın maksadına şahitlik etmektir. Eğer dediği-
nin delili varsa bu tefsirdir ve doğrudur, yoksa işte 
o zaman ‘kendi görüşüne göre tefsir etmiş’ olur 
ki, yasaklanan budur. Tevil ise sözün anlamının 
ihtimalli olduğu hususlardan birini, kesin konuş-
madan ve Allah adına şahitlik etmeden tercih et-
mektir”. 

Kısaca fırkacılığın esası, nasları kendi görüşle-
rini destekleyecek şekilde tevil etmeleridir. Buna 
bir de hiç aslı olmayan haberleri hadis gibi delil 
tutmayı ekleyebiliriz.

Aslında Huzeyfe el-Yemanî’nin Resûlüllah’la 
yaptığı uzun bir konuşmanın sonunda Resûlüllah 
(s.a.v.)’in ona söylediği şu sözler günümüzü anla-
tır gibidir:

“Ey Allah’ın Resûlü, o bahsettiğiniz şerli zama-
na yetişirsem ne yapmalıyım? diye sordum. Bu-
yurdular ki, ‘Müslümanların cemaatine ve imamı-
na bağlı kal!’. Müslümanların cemaati ve imamı 
yoksa ne yapayım? dedim. ‘Dişlerinle ağaç kemi-
rip yemek zorunda kalma bahasına da olsa fırka-
ların hepsinden uzaklaş ve ölüm sana bu halin-
deyken gelsin’ buyurdu.” (Müslim, İmara 10).

Mesele fırkalaşmadan cemaatleşme meselesi-
dir. Cemaat olmanın en tepe noktası, müslüman-
ların siyasi ve manevi bir önderlerinin, imamla-
rının bulunmasıdır. Bu yoksa danışma ve yön-
lendirmelerine uyma mercii âlimlerden oluşan 
ulü’l-emr’dir. Başka yolumuz yoktur.

İmam Matüridî tefsir ve tevil ayırımı-
nı yaparken der ki, “tefsir lafzın mak-
sadı budur, Allah bu lafızla bunu kast 
etmiştir, diye kesin konuşmak ve Allah’ın 
maksadına şahitlik etmektir. Eğer dedi-
ğinin delili varsa bu tefsirdir ve doğru-
dur, yoksa işte o zaman ‘kendi görüşü-
ne göre tefsir etmiş’ olur ki, yasaklanan 
budur. Tevil ise sözün anlamının ihti-
malli olduğu hususlardan birini, kesin 
konuşmadan ve Allah adına şahitlik 
etmeden tercih etmektir.
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Abdullah YILDIZ

Günümüzde genel olarak Müslümanların ve özel olarak İslâm’a hizmet edenlerin 
en önemli görevlerinden biri, tüm İslâmî gruplar ve unsurların birleşmesi 
ve aralarındaki ihtilafa neden olan tüm faktörlerin ortadan kaldırılması 
için gayret göstermektir. Bu yolda ihtilaflarımız en aza indirilmeli, ilk 
nesillerin koyduğu davranış adabı ve normlarının sınırları içinde kalınmalıdır.

Din Dili-Davet Dili-İhtilaf Dili

“Din dilimiz”, özellikle de 
medyaya yansıyan “davet 
dilimiz” ciddi sorunlar taşı-
yor. Önüne gelenin her ko-
nuda uluorta ‘ahkâm kes-
tiği’ ülkemizde, din/İslâm 
hakkında ‘ağzı olan konu-
şur’ hale geldi.

Dinin medya araçları 
üzerinden ne kadar sağlıklı 
öğrenilebileceği ayrı bir tar-
tışma konusu. Ancak, asıl sorun, muhataplarının 
konumlarını, seviyelerini, ihtiyaçlarını ya da bek-
lentilerini hiç hesaba katmadan din adına rasge-
le konuşan, ‘bildiğini okuyan’ medya müdavimle-
ri. Bugünün şartlarında konuşulması gerekenlerle 
konuşulmaması gerekenleri birbirinden ayırma-
dan, hele hele sadece özel ortamlarda ve ehil olan-
larla müzakere edilmesi gereken ve halkın önün-
de tartışılması halinde kafaları karıştırması ya da 
din hakkında ciddi tereddütler ve olumsuz imaj-
lar doğurması kuvvetle muhtemel olan konuları 
özensizce konuşup duran ‘hocalar’, ‘uzmanlar’, 
‘yazarlar’, ‘ilahiyatçılar’… 

Bunlara bir de, özellikle dinî anlayışını yahut 
çizgisini beğenmediği diğer ‘hocaları’ eleştirmek 
için ekranlara çıkan, sosyal medyada arz-ı endam 
edenleri eklersek, ortalık iyice ‘toz duman’ oluyor: 
İslâm adına konuşanların ağızlarından duyul-
maması gereken ağır eleştiri ve itham cümleleri, 
hatta hakaretler, suçlamalar ve neredeyse tekfire 
varan sözler, onların davet ve tebliğ üslûplarına da 
yansıyor. Böyle bir ortamda hikmet, hakkaniyet, 
merhamet, mülayemet, basiret, feraset kaybolu-
yor. Aktarılan âyet-i kerîmeler, hadîs-i şerifler ve 
kelâm-ı kibârlar tesirini kaybediyor, ‘kaynıyor’… 

“Kelâm-ı kibâr, kibâr-ı 
kelâm est: büyüklerin söz-
leri, sözlerin en kibarıdır” 
fehvasınca meseleye yak-
laşırsak, kibarlık, nezaket, 
zarafet, letafet de yerini 
kabalığa, sertliğe, çirkinliğe 
bırakıveriyor…

Burada Yahya b. Muaz’ın 
bir tavsiyesini hatırlatmalı-
yız: “Mümin kardeşine fay-

dalı olamıyorsan, bari zararlı olma; onu sevindi-
remiyorsan, bari üzme; övmeye dilin varmıyorsa, 
bari yerme.”

Hocaların Nizâlaşmaları İnsanımızı Yoruyor

Müslüman kanaat önderleri arasındaki 
nizâlaşmaların artması ve daha fazla medyaya 
yansıması insanımızı ciddi manada rahatsız edi-
yor, üzüyor, yoruyor ve dahası umutlarını kırıyor.

Bir duyarlı Müslüman, birbirleriyle nizâlaşan 
hocalara hitaben diyor ki: “…Sizleri savunmak-
tan ve sözlerinizi tevil etmekten yahut sizleri eleş-
tirmekten ve müritlerinize cevap yetiştirmekten 
yorulduk. Muarızlarınıza laf yetiştirmekten çe-
nemiz, twit atmak için klavye kullanmaktan ko-
lumuz, nasıl savunsak yahut nasıl eleştirsek diye 
düşünmekten zihnimiz, gerilmekten ruhumuz yo-
ruldu…” 

Bir diğeri: “…Kendi aranızda hayırda değil 
adeta şerde yarışıyorsunuz. Sizi sürekli gaza ge-
tiren, alkış tutan fanatikleriniz ne size ne de bu 
topluma iyilik yapmıyorlar/yapmıyorsunuz... Yap-
tığınız konferanslar, konuşmalarla… birleştiriyor 
mu yoksa bölüyor musunuz?” diyor ve ekliyor: 
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“Eğer en kısa sürede bir araya gelerek istişare 
etmez, helâlleşmez, kendinize bir çeki düzen ver-
mezseniz Allah sizin yerinize başka bir topluluğu 
getirir…”

Bazı hocaların özellikle diğerlerinin açıkları-
nı aramasından yakınan bir kardeş de; “oysa bize, 
açık arayanların değil, örtenlerin mutlu sona ere-
ceğini” öğüt veriyorlar diyerek yaman çelişkiyi ha-
tırlatıyor.

İmdi, hocalarımız elbette konuşmalılar ama 
İslâm’ı yeşertmek, Müslümanları diriltmek için; 
yoksa hep başkalarını eleştirmek ve zemmetmek 
için değil! Kuşkusuz görevimiz Kur’ân ve Sünnet’e 
göre Hakk’ı ve Hakikati anlatmaktır; kendi meş-
rebimizi “yegâne Hakikat” olarak sunmak değil! 
Yanlışları Kur’ân ve Sünnete dayanarak reddetme-
liyiz ama kişi veya grupları zemmedip, karşı ce-
vaplarla kısır tartışmalarda boğulmamalıyız! Mü-
şavere, müzakere ve münazaraya evet ama müna-
kaşa ve münaza-
aya (nizalaşma-
ya/didişip-çekişmeye) 
hayır; özellikle 
medya ve sosyal 
medyada...

Yunus b. Ab-
dul A‘lâ, İmam 
Muhammed b. 
İdris Eş-Şafiî’nin 
talebelerinden-
dir… Hocası ile 
bir meselede ih-
tilaf eder ve öf-
kelenip dersi terk eder… Akşam İmam Şafiî (rah-
metullahi aleyh) talebesi Yunus’u ziyaret edip ona 
şu hikmetli nasihatleri yapar:

“Ey Yunus, bizi birleştiren yüzlerce mesele du-
rurken bir mesele mi bizi ayıracak?! Ey Yunus, 
yaptığın ve üzerinden geçtiğin köprüleri yıkma! 
Bir gün o köprüden geri dönmen gerekebilir!

Ey Yunus, hatadan nefret et ama hataya dü-
şenden nefret etme. Bütün kalbinle günaha öfkelen 
ama günahkâra acı, ona merhamet göster! Ey Yu-
nus, sözü eleştir ama sözü söyleyene saygı göster. 
Görevimiz hastalığı tedavi etmektir, hastayı yok 
etmek değil!”

İmam Şafii rahmetullahi aleyh’in tavsiyelerinin 
tam tersini yapıyoruz ne yazık ki! Böyle olunca 
da şair Hatayî’nin yakındığı durum ortaya çıkıyor:

“Usul erkân bilmez nâdân elinden / usul ağlar 
erkân ağlar yol ağlar.

Bülbülün figanı gonca gülünden / bülbül ağlar 
diken ağlar gül ağlar.”

“İhtilâf Kötülüktür!”

Ashâb-ı kiramın âlimlerinden Abdullah b. 
Mes’ûd (r.a.), “İhtilâf kötülüktür” der. Elbette bu-
rada sözü edilen ihtilâf; bakış açılarını genişleten 
ve “rahmet” vesilesi olan görüş farklılıkları değil, 
karşılıklı tartışma, suçlama ve nizalaşmalara varan 
-İbn Hazm’ın “belâ” dediği- uzlaşmazlıklardır. 
Onun bu sözü Efendimiz (s.)’in şu hadis-i şerifi 
ışığında anlaşılmalıdır: “İsrailoğulları, sorularının 
çokluğu ve peygamberlerinin emirleri üzerinde-
ki ihtilâfları yüzünden helâk oldular.” (Müslim, 
Nesâi, İbn Mace, Ahmed)

Taha Cabir Alvani “İhtilaf” isimli kitabında bu 
belâya dönüşen ihtilâfı şöyle tanımlar:

“Günümüzde İslâm ümmetinin başındaki en 
tehlikeli hasta-
lık uzlaşmazlık 
ve ihtilaftır. Bu 
hastalık her böl-
geyi, her şehri, 
her toplumu et-
kileyecek hale 
geldi. Zararlı 
etkisi fikirlere, 
inançlara, ahlâka 
ve davranışa, ko-
nuşma ve etkile-
şim biçimlerine 

nüfuz etti. Hem kısa hem de uzun dönem hedef-
leri ve amaçları dönüştürdü. Tıpkı karanlık bir ha-
yalet gibi insanların ruhunu kuşatıyor, atmosferi 
zehirliyor ve sonunda kalpleri kısır ve ıssız yerlere 
dönüştürüyor. Birçok insan birbiriyle ihtilaf için-
de. Bu durum, tüm İslâm esaslarının, emirlerinin 
ve yasaklarının, yalnızca insanları anlaşmazlığa 
sevk ettiği ve onları öldürücü bir çatışmaya sü-
rüklediği izlenimini doğuruyor.” (s. 14)

Alvani, kitabın önsözünde; sayısız İslâmî grup 
ve hizbe bölünen müslümanların çoğunun önem-
siz fıkıh ve ilahiyat konularına dalıp anlaşmazlığa 
düştüklerini ve “hakiki İslâm”ı temsil etme iddia-
larını desteklemek için diğerlerini kâfirlik, irtidad 
ve sapkınlıkla suçladıklarını, böylece “şeriatın 
yüksek ilke ve amaçlarını” kaçırdıklarını gören 
halkın hayâl kırıklığına dikkat çeker ki, en yaman 
gafletimiz budur.
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 Allah Teâlâ, ayrılığa dönüşen ihtilafı ve çekiş-
meyi yermiş, dinde ayrılığı ise şirk olarak nitele-
miştir:

“Kendilerine ilim geldikten sonra, sırf arala-
rındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler” (Âl-i 
İmran 19).

“Allah’a yönelerek O’na karşı gelmekten sakı-
nın, namazı dosdoğru kılın; dinlerinde ayrılığa dü-
şüp fırka fırka olan, her hizbin de kendinde olan-
la övündüğü müşriklerden olmayın” (Rum 31-32).

“Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin; çekişmeyin, 
yoksa yılgınlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider” 
(Enfal 46).

Enfal 46. âyetteki “feşel 
(yılgınlaşma)” kelimesi; ‘zaa-
fa düşmek, korkuya kapılmak 
ve aptallaşmak’ gibi anlam-
lara gelir (bk. İsfahani, el-
Müfredât) ki, ümmetin farklı 
unsurlarının birbirlerine düş-
melerinin doğuracağı korkunç 
sonuç; ümmetin rüzgârının 
kesilmesi, güç ve enerjisinin 
tükenmesidir. 

Bakara 176. âyette ise, 
“Kitap hakkında aykırı görüş-
lere sapanlar derin bir şikâk 
(ayrı lık/çılık) içine düşerler” 
buyurulur ki, burada Allah’ın 
âyetlerinin içerdiği hakikatle-
ri keşfetmek için yapılan iyi 
niyetli çalışmalar sırasında 
ortaya çıkan görüş ayrılıkları 
değil; çı karcılık, taassup, inat-
çılık, itibar ve şöhret arayışı 
gibi sebeplerle âyetler üzerin-
de gerçeğe aykırı yorumlar 
yapıp onları kasten gerçek an-
lam ve amacından saptırmaya 
yönelik davranışlar eleştiril-
mekte ve bunu yapanların de rin bir “ayrılık/çılık” 
içine düşecekleri ihtar edilmektedir (bk. Kur’ân 
Yolu, Hak Dini Kur’ân Dili). İşte bu ayrılık ve ay-
kırılıklar derin ihtilâf ve çatışmalara dönüşmekte 
ve sadece müslümanlara her alanda güç kaybetti-
rmektedir. 

Alvani, bu bağlamda peygamberlerin ümmet-
lerinin çöküşünün; dar görüşlü hizipçiliğin, ihti-
lafın ve uzlaşmazlık hastalığının doğrudan sonucu 
olduğunu hatırlatır ve “Fırka fırka olup dinleri-
ni parçalayanlarla senin hiçbir ilişiğin olamaz.” 

(En’âm 159) âyetinin; hoşgörüsüz, diğerlerini dış-
layıcı, ‘ilâhî vahyin tek gerçek sahipleri’ olma id-
diasından doğan bütün hizipçilikleri lanetlediğini 
söyler (s.16).

Ve şu manidar tespitleri yapar: “Dar bakış açı-
ları meselelere dengeli ve bütüncül bakışı engelli-
yor ve yalnızca küçük bir yönü görmelerine neden 
oluyor. Bu yön her açıdan şişirilip büyütülüyor ve 
diğer tüm yönlerin ve sorunun tamamının dışlan-
masına yol açıyor; başkalarını yargılama, reddet-
me veya kabul etmenin temeli haline geliyor. Bu 
yönü güçlendirmek için farklı görüşe sahip Müs-
lümanlara karşı din düşmanlarından bile yardım 

alınabiliyor.” (a.g.e., s.18).
Müslümanlar arasındaki 

ihtilafın etkileri ve nedenle-
rinin sürdürülmesinin, İslâm 
davasına büyük ihanet oldu-
ğunun altını çizen Alvani, der 
ki: “Bu tavır, Müslümanların 
umutlarını ve beklentilerini 
yeniden canlandıran çağdaş 
İslâmî uyanışı yok etmeye eş-
tir; İslâm’ın ilerlemesine ket 
vurur; İslâm davası uğruna 
mücadele edenlerin sami-
mi çabalarını boşa çıkarır ve 
Allah’ın gazabını doğurur.”

Bu ortamdaki öncelikli 
görevimizi ise şöyle özetler: 
“Günümüzde genel olarak 
müslümanların ve özel ola-
rak İslâm’a hizmet edenlerin 
-Allah’a imandan sonra- en 
önemli görevlerinden biri, 
tüm İslâmî gruplar ve unsurla-
rın birleşmesi ve aralarındaki 
ihtilafa neden olan tüm faktör-
lerin ortadan kaldırılması için 
gayret göstermektir. Eğer bu 
hedefe ulaşmak imkânsız gö-

rülürse, o zaman ihtilaflarımız en aza indirilmeli 
ve ilk nesillerin koyduğu davranış adabı ve norm-
larının sınırları içinde kalınmalıdır.” (s.139-140). 

İslâmî dirilişi gerçekleştirme amacı ile bir ara-
ya gelip, büyüklerimizin edep sınırları içinde bir-
likte yürür isek, işte o zaman Allah’ın yardımına 
lâyık olabiliriz.

Ashab-ı Kiramı ve İlk Nesilleri Örnek Almalıyız

Peygamberimiz (s.)’in kutlu ashabı, tâbiîn ve 
onlardan sonra gelen büyük âlimler, bazı konular-

Selef imamlarımızın ve 
âlimlerimizin bazı konularda 
farklı görüşleri olsa da sahip 
oldukları yüksek ahlak ve dav-
ranış standartları sayesinde 
birbirlerinin kadir ve kıymeti-
ni nasıl bildiklerini, keza saygı 
ve nezaketi asla terk etme-
diklerini göstermeye yeter. İlk 
nesiller arasında bazı sorun-
lar yaşanmışsa da bunla-
rı nakletmenin bir fayda-
sı olmadığı aşikârdır. Çeşitli 
ihtilâf ve ayrılıklar içinde 
yorgun ve bitkin düşen günü-
müz müslümanlarının, ilk 
nesillerin bu örnek ahlâkını 
kuşanmadan, çok özlediği-
miz “İslâmî dirilişi” gerçek-
leştirmeleri beklenebilir mi?
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da farklı görüşlere sahip oldular ve bu görüş fark-
lılıkları zaman zaman istenmeyen sonuçlar doğur-
du. Böyle durumlarda ashab-ı kiramın âlimleri 
örnek davranışlar sergilediler:

Adamın biri, Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’a (r. 
anhümâ), müslümanlar arasındaki çatışmalarda; 
‘niçin taraf olmadığını’ sorar. Abdullah (r.a.) bu 
soruyu sorana: 

-’Allah Müslüman kanı dökmeyi haram kıldı’ 
cevabını verir. Adam üsteler: 

-’Ama Allah, “Fitne kalmayıncaya ve Din yal-
nız Allah’ın oluncaya kadar savaşın!” (2/193) bu-
yurdu’ der. 

Bunun üzerine Abdullah b. Ömer (r.a.), ona şu 
cevabı verir:

-’Evet, savaştık; ta ki Din yalnız Allah’ın oldu. 
Ama siz neredeyse Din Allah’tan başkalarının ol-
sun diye birbirinizle savaşı sürdürüyorsunuz.’ 
(Abdullah Yıldız, Kur’ân’ı Nasıl Anladılar, Pınar 
Yay., s. 44-45)

Bu cevap, günümüz müslümanları için ne bü-
yük mesajlar ve nasihatler içermektedir?

Sonraki nesiller de ashab-ı kiramı örnek aldı-
lar ve aralarındaki görüş farklılıklarına saygı duy-
dular. Mesela, onların abdest ve namaz konusun-
da farklı görüş ve uygulamaları vardı. Ama bu du-
rum, onların birbirlerinin ardında namaz kılmala-
rına engel olmazdı. (İmam) Ahmed b. Hanbel bu-
run kanaması ve hacamatın abdesti bozduğu ka-
naatindeydi. Ona, kanamadan sonra abdestini ye-
nilememiş bir imamın ardında namaz kılınıp kı-
lınmayacağı soruldu. Şöyle cevap verdi:

“Ben (İmam) Malik ve Said b. Müseyyeb’in ar-
dında nasıl namaz kılmam?”

Müslümanların tarihi, doğru ve ideal ihtilâf 
ahlâkı ve normlarının parlak örnekleriyle doludur: 

Kadı İyâz, Medârik adlı eserinde nakleder: 
(İmam) Malik, (İmam) Ebû Hanife ile görüşüp 
dönerken Leys b. Sad ile karşılaştı. Leys: “Alnın 
ter içinde kalmış” dedi. Malik:

“Ebû Hanife ile toplantıda terledim. O gerçek 
bir fakih…” dedi.

Leys, daha sonra Ebû Hanife ile görüştüğünde:
“Malik’in sana dair söyledikleri ne kadar mü-

kemmel!” deyince, Ebû Hanife:
“Ben onun kadar kıvrak zekâlı ve gerçek idrak 

sahibi başkasını görmedim” cevabını verir.
Bu büyük imamların bir kısmı diğerinden ders 

almış, biri konuşurken diğeri susup dinlemiştir. 
Zira onlar ashab-ı kiramı örnek aldılar: Abdurrah-
man b. Ebû Leylâ (r.a.), sahabelere (r.anhüm) bir 

hadis veya hüküm sorulduğunda, onların cevabı 
bir diğerine bıraktıklarını ve bunun bazen ilk soru 
sorulan sahabeye dönünceye kadar devam ettiğini 
aktarır. Ebu Derda (r.a.) der ki:

“Bilmiyorum demek ilmin yarısıdır.” 
Rivayete göre; İmam Malik, kendisine sorulan 

kırk sorunun beşini cevaplamış, diğerlerine “Bil-
miyorum” demiştir. 

Ashabı izleyen büyük âlimlerimiz ve imamla-
rımız birbirleri hakkında çok güzel sözler söyle-
mişlerdi.

İmam Şafii: “Malik benim hocamdır; ilmi ondan 
alırım; o, âlimler arasında yıldız gibi parlar” der.

İmam Malik de: “Fıkıh konusunda insanlar 
Ebû Hanife’nin karşısında tıpkı başkalarına muh-
taç çocuklar gibidir” der. Yine Ebû Hanife için: 
“Eğer buraya gelip, ‘bu caminin tuğlaları ahşap-
tan yapılmıştır’ deseydi, onların gerçekten ahşap 
olduğuna inanırdınız” der.

İmam Ahmed b. Hanbel’in oğlu Abdullah, ba-
basının İmam Şafii’ye sık sık dua ettiğini görün-
ce ona, “Şafii nasıl bir kimseydi?” diye sorar: Ba-
bası der ki:

“Allah ona rahmet eylesin, dünya için güneş ve 
insanlar için sağlık gibiydi. Bu iki hayatî ihtiyacın 
yerini tutacak veya kaybını telafi edecek başka bir 
şey düşünebiliyor musun?”

İmam Şafii, talebesi Ahmed b. Hanbel’e şöyle der: 
“Hadis ilminde ve hadis râvîlerinin hayat 

hikâyeleri konusunda benden daha üstünsün. Eğer 
bir sahih hadis işitirsen, ister Kûfe’de ister Basra 
ve Suriye’de nakledilmiş olsun, bana bildir.” (bk. 
Taha Cabir Alvani, İhtilaf-Farkın Farkındalığı-, 
Mahya Yay., İst-2016.)

Bu örnekler elbette çoğaltılabilir, ancak se-
lef imamlarımızın ve âlimlerimizin bazı konular-
da farklı görüşleri olsa da sahip oldukları yüksek 
ahlak ve davranış standartları sayesinde birbirleri-
nin kadir ve kıymetini nasıl bildiklerini, keza say-
gı ve nezaketi asla terk etmediklerini gösterme-
ye yeter. İlk nesiller arasında bazı sorunlar yaşan-
mışsa da bunları nakletmenin bir faydası olmadı-
ğı aşikârdır.

Çeşitli ihtilâf ve ayrılıklar içinde yorgun ve bit-
kin düşen günümüz müslümanlarının, ilk nesil-
lerin bu örnek ahlâkını kuşanmadan, çok özledi-
ğimiz “İslâmî dirilişi” gerçekleştirmeleri beklene-
bilir mi?

Rabbim! “Kendilerine ilim geldikten sonra 
aralarındaki bağy (taşkınlık) yüzünden ayrılığa 
düşenler”den (Câsiye 17) eyleme bizi. 
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S aygıdeğer Hocam, malumu-

nuz, insanlar arasında farklı-

lık ve ihtilafların varlığı kaçınıl-

maz bir olgu. Tarih boyunca müslü-

manlar da kendi aralarında ihtilaf 

ettiler ve ediyorlar. Öncelik-

le şunu sormak istiyoruz: 

İslâmiyet ihtilâf olgusu-

na nasıl bakıyor?

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın 
Adıyla.

Cenâb-ı Hak eşref-i mahlûkat olarak 
var ettiği insanı maddi ve manevi anlam-
da farklı niteliklerle donatmıştır. İnsan-
ların fıtrat gereği taşıdıkları özelliklerin, 
hayat boyu edindikleri bilgi ve tecrübe-
lerin farklı farklı olması Allah’ın ayetidir. 
O (c.c.), dileseydi bizi tek bir ümmet 
olarak yaratabileceğini ama dillerimizin 
ve renklerimizin farklılığında ibretler 
olduğunu Kur’ân’da ifade buyurur. Söz 
konusu farklılıklar bazen fiziki, sosyal 
ve kültürel yapımızdan, bazen de dinin, 
dilin, hayatın tabiatından kaynaklanır. 

Toplumlar muhtelif dü-
şüncelere, yorum ve 

Abdullah YILDIZ

İslâm dünyasında müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkları uzlaştırma ve İslâm 
medeniyetini yeniden canlandırma çabalarının filizlendiği bir dönemde karşımıza çıkan 
en büyük engelin, genellikle dini ve siyasi fırkalaşmalar olduğu bilinmektedir. Bunlar 
giderilmedikçe arzulanan hedeflere ulaşılması bir hayal olmaktan öteye geçemeyecektir.
Asırlardır neden olduğu acıların, ümmetin hafızasındaki tazeliğini hâlâ koruduğunu 
düşündüğümüzde, halimizi yeniden gözden geçirmemizde büyük fayda vardır. 
Müminlerin alçak gönüllülük, samimi düşünce ve ciddi çalışma esasına dayanan fikri 
farklılıkları tarih boyunca her zaman zenginliğimiz olmuştur. Müslüman nesillerin, 
ihtilafı ümmete bereket ve canlılık getirmiştir. Müslümanların geleceğe umutla 
bakmalarını sağlayacak dirilişin anahtarı da tarihsel mirasımızdaki bu anlayışta 
yatmaktadır. Bu bakımdan İslâm medeniyetinin ihyası için, Müslümanların ihtilafta 
uzlaşma becerisini ve ahlakını yeniden öğrenmeleri ve tefrikayla başa çıkmada 
daha yetkin hale gelmeleri gerektiği açıktır. Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez’le ince ayrımların ne kadar değerli olduğunu ortaya 
koyan bir söyleşi gerçekleştirdik. İslâm dünyasında çeşitli bölünme ve çatışmaların 
yoğunlaştığı bir dönemde yayınlanan, dahası nasıl hareket edilmesi gerektiği 
sorusunun cevabı bağlamında küçük bir adım olan bu söyleşinin, müslümanların 
birlik ve dayanışma bilincinin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını umuyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez ile
İhtilaf Ahlakı Üzerine Söyleşi 
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anlayışlara sahip olan insanlardan oluşur. Bu in-

sanlar birbirini bütünleyerek farklılıkta zenginliği 

yakalamak üzere yeryüzüne gönderilmiştir. Ama 

hepsi kul olma paydasında buluşur ve eşitlenir.

Çeşitlilik ve Görüş Farklılıkları

O halde, toplumun her bir üyesini aynı min-

valde düşünmek, aynı karakter ya da düşünce ya-

pısı içinde tasarlamak, her şeyden önce tek tek 

her birimizin irade hürriyetine yönelik bir baskı 

kurmakla eşdeğerdedir. Farklılıklar olacaktır ki, 

toplum monoton, durağan bir yapıya mahkûm 

olmasın. Çeşitlilik olacaktır ki, insanlar tanışsın, 

düşünsün, üretsin ve insanlık 

gelişsin.

İşte insanlar arasındaki bu 

çeşitlilik ve görüş farklılıkla-

rı “ihtilaf” olarak adlandırılır. 

İhtilaf, bir konuda çözüme gi-

derken kullanılan yol ve yön-

temlerin ayrı, maksadın ise bir 

olmasıdır. İslâmi açıdan baktı-

ğımızda, iyi niyet sahibi fark-

lı zihinlerin birbirini teşvik et-

mesi anlamında ihtilaf, hayra 

vesiledir. Zira bu sayede üm-

metin sorunlarına yönelik çö-

züm arayışları çeşitlenir. Akıl 

ve tecrübeler birbirini tanır; 

birbirinden ilham alır.

Ancak ihtilaf her halükar-

da makbul bir durum olarak 

kabul edilmez. Kur’ân-ı Ke-

rim, kendilerine ilim yani va-

hiy ulaştıktan sonra hakikat konusunda insanla-

rın ihtilafa düşmesini hoş karşılamaz. Yani Pey-

gamber vasıtasıyla kendilerine hakikat ulaştığı 

halde müminlerin tehlikeli ihtilaflara düşmelerini 

istemez. İslâm’ın sabiteleriyle uyuşmayan görüşler 

serdederek birbirleriyle tartışmalarına razı olmaz. 

Bu konuda önceki ümmetlerin kıskançlık ve çı-

kar çatışmasından kaynaklanan ihtilaflarını anla-

tır ve aynı hataya düşmemeleri için Müslümanla-

rı uyarır. “Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var 

ya, senin onlarla hiçbir alâkan yoktur. Onların işi 

ancak Allah’a kalmıştır. Sonra Allah onlara yap-

tıklarını bildirecektir.” (En’âm6/159) buyurmuş-

tur. Nitekim akl-ı selime sığmayan ve ümmeti ku-

tuplaşmaya sürükleyen böyle görüş ayrılıkları “hi-
laf” olarak adlandırılır.

Hilaf ve İhtilaf Arasındaki Fark 

Bu noktada konuyu biraz açar mısınız? Hilaf 
ve ihtilaf birbirinden çok farklı kavramlar mı-
dır? Bu bağlamda müşavere, müzakere, cidal, şi-
kak gibi kavramları da değinebilir misiniz?

İhtilaf fikirler arasında olur. Hilaf ise şahıslar 
arasında yaşanır. Müsâdeme-i efkârdan barika-i 
hakikat doğar. Müsâdeme-i eşhastan ise kin, öfke, 
adavet ve fitne ortaya çıkar. Şura ve istişare, yani 
danışarak işbirliği, akıl birliği, gönül birliği içinde 

hareket etmek Müslüman top-
lumların en değerli özellikle-
rinden birisidir. İslâm’ın ku-
rucu neslinden bugüne müs-
lümanlara istişarenin emredil-
miş olması, ihtilafın rahmete 
dönüşme potansiyeli ile ilgi-
lidir. Ama hilaf daima yasak-
lanmıştır. Müslümanlar bir-
birlerine sırt dönmemek, nef-
ret beslememek, ayrılığa düş-
memek konusunda uyarıl-
mıştır. “Allah ve resulüne ita-
at edin, birbirinize düşmeyin, 
sonra zayıflarsınız ve zafe-
ri elden kaçırırsınız.” (Enfâl 
8/46) ayeti bu uyarılardan sa-
dece biridir.

Hilaf ve ihtilaf arasındaki 
bir diğer fark ise, ihtilafın deli-
le ve beyyineye; hilafın ise de-

lilsiz iddialara ve zanna dayanmasıdır. İhtilaf isa-
betli görüşe, hakka ve hakikate götürülürken; hi-
laf kısır ve sonu gelmez tartışmalara götürür. So-
nuçta “tefrika” dediğimiz parçalanma ortaya çıkar. 
İhtilaf dikkatle yönetildiğinde besleyici ve geliş-
tirici bir süreç yaşanır. Hâlbuki hilaf, katı ayrış-
maların habercisidir. Bu da sadece zihinsel anlam-
da değil duygusal anlamda da birbirinden uzakla-
şan, yabancılaşan insanlar üretir. Toplumun bir-
lik ve beraberliğini tehdit eder. Fitneye, kaosa ze-
min hazırlar. 

Benzer bir şekilde olumsuz anlamlar taşıyan 
“şikak” kavramı ise Müslümanları iki şakka, iki 

İhtilaf ahlakı deyince aklımı-
za gelen önemli kaidelerinden 
biri de görüşlerimizi mutlak 
doğru olarak takdim etme-
mek; hatalı olabileceğimizi, 
kardeşimizin isabet etmiş ola-
bileceğini hesaba katmaktır. 
İhtilaf yaşadığımızda karde-
şimizin niyetini sorgulamak, 
onu samimiyetsizlikle suçla-
mak büyük hatadır. Hele bir 
de taraflardan birisi kendi-
ni -haşa- dinin sahibi ve ehl-i 
sünnetin hamisi olarak görü-
yorsa, o ihtilaftan bereket 
beklenebilir mi?
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parçaya ayırıp bir tarafında durmaktır. Hizipçi-

lik ve tefrikacılıktır. Ben merkezli bir anlayışa sa-

hip olmak, itidali ve sağduyuyu kaybetmek, körü 

körüne çekişmektir. Kendi görüşünün hakikatin 

yegâne temsilcisi olduğunu ileri süren hizipçi yak-

laşımlar, sonuçta insanları kıtale yani savaşa sü-

rükler. Nitekim bugün coğrafyamızda kardeşi kar-

deşe kırdıran en meşum savaşları yaşıyoruz. Aslın-

da ümmetin ocaklarına ateşler düştüğü, sayısız in-

sanın acıya, açlığa, sefalete mahkûm edildiği böyle 

bir dönemde, meşru olan ihtilafı bile bir kenara bı-

rakmak gerekmektedir. Böyle bir zamanda asırlık 

meseleler üzerinde tartışarak kutuplaşmak, yan-

gına körükle gitmekten başka bir şey değildir.

Evet, ihtilaf sahabeden itibaren varolan ve rah-

met olarak değerlendirilen bir durumdur. Ama 

aynı şekilde, vahdeti muhafaza adına itina göster-

mek de bir sahabe erdemidir. Nitekim Abdullah 

b. Mesud, bir hac döneminde namazın kasr edi-

lip edilmeyeceği konusunda Hz. Osman ile tartı-

şır. Sonunda Hz. Osman’ın görüşüne uyar, nama-

zı kısaltmadan tam olarak kılar. Ve der ki, “ihtilaf 

hayırdır, hilaf şerdir.” Bugün bizim aramızda cere-

yan eden çoğunlukla hilaftır, ihtilaf değildir. Kaldı 

ki ihtilafı da “ihtilaf ahlakı”na riayet etmeden ya-

şadığımız bir gerçektir.

Muhterem Hocam, tarihimize baktığımızda, 

özellikle âlimler arasında bir ihtilaf usulünün, 

âdâbının ve ahlakının ortaya çıktığını görüyo-

ruz. Sizin de işaret ettiğiniz bu ihtilaf ahlakının 

temel ilkeleri nelerdir?

Ömer b. Abdülaziz “Beni en çok sevindiren 

şey, ashabın ihtilafıdır. Eğer ihtilaf etmeselerdi 

din zorlaşırdı.” der. İhtilaf ahlakı, sahabeden iti-

baren İslâm medeniyetinin insanlığa armağan et-

tiği bir mirastır. Farklılığın yıkıcı değil yapıcı bir 

unsur olarak medeniyet inşasında kullanılabilme-

si ancak usul, ahlak ve adaba riayet ile mümkün-

dür. Bizler medreselerimizde Fıkıh’ta “ihtilaf ahla-

kı”, Kelam’da “ilm-i cedel”, Mantık’ta “ilm-i mü-

nazara” dersleri okutmuş, ihtilafın ahlaki ilkelere 

uygun biçimde sürdürülmesine ihtimam göster-

miş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu medeniye-

tin ihtilaf ahlakına dair belirlediği ilkelerden bazı-

larına değinelim.

Her Zaman Orta Yolu, İtidali Esas Almak

Öncelikle ihtilafın murad-ı ilahi olduğunu, 
fıtrî niteliğini daima akılda tutmak gerekir. Bir 
Müslüman, dinî meselelerde ihtilafın tabii oldu-
ğunu bilmelidir. Sözlerimin başında da ifade et-
tiğim gibi dinin tabiatı, dilin tabiatı, insanın tabi-
atı ve hayatın tabiatı ihtilafı zorunlu kılar. İslâm 
medeniyeti, kucakladığı değişik ekol, mezhep ve 
meşreplerle bu farklılığın tarihsel bir gerçek oldu-
ğunu bize hatırlatır. Ancak aslolan her zaman orta 
yolu, itidali, sevâd-ı a’zamın yani müslümanların 
büyük çoğunluğunun tercihini esas alarak yürü-
mektir. 

İhtilafı hilafa ve nizaa dönüştürmemek, fark-
lı fikre ve düşünceye saygı göstermek, ihtilaf ah-
lakının en temel prensiplerindendir. Bu saygı, as-
lında hakikate duyulan özlemin ve din kardeşli-
ğine gösterilen özenin ifadesidir. İmam Şâfii der 
ki; “Kiminle tartışsam ona şöyle dua ederdim: 
Allah’ım, eğer ben haklı isem bu hakkı kardeşi-
min de kalbine ilka et. Eğer o haklı ise beni hak-
lı olana tabi eyle.” Bu hususta İmam Malik’in de 
çok güzel bir sözü vardır: “Âlimlerin ihtilafı, Yüce 
Allah’ın bu ümmete bir rahmetidir. Herkes kendi-
since doğru olana uyar, herkes doğru yoldadır ve 
herkes Allah’ın rızasını aramaktadır.”

İhtilaf ahlakının bir diğer önemli ilkesi ise, 
doğru bilgiye ve delile dayanmak, kıt ve yetersiz 
bilgilerle hareket etmemektir. “Hakkında bilgin 
olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz 
ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ 
17/36) ayeti bizi bu konuda ikaz eder. İhtilaf ah-
lakı, bireyleri aşan bir doğrunun, herkesi kuşatan 
bir hakikatin olduğuna inanmayı ve o hakikatin 
peşine düşmeyi gerektirir. Eğer fikir tartışmaları 
hep birlikte o hakikate ulaşmak için yapılmıyorsa; 
sağlam bilgilerle, sahih kaynaklarla yola çıkılmı-

yorsa, ihtilaf ahlakından söz edilemez. 
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Mubahları harama, haramları da mubaha dö-
nüştürmek, ihtilaflar esnasında yaşanan en ciddi 
hatalardan birisidir. İbaha alanına müdahale ede-
meyiz. Allah’ın belirlediği sınırları daraltarak şah-
si kanaatlerimize veya evhamlarımıza göre haram-
lar belirlemeye kimsenin hakkı yoktur. Aynı şe-
kilde Allah’ın yasakladığı hususları da kıt bilgi-
miz ve indi fetvalarımız ile ibahaya çevirme cüreti 
gösteremeyiz. İhtilaf esnasında ahlaki olan, dinin 
helal-haram çizgilerine azami surette dikkat gös-
termektir. “Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış ko-
nuşarak, “Bu helâldir, bu haramdır” demeyin; çün-
kü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz; 
Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlik-
le iflah olmazlar.” (Nahl 16/116) ayeti, bu konuda 
hepimiz için ciddi bir uyarıdır.

Sarsılmaz Esaslar, Tartışmalı Fer’î Meseleler

İhtilaf ahlakı deyince aklımıza gelen önemli 
kaidelerinden biri de görüşlerimizi mutlak doğ-
ru olarak takdim etmemek; hatalı olabileceğimi-
zi, kardeşimizin isabet etmiş olabileceğini hesaba 
katmaktır. İhtilaf yaşadığımızda kardeşimizin ni-
yetini sorgulamak, onu samimiyetsizlikle suçla-
mak büyük hatadır. Hele bir de taraflardan birisi 
kendini -haşa- dinin sahibi ve ehl-i sünnetin ha-
misi olarak görüyorsa, o ihtilaftan bereket bekle-
nebilir mi?

Geçmişte âlimlerimiz bir konuyu enine boyu-
na tartıştıktan sonra “Allahu a’lem” yani “en doğ-
rusunu Allah bilir” derlerdi. Bugün ufku dar, dün-
yası küçük, bilgisi yetersiz kimselerin şahsi dü-
şüncelerini ifade ettikten sonra “Bunu ben demi-
yorum, Allah diyor. Bunu ben demiyorum, Pey-
gamber (s.a.s.) diyor” şeklinde kesin konuşabil-
mesi, ilmin de ihtilafın da ahlakına uygun değil-
dir.

Bu bağlamda ihtilaf ahlakını yerle bir eden en 
büyük yanlış, karşısındakini bidatle ve dalaletle 
suçlamak, tekfir etmeye kalkışmaktır. Müslüman-
lar, “Ehl-i kıble tekfir edilemez” prensibini aklın-
dan çıkarmamalıdır. Ebû Hanife’nin dediği gibi, 
“Allah’tan inen kitaba iman eden kimse, tevilin-
den dolayı tekfir edilemez.” Birtakım fikir, dü-
şünce ve idealleri “indirilmiş din” olarak anlatır-
ken, yüzyıllar boyunca sağlam bir gelenek tarafın-
dan dile getirilen düşünce, yorum ve uygulama-
ları “uydurulmuş din” ilan etmek, ihtilaf ahlakı-

na yakışmaz. 

İhtilaf ahlakının bir diğer ilkesi ise, İslâm’ın 

sabitelerini ve sarsılmaz esaslarını, tartışmalı fer’î 

meselelere feda etmemektir. Yan konular, fıkhî de-

taylar hakkında kanaat belirtirken haklı çıkabil-

mek adına dinin asıllarını çiğnememektir. Üzüle-

rek ifade ediyorum ki, bugün İslâm beldelerinde 

müslüman kanı akmaya devam ederken namazda 

şehadet parmağı nasıl kaldırılacak? Nerede kaldı-

rılacak? Kaldırılmazsa ne olur? gibi fer’î meseleler 

ısrarla gündemde tutulmaktadır. Müslümanlar 

usulsüz, amaçsız, sonu belirsiz tartışmalarla meş-

gul edilmekte; dinin hiyerarşisini kaybetmiş bir 

şekilde günlerini ve gündemlerini zayi etmekte-

dir.

Din konusunda derin bir bilgi birikimine sa-

hip olan kimselerin bile, bu bilgiyi elde ederken, 

başkasına naklederken, tartışırken takınması ge-

reken bir edep, kullanması gereken nezih bir dil 

ve üslup vardır. Din hakkında usulsüz bir biçimde 

konuşulmaya başlandığında, din istismarı da art-

maktadır. Dinin bizi birleştiren gücü zayıflamak-

ta, aksine din-i mübin-i İslâm, ayrılıklar ve aykı-

rılıklar için bahane edilir hale gelmektedir. Ek-

ranlarda dinî meseleler ihtilaf ahlakına uymayan 

konseptlerde tartışıldıkça, görüş alışverişinden, 

uyumdan, rahmeti tecelli ettirecek güçlü bir diya-

logdan bahsetmek zorlaşmaktadır!

İnsaf ve İtidalden Uzak Tartışmalar

Muhterem hocam, ekranlara temas etmişken, 

din üzerinden gerek pratik hayatta gerekse yazı-

lı ve görsel medyada yürütülen tartışmalar hak-

kında da kanaatinizi alabilir miyiz?

Günümüzde maalesef çeşitli medya organla-

rında İslâm etrafında cereyan eden tartışmalar, 

dinî anlatımın çerçevesini belirleyen tebliğ, irşat 

ve davet ilkeleri doğrultusunda yapılmamaktadır. 

Tebliğ, risaletle; irşat, ilim ve marifetle; davet ise 

hikmetle gerçekleştirilebilir. Hâlbuki bugün şa-

hit olduğumuz insaf ve itidalden uzak tartışma-

lar, uluslararası kamuoyunda “İslâm’ın şiddet üre-

ten bir din olarak algılanmasına” neden olmakta-

dır. Ülkemizde ise dinî tartışmaların ilkesiz biçim-

de yürütülmesi, “dinin her konuda kaos ve kar-

gaşa üreten bir yapıya sahip olduğu”, “din konu-

sunda güvenilir bilgiye ve doğru kaynağa erişme-

nin neredeyse imkansız olduğu” gibi yanlış algıla-

ra yol açmaktadır.
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Her şeyden önce küresel bazda, siyasî, sosyal, 

kültürel, ekonomik bütün sorunların din merkez-

li imiş gibi takdim edilmesi, bölgesel çatışmala-

rın din üzerinden izahı önemli bir problemdir. 

Dini, çıkar amaçlı pek çok çatışmanın odağı hali-

ne getirme çabaları karşısında dikkatli olmak du-

rumundayız.

Diğer taraftan şunu belirtmek isterim ki, bu-

gün ülkemizde ve İslâm dünyasında çeşitli med-

ya ortamlarında gerçekleşen dinî tartışmaların bü-

yük bir kısmı ihtilaf değil, hilaftır. İhtilaf çerçe-

vesinde yürütülen tartışmalarda da -üzülerek ifa-

de etmek gerekirse- ihtilaf ahlakına riayet edilme-

mektedir. Hayatın en basit bir meselesini dahi ele 

alırken, bir tek insan hakkında yahut bir insanın 

bir tek hasleti hakkında dahi konuşurken dikkat-

li olmak gerekirken; tarih boyunca yüz milyonlar-

ca insanın en mukaddes değerlerini oluşturan din 

hakkında tartışırken, yargıda bulunurken elbette 

çok daha titiz davranmak icap eder.

Din üzerine konuşmak için dinin sahih bilgi 

kaynaklarına, Kur’ân ve Hadis bilgisine, on dört 

asırlık kültür mirası bilgisine sahip olmak da yet-

mez. Aynı zamanda söz konusu bilgi kaynakların-

dan yararlanma yöntemine, usûl bilgisine, kadim 

bilginin çağdaş hayatla ilişkisi konusunda yorum 

yeteneğine de sahip olmak gerekir.

Elbette dinî yorum ve görüşler, tarihte oldu-

ğu gibi günümüzde de farklılıklar arz edecektir. 

Bu farklılıklar, medeniyetimizin bir zenginliği; 

İslâm’ın dinî düşünce alanında bireylere tanıdığı 

özgürlüğün tezahürüdür. Ancak farklılıktan düş-

manlık üretmek, tartışırken toplumun din konu-

sundaki algı dünyasını zedelemek asla kabul edile-

mez. Aslolan, düşüncelerin ve hatta eylemlerin top-

lumsal bir ifsada ve zarara neden olmamasıdır.

Farklı düşünmenin, karar vermenin, dinî ya 

da dünyevî konularda kendine özgü değerlen-

dirmeler yapmanın sakıncası yoktur. Yeter ki her 

mümin düşünce ve davranışlarında, tercih ve yö-

nelimlerinde doğru bir amaca ve sahih bir usule 

bağlı kalsın!

İslâmî gelenek, ihtilafı hakikat arayışı için güç-

lü bir hareket noktası olarak kabul eder. Yeter ki 

hedef ve yönelimlerini İslâmî gaye ve gayret içinde 

şekillendiren müslüman, dinin yüksek prensip-

lerini göz ardı etmesin, çiğnemesin, yok sayma-

sın!

Sorumluluklarımız 

Son olarak, medyada yaşanan din odaklı tar-

tışmaları da dikkate almak suretiyle neler tavsi-

ye edersiniz?

Bugün biz Müslümanların en çok dikkat etmesi 

gereken husus, vesilelerle gayeleri birbirine karış-

tırmadan din-i mübin-i İslâm’ı anlamaya ve anlat-

maya çalışmaktır. İslâm’ın meşru kabul etmediği 

bilgi kaynaklarına itibar etmemeli, müslümanları 

tek bir kalıba sokma ve 14 asırlık ilim ve irfan mi-

rasımızı yok sayma gibi hatalara düşmemeliyiz.

Kardeşimizin niyetini sorgulamak, kıt bilgi-

mizle âlim kesilmek, şahsi anlaşmazlıklarımızı 

ilmi tartışmaların önüne geçirmek gibi tutumlar 

maalesef bizi her geçen gün birbirimizden uzak-

laştırmaktadır. Hâlbuki bizlere düşen, Sevgili 

Peygamberimiz’in de tarif ettiği üzere, vahdet du-

varında bir tuğla olup kardeşlerimizle kenetlen-

mektir.

Farklı dinî yaklaşımlarımız, geleceğe hep bir-

likte güvenle bakmamızın önündeki engeller ol-

mamalıdır. İslâm’ın sabitelerini elbirliği ile muha-

faza etmek, değişkenler konusunda ise birbirimi-

zi dinlemeye, değerlendirmeye ve anlamaya çalış-

mak zorundayız. Zira ihtilafın hilafa, tefrikaya ve 

fitneye dönüşmesine fırsat vermemek her Müslü-

man için vazgeçilmez bir sorumluluktur. 

Muhterem Hocam, bizlere vakit ayırdığınız 

için çok teşekkür ediyoruz. 

Ben de teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başa-

rılar diliyorum.

Günümüzde maalesef çeşitli medya organ-
larında İslâm etrafında cereyan eden tar-
tışmalar, dinî anlatımın çerçevesini belir-
leyen tebliğ, irşat ve davet ilkeleri doğrul-
tusunda yapılmamaktadır. Tebliğ, risalet-
le; irşat, ilim ve marifetle; davet ise hik-
metle gerçekleştirilebilir. Hâlbuki bugün 
şahit olduğumuz insaf ve itidalden uzak 
tartışmalar, uluslararası kamuoyunda 
“İslâm’ın şiddet üreten bir din olarak algı-
lanmasına” neden olmaktadır.
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Şemsettin ÖZDEMİR

İhtilaflarımızdan rahmet hâsıl olabilmesi için, tezimizi en güzel biçimde savunmalıyız. Zira, 
“hasen, ahsen, ihsan, muhsin” kelimeleri, güzel olanı güzel bir şekilde sunmayı, ihsan etmeyi 
yani insanların yararlanabileceği bir tarza dönüştürmeyi vurgulamaktadır. Allah insanlara 
hayatı en güzel bir biçimde ihsan ettiyse, bizler de aynı yöntemi benimsemek zorundayız.

İ slâm dünyası ve 
onun bir parça-

sı olarak ülkemiz ne 
yazık ki ahlaki uyu-
şukluk ve entelektüel 
felç, içeride yıkıcı ha-
reketler, dışarıdan bo-
yunduruk altına alma 
çabaları, adaletin ve 
adil muamelenin yokluğu, sömürü ve yozlaşma, 
cehalet, heva ve heveslere müptela derecesindeki 
düşkünlük altında kıvranmaktadır. Doğrusu böy-
lesine öldürücü hastalıklarla kuşatılmış bir hal-
deyken, müslümanların nasıl hayatta kaldığını 
merak etmemek mümkün değildir. Kim ne derse 
desin müslüman ümmetin bugüne kadar korun-
muş ve halen de varlığını sürdürebiliyor olması-
nın nedeni; hem Kur’ân mirasına hem de Peygam-
berine tutunuyor olmasıdır. Ayrıca ümmet içinde 
Allah’a dayanmaya devam eden ve O’nun rehber-
liği ve affını samimiyetle isteyen bazı doğruluk 
timsali insanların var olması da göz ardı edilemez. 

Günümüzde İslâm ümmetinin başındaki en 
tehlikeli hastalık, teknolojik araçların bendeliğin-
den kaynaklanan uzlaşmazlık ve tefrikaya zemin 
hazırlayan heva ve heves kaynaklı düşkünlükler-
dir. Bu hastalık adeta her bölgeyi, her şehri, her 
platformu etkileyecek hale geldi. Zararlı etkisi fi-
kirlere, inançlara, kanaatlere, ahlaka, tutumlara, 
davranışa, konuşma ve etkileşim biçimlerine nü-
fuz etti. Burada şunu da kaydetmemiz lazım. Ça-
ğımız malumat çağı. Oysa geçmiş ümmetlerin so-
runları yalnızca çok az bilgiye sahip olmaları ya da 
bilgilerinin onları yanıltması değildi. Esas mesele 

bu bilgileri adaletsiz-
lik yapmak ve karşı-
lıklı husumet tohum-
ları ekmek için insaf-
sızca kullanmalarıy-
dı. Medyayı da naza-
rı itibara aldığımızda 
bu durum tüm İslâmî 
esasların, emirlerinin 

ve yasaklarının, insanları uzlaşmazlığa sevk etti-
ği ve onları öldürücü bir çatışmaya sürüklediği iz-
lenimini doğuruyor. Nitekim son yıllarda dinin ya 
eğlence ya da kavga aracı olarak sunumuna dair 
pek çok hadise yaşandı.

Tarihin hemen her döneminde İslâm dünya-
sında Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkları uz-
laştırma ve İslâm medeniyetini yeniden canlandır-
ma çabalarının filizlendiği devirlerde karşımıza çı-
kan en büyük engelin, genellikle sonu fırkalaşma-
ya varan dini ve siyasi ihtilaflar olduğu bilinmek-
tedir. Düzeyi ne olursa olsun bu ihtilaflar gideril-
medikçe arzulanan hedeflere ulaşılması bir hayal 
olmaktan öteye geçemeyecektir. Bunların, yüzyıl-
lardır sebep olduğu acıların, trajedilerin ümmetin 
hafızasındaki tazeliğini hâlâ koruduğunu düşün-
düğümüzde, ihtilafın zihinlerimizdeki yeri hiç de 
olumlu değildir.

Sıkça duyduğumuz ve hadis olarak nakledi-
len bir söz “Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır” 
şeklindedir. Bu sözün ışığında Müslümanların, 
gerçekten son hakiki dinin ve bu dinin içerdiği 
hakiki ilim ve rehberliğin rahmetinin doğru ema-
netçileri mi oldukları, yoksa zayıflıklarının ve on-
ların karşılıklı kıskançlık ve nefretlerinin ve diğer 

İhtilaf, Rahmet ve İhsan
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yıkıcı davranışlarının yani taifeci bakış açısının 
mı mirasçıları oldukları sorulabilir. Şayet bu sözü 
doğru kabul eder ve Hz. Peygamber (s.)’in bir ha-
disi olarak ele alırsak kastettiği mana başka bir şey 
olsa gerek. İhtilafın İslâm’ın ilk dönemlerinde na-
sıl algılandığını ve toplumdaki yansımalarını de-
ğerlendirerek ihtilafın bizatihi kötü olmadığını, 
ancak alçak gönüllülük, samimi düşünce ve ciddi 
çalışma esasına dayanması gerektiği mesajını ve-
riyor. Meselenin olumlu yönlerine ışık tutuyor ve 
ilk müslüman nesillerin, ihtilafı ümmete bereket 
ve canlılık getirmekte nasıl değerlendirdiklerini 
gösteriyor. İslâm medeniyetinin ihyası için, müs-
lümanların ihtilafta uzlaşma becerisini ve ahlakını 
yeniden öğrenmeleri ve ayrılıkçı sorunlarla başa 
çıkmada daha yetkin hale gelmeleri gerektiğini 
vurguluyor. Keza Hayrettin Karaman’ın bu söze 
atıfla vurguladığı, “şimdiye kadar yaşanan hadise-
lere baktığımızda hiç rahmete şahit olmadık” ha-
kikatini nereye koyacağımız da ayrıca ele alınmayı 
hak ediyor. Zira tarihte bunu doğrulayacak birçok 
çatışmaya vakıfız ne yazık ki! Hz. Peygamber’den 
hemen sonra çıkan ihtilaflar çok kısa zamanda ça-
tışmaya dönüşerek kan akıtılmasına sebep oldu. 

Fırkacılığın Eleştirisi

İlahi Kelamın şu uyarılarını tekrar hatırla-
yalım: “Toptan Allah’ın ipine sarılın, ayrılma-
yın. Allah’ın size olan nimetini anın: Düşmandı-
nız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun ni-
meti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukuru-
nun kenarında idiniz, sizi oradan kurtardı. Allah, 
doğru yola erişesiniz diye size böylece ayetlerini 
açıklar.” (Al-i İmran, 3/103) Ayrılığa ve bölünme-
ye yol açan anlaşmazlıklar, Hz. Peygamber’in reh-
berliğini terk etme ve ona yabancılaşma anlamı-
na gelmektedir. Allah, Kur’’ân’da Peygamberimiz’e 
“dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup 
grup ayrılmış olanlar”a ilişkin olarak şöyle buyu-
ruyor: “Fırka fırka olup dinlerini parçalayanlar-
la senin hiçbir ilişiğin olamaz.” (En’âm, 6/159) Bu 
ayet insanların müsamahasız, diğerlerini dışlayı-
cı, “ilahi vahyin tek gerçek sahipleri” olma iddia-
sından doğan bütün hizipçilikleri sert bir biçimde 
eleştirmektedir. 

Bilindiği üzere dört halifeden Hz. Osman’ın 
yönetim tarzını eleştirenler, meseleyi konuşarak 
çözmek yerine kanlı bir çatışmayla onu şehit ede-
rek çözmeyi tercih ettiler. Oysa böyle yapılmak-

la meseleyi çözmüş olmadılar. Dini ve siyasi yo-
rumlar arasındaki ihtilafların yol açtığı suçlamalar 
hem kan dökülmesini sürekli kıldı hem de varo-
lan bir ihtilafı içinden çıkılamaz hale dönüştürdü-
ler. Hz. Aişe ile Hz. Ali arasındaki ihtilaf hakeza; 
-tarihçiler yedi bin deseler de bunun abartılı ol-
duğu acıkır- bin kadar insan öldü o çatışmada. Bir 
ihtilaf, kılıçlar gölgesinde kan dökülmesine sebep 
oluyorsa, Hz. Peygamber’in bahsettiği ihtilafın bu 
olmadığı aşikârdır. Bu Sıffin Savaşı için de geçer-
lidir; Hz. Ali ile Muaviye arasındaki savaşta asgari 
on bin kişi ölür. Kerbela’da ve sonraki yıllarda öl-
dürülenler ise Halife Osman’ın katledilmesinden 
sonraki gelişmelerle yakından alakalıdır. Siyaset-
ten veya uygulamadan gelen yanlışları oturup ko-
nuşup, ilahi esaslara uygun olarak hakkaniyetle, 
adaletle çözmek mümkün olmamış, bu da çatış-
maya sebep olmuş ve yok yere çok insan ölmüş-
tür. Eğer bu yaşananlara ihtilaf diyeceksek bu, Hz. 
Nebi’nin o ‘rahmet’ sözüne denk düşmüyor. Keza, 
bunun adı bir anlamda siyasal isyan, bazıları ise 
fırkalaşma olabilir ancak. Düşünebiliyor musu-
nuz? Cemel, Sıffin, Kerbela vd. vakıalarda oluşan 
ihtilaflarda ölenlerin sayısı, o döneme kadar ya-
şanılan savaşlarda ölenlerin toplamından kat kat 
daha fazladır. Daha da önemlisi bütün bunlar ve 
benzerlerinin ümmetin kalbine ektiği kin ve nifak 
tohumlarının açtığı yaralar hâlâ kanamaya devam 
etmektedir!...

O sebeple tarihe baktığımızda, ihtilafın Hz. 
Peygamber’e atfedilen bu sözün belirttiği gibi rah-
met olarak tecelli etmesinin aksine, hemen hemen 
hepsinde kan ve gözyaşı görüyoruz. Kasten cana 
kıymanın son derece ağır şekilde cezalandırıldı-
ğı bir dinin mensupları, kendi aralarında oluşan 
birtakım ihtilaflardan birbirlerini gözünü kırpma-
dan öldürmüşlerse, bizler Müslümanlar olarak bu 
sözü tekrar gündemimize almalı ve buradaki kas-
tın ne olduğuna dair kafa yormalıyız. Aksi durum-
da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu 
söze karşı muhalif yani ihtilaflı bir yaşam sürüyor 
olmanın riskini yaşamaya devam edeceğiz. 

Bu durumda şu soruyu sormak elzem olacak-
tır: ihtilafsız bir yaşam mümkün müdür? El-an ha-
yır; mümkün değildir, zira her insan şahsına mün-
hasır bir varlık olduğu için farklı farklı fikirlere sa-
hip olması da gayet doğaldır. Eşler arasında, kar-
deşler arasında, ortaklar arasında ve tüm aile bi-
reyleri arasında ihtilaf olması mümkündür; olma-
ması eşyanın tabiatına ters bir şeydir. Önemli olan 
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bu farklılıkların fırkalaşmaya dönüşmemesi ve ba-

rış içinde yönetilebilmesidir. İhtilafın olumlu yön-

lerine ışık tutarak ve ilk müslüman kuşakların bö-

lünmeye yol açmaksızın birlik ve bütünlük için-

de, sosyal hayatın canlanmasında, farklılıkları na-

sıl değerlendirdiklerini göstermek elzemdir. İslâm 

medeniyetinin ihyası için, müslümanların ihtilaf 

ahlakını yeniden kazanmaları gerektiğinin ve böy-

lece ayrılıkçı sorunlarla başa çıkmada daha yetkin 

hale gelmelerinin elzem olduğunun özellikle altı-

nı çizmek lazım. Ancak daha da önemlisi, müs-

lümanların farklılıkları lehlerine, günümüz deyi-

şiyle uzlaşmazlığı avantaja dönüştürebilmeleri ge-

rekmektedir. Buradan yola çıkarak birinci kuralı 

şöyle koyabiliriz: İhtilaflar fırkalaşmaya sebep ol-

mamalı!

Bu aynı zamanda şu demektir; Ümmet arasın-

daki ihtilaflar fırkalaşmaya sebep oluyorsa işte o 

zaman tehlike baş gösterir ve çatışmaya dönüşerek 

ölümlere sebebiyet verir. O halde ilk kural farklı 

düşüncelerimiz sebebiyle fırkalaşmayacağız. Böy-

lece Hz. Peygamber’e atfedilen sözün maksadını 

daha ilk kuralda belirlemiş oluyoruz. Keza fırka-

laşmak rahmet değil, aksine kötülük ve savaşların 

sebebidir. Bu duruma Kur’ân’dan birçok misal ve-

rebiliriz. Allah bizlere fırkalaşmanın nasıl bir fe-

laket olduğunu açıkça göstermektedir. Kur’ân’da 

fırkalaşma kavramı yetmiş iki yerde geçmektedir. 

En can alıcı birkaç tanesini paylaşmak, meselenin 

vahim boyutları hakkında bizlere oldukça aydın-

latıcı fikir verecektir. “Kendilerine açık-seçik ka-

nıtlar geldikten sonra, çekişmeye girip fırkalar ha-

linde parçalananlar gibi olmayın. Böyle olanlar 

için çok büyük bir azap vardır.” (Âl-i İmran/105) 

“Bu benim dosdoğru yolumdur, onu izleyin, başka 

yolları izlemeyin! Yoksa bu hal sizi O´nun yolun-

dan uzaklaştırıp parçalara böler. Sakınıp koruna-

sınız diye O bunu önermiştir size.” (En’âm/153) 

“Sizin için, dinden, Nuh’a önerdiğini, sana vahyet-

tiğini, İbrahim´e, Musa’ya ve İsa´ya önerdiğimi-

zi şöyle diyerek kanunlaştırdı: “Dini ikame edin; 

onda bölünüp fırkalara ayrılmayın!” Onları ça-

ğırdığın bu tutum, şirke bulaşanlara çok ağır gel-

miştir. Allah, dilediğini kendisi için seçer ve hak-

ka yönelenleri kendisine iletir.” (Şûra/13) Son aye-

tin verdiği ana mesaj şudur: Eğer dini ikame et-

mek istiyorsanız, dinde fırkalaşmayın, fırkalaşır-

sanız şirk koşanların durumuna düşersiniz.

Dirilişin Gerçeklik Kazanabilmesi İçin

İslâm dünyasında bölünme ve çatışmala-
rın altında yatan müslümanların ümmetin yük-
sek amaçları ve maksatlarını tamamen unutarak 
önemsiz fıkıh ve kelam konularında kendi arala-
rında anlaşmazlığa düşmeye başlamalarıdır. İnsan-
ların bunları gördüklerinde, kitlelerin içine düştü-
ğü hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz? Öyle 
ki “hakiki” İslâm’ı temsil etme iddialarını destek-
leyebilmek için bu gruplardan bazıları diğerlerini 
kâfirlik ve irtidatla suçlayabilecek kadar ileri gitti-
ler. Birbirlerini itham etmekle uğraşmaktan, müs-
lümanlara fıkıh ve usul konularındaki ilmi tartış-
malar veya çatışan argümanlar arasındaki ince ay-
rımların sağladığından çok daha geniş bakış açı-
ları sunan şeriatın yüksek ilke ve amaçlarını göz-
den kaçırdılar. Tecrübeler, böylesine yararsız tar-
tışmalara girmenin, müslüman aklını gerçeği kav-
ramaktan ve değişen şartlara ilişkin değer yargı-
larına ulaşmaktan alıkoyduğunu göstermektedir.

Çağdaş müslümanların geleceğe umutla bak-
malarını sağlayacak dirilişin gerçeklik kazanabil-
mesi için, salgın halini almış sayısız hastalıklara 
bağımlı olmaktan kurtulmak gerekmektedir. An-
cak ahlaki emirlere olan saygımızı, İslâmî ahlak 
kurallarını da kaybettik. Bu yüzden kolaylıkla ay-
rılığa ve ölümcül çatışmaların tuzağına düştük. 
İşte Kur’ân’ın “dar ve sınırlı bir varoluş” ve “bir 
başarısız/sıkıntılı yaşam” olarak adlandırdığı mi-
ras budur. Bu miras yüzünden sonunda acizlik ve 
yıkım içinde kalakaldık. Gerçekten de Rabbimizin 
pek çok uyarısı bu yöndeydi. Kur’ân-ı Kerim bu 
noktada bize çeşitli hatırlatmalarda bulunmakta-
dır: “Kendilerine ilim geldikten sonra, sadece ara-
larındaki kıskançlık ve azgınlık yüzünden fırka-
lara bölündüler. Eğer belli bir süreye kadar erte-
leme sözü Rabbinden gelmiş olmasaydı, araların-
da iş mutlaka bitirilirdi. Onların ardından Kitap´a 
mirasçı olanlar da onun hakkında, işkillendiren 
bir kuşku içindedirler.” (Şûra/14) “Dinlerini par-
ça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var 
ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi 
Allah´a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini 
haber verecektir.” (En’âm/159)

Kötü Hasletlerden Kurtulmak

 Kur’ân-ı Kerim bize peygamberlerin ümmet-
lerinin tarihini anlatarak onlardan ders çıkarma-
mızı istiyor. Bu tarih bize medeniyetlerin kurulu-
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şunu ve gelişimini açıkça gösteriyor. Ayrıca nasıl 
gerilediklerini de anlatıyor. Gerileme ve çöküşün; 
dar görüşlü hizipçiliğin, ihtilafın ve uzlaşmazlık 
hastalığının doğrudan sonucu olduğu konusunda 
bizleri uyarıyor: 

“Allah’a yönelerek ona karşı gelmekten sakını-
nız, namaz kılınız, dinlerinde ayrılığa düşüp fırka 
fırka olan, her fırkanın da kendisinde bulunanla 
sevindiği müşriklerden olmayınız.” (Rum, 30/31-
32) “Yemin olsun, biz İsrailoğulları’nı çok güzel 
bir yurda yerleştirdik ve kendilerine temiz yiye-
ceklerden rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye 
kadar ihtilafa düşmediler. Hiç kuşkusuz, Rabbin, 
tartışmakta oldukları şey hakkında kıyamet günü 
aralarında hüküm verecektir.” 
(Yunus/93) “Cumartesi tati-
li, sadece onda ihtilaf edenle-
re farz kılındı. Rabbin, tartış-
makta oldukları şey hakkında, 
onlar arasında kıyamet günü 
hüküm verecektir.” (Nahl/124) 
“Onlara, dinle ilgili her türden 
şeylere ilişkin açık seçik bel-
geler verdik. Onlar, kendileri-
ne ilim geldikten sonra, arala-
rındaki haddi aşma/azgınlık/
bâği yüzünden ihtilafa düştü-
ler. Hiç kuşkusuz, Rabbin, on-
lar arasında, tartışıp durduk-
ları şeyle ilgili olarak kıya-
met günü hüküm verecektir.” 
(Câsiye/17) “Allah nezdinde 
tek (hak) din, (insanın) O´na 
teslimiyetidir; daha önce va-
hiy verilenler, haddi aşma/azgınlık/bâği yüzünden, 
kendilerine (hakikat) bilgi(si) geldikten sonra (bu 
konuda) farklı görüşlere sarıldılar. Allah´ın mesaj-
larının doğruluğunu inkâr edenlere gelince; unut-
ma, Allah hesap görmede hızlıdır.” (Âl-i İmran/19)

Maalesef buna rağmen Müslümanlar, tartış-
masız bir şekilde, yalnızca Allah’a iman ve ibadet 
inancını unuttular ve birbirleriyle güçlerini birleş-
tirme çağrısını terk ettiler. Yukarıdaki ayetler me-
selenin vahimliğini gayet iyi ortaya koymaktadır 
fakat Şura/14, Câsiye/17, Âl-i İmran/19. ayette 
gösterilen gerekçeler son derece önemlidir. O se-
bep “kıskançlık ve azgınlık-azgınlık/bağy yüzün-
den” şeklinde anlatılmaktadır. Bu gerekçeler bizle-
re ihtilaf konusunda ne yapmamamız gerektiğini 
söylemektedir. Yani ihtilaflarımıza heva ve hisle-

rimizi karıştırdığımız takdirde fırkalaşma meyda-
na gelmekte ve çatışmaya sebep olmaktadır. Do-
layısıyla günümüzde aramızda oluşabilecek ihti-
lafları tartışırken nefsimizi ve hislerimizi dizginle-
mek durumundayız. Aksi takdirde tarafların ara-
sında nahoş duyguların yaşanması kaçınılmaz ola-
cak ve çatışmalar meydana gelecektir. Böylece bu 
ayetlerle birlikte ikinci ihtilaf kuralını da belirle-
miş oluyoruz. Daha doğrusu ihtilafta fırkalaşma-
nın gerekçesini anlamış oluyoruz: “Kıskançlık ve 
azgınlık-azgınlık/bağy yüzünden” Bir müellifin de 
ifade ettiği üzere: “Şiddetli uzlaşmazlık, bencilce 
arzu ve istekler (heva) sürekli gelişme ve büyüme 
eğilimine sahiptir. Kişinin ruhunun derinliklerine 

nüfuz etmekte, aklını, tavırla-
rını ve duygularını kontrol al-
tına almaktadır. Sonunda o 
kişi, olayların genel ve bütün-
cül görüntüsünü kaybetmek-
tedir. Süreç içinde İslâm’ın or-
tak, yüce amaçlarını ve temel 
esaslarını görmezden gelmek-
tedir. Böyle bir kişi hikmet ve 
uzak görüşlülükten yoksun 
kalmakta, İslâmî ahlakın te-
mel ilkelerini unutmaktadır. 
Tüm denge ve öncelik duygu-
sunu kaybetmektedir. Bilgiye 
dayanmadan konuşma, ilim 
sahibi olmadan hüküm verme 
ve destekleyici kanıt olmaksı-
zın uygulama böyle bir kişiye 
kolay gelmektedir.” 

 Şayet bu kalbi hastalıklar 
atlatılabilirse, bölünmeler duracak ve ümmet ye-
niden dosdoğru yola, sağlıklı ve hayat dolu yola 
girecektir. Son ilahi mesajın sunduğu bu imkânlar, 
İslâm ümmetine önemli sorumluluklar yüklemiş-
tir. Bütün bunlardan şu sonuca varıyoruz. Evet; 
“Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır” sözü doğ-
ruysa ki doğru olma ihtimali oldukça yüksek, o 
halde müslümanlar olarak bu sözün gereğini ye-
rine getirip Hz. Peygamber’in son derece yerin-
de ve doğru bir tespit yaptığını ispatlamakla yü-
kümlüyüz. Bu yükümlülüğün ilk şartı da, yuka-
rıdaki birinci kural olan “fırkalaşmama” emridir. 
Tabi bunu başarabilmek için de “kıskançlık ve az-
gınlık/bağy” taşıyan hislerimizi tartışma konuları-
na bulaştırmamamız gerekmektedir. Şayet görüş 
farklılıkları sağlıklı bir çerçevede işletilirse, aklı 

Kıskançlık ve azgınlık/bağy” 
taşıyan hislerimizi tartışma 
konularına bulaştırmamamız 
gerekmektedir. Şayet görüş 
farklılıkları sağlıklı bir çer-
çevede işletilirse, aklı zengin-
leştirir, entelektüel gelişimi 
hareketlendirir ve bakış açı-
larının genişletilmesine yar-
dım edebilir. Böylece sorun-
lara, konulara geniş ve derin 
etkileri çerçevesinde, daha 
doğru ve daha ayrıntılı ola-
rak bakabiliriz.
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zenginleştirir, entelektüel gelişimi hareketlendirir 
ve bakış açılarının genişletilmesine yardım edebi-
lir. Böylece sorunlara, konulara geniş ve derin et-
kileri çerçevesinde, daha doğru ve daha ayrıntılı 
olarak bakabiliriz.

Düşünsenize; yukarıda belirtilen “kıskançlık 
ve azgınlık” gerekçeli, “fırkalaşmama” kuralını, 
hayatımızın her alanındaki meseleleri tartışırken 
uyguladığımızda, ihtilafa da düşsek, o tartışmadan 
rahmet hâsıl olmaz mı? Elbette olacaktır, zira tartı-
şılan meselelere “kıskançlık ve azgınlık” gibi kötü 
hasletlerimizi bulaştırmamış oluyoruz. Kötü has-
letin olmadığı ve toplumun faydasına güzel işlerin 
yapıldığı her ortamdan rahmet hâsıl olacaktır. Bun-
dan kimsenin şüphesi olmasın, zira Kur’ân ayetle-
ri de bunları net bir şekilde ortaya koymaktadır: 

“(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve 
“Ben Müslümanlardanım” diyenden kimin sözü 
daha güzeldir?   İyilikle kötülük bir olmaz, Sen 
(kötülüğü) en güzel bir şekilde (ihsanda buluna-
rak) sav/def et. Zaman seninle arasında düşmanlık 
bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.” (Fus-
sılet/33-34) “Onlar ki sözü dinlerler, ihsanlı (gü-
zel/topluma bir faydası) olanına tabi olurlar” (Zü-
mer/18) “Kullarıma söyle, sözün en ihsanlı/ güzel/
faydalı olanını söylesinler. Sonra şeytan aralarını 
bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.” 
(İsrâ/53) “Bu Kitabı sana şunun dışında hiçbir şey 
için indirmedik: Hakkında ayrılığa düştükleri şeyi 
onlara iyice açıklayasın ve Kitap, iman eden bir 
topluluk için kılavuz ve rahmet olsun.” ( Nahl/64)

Yine aynı şekilde Nahl/64. ayette kitabın, kı-
lavuz ve rahmet olma dışında hiçbir şey için 
gelmediği vurgusu yapılmaktadır. Bundan ka-
sıt, Kur’ân’ın yaşam kılavuzluğu eşliğinde haya-
tı rahmete dönüştürme zorunluluğumuz olduğu-

dur. Şimdi bu ayetler de ikinci bir kuralı ortaya 
koymaktadır. Yine ihtilaflarımızdan rahmet hâsıl 
olabilmesi için, tezimizi en güzel bir biçimde sa-
vunmalıyız. Burada ki “ahsen” çok geniş bir anla-
mı ihtiva etmektedir. Keza, “hasen, ahsen, ihsan, 
muhsin” kelimeleri aynı zamanda, güzel olanı, gü-
zel bir şekilde sunmayı, ihsan etmeyi yani insanla-
rın yararlanabileceği bir tarza dönüştürmeyi vur-
gulamaktadır. Allah insanlara hayatı en güzel bir 
biçimde ihsan ettiyse, bizler de aynı yöntemi be-
nimsemek zorundayız. Kaldı ki bizim ihsan ede-
ceklerimizin sahibi de yine Rabbimizdir. 

İhsanın bilincinde olmalı ve İslâm dünyasın-
daki bölünmüşlük krizinin köklerine inmeye ça-
lışmalıyız. Başlangıç olarak, müslümanların kal-
bindeki “iman ve ihsan boyutu”nu yeniden can-
landırmalıyız. Bu boyutlar müslümanların birbir-
leriyle ilişkilerini düzenleyen ana faktör olmaktan 
neredeyse tamamen çıktı. Bu durum İslâm anlayı-
şının bozulmasının, zararlı uygulamaların ve gay-
rimüslim toplumların baskıları ve dayatmalarının 
bir sonucudur. İman ve ihsan boyutunun yeniden 
canlandırılması ve doğru İslâm anlayışı, ilişkileri-
mizi pekiştirmenin, farklılıklarımızı anlamanın ve 
güzellikle bu farklılıkların kalplerimizde pas tutan 
tüm kötü izlerini silmenin tek garantisidir. İslâm’ı 
doğru öğrenmek ve anlamak, bize çeşitli eylem 
kategorilerini doğru dürüst takdir etme fırsatı ve-
recektir: Neyin tavsiye edilir veya izin verilir oldu-
ğunu, neyin zorunlu veya yükümlülük olduğunu 
vs. Böylelikle davamızın yüksek hedeflerini göz 
önünde bulundurabilmemiz, uzlaşmazlık ve tar-
tışma yoluyla sürekli itişip kakışmaktan kurtulma 
imkânına kavuşmamız mümkün olacaktır. Müslü-
manlar, varoluşlarının temel ve en yüksek meşrui-
yetini yeniden Kur’ân ve Sünnete bağlılıktan aldı-
ğında; işte o zaman İslâm’ın mesajını yüceltebile-
cek, maddi şartların ağırlığına ve önümüzdeki en-
gellere rağmen bir medeniyet inşa edilebilecektir.

Sonuçta, Müslümanlar yalnızca Allah’a iman 
edip ibadet ettiklerinden, peygamberleri, kitap-
ları, namazda yöneldikleri kıbleleri ve varlık ne-
denleri tek ve aynı olduğundan, ortak bir davada 
birleşmeleri gerekir. Bizi kuşatan derin trajediden 
ancak bu sayede kurtulmamız mümkün olabilir. 
Tekrar hatırlamalıyız ki; 

“Allah’a ve Peygamber’ine itaat edin; çekişme-
yin, yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuv-
vetiniz gider. Sabredin, doğrusu Allah sabredenler-
le beraberdir.” (Enfal,8/46)

Böylelikle davamızın yüksek hedeflerini 
göz önünde bulundurabilmemiz, uzlaşmaz-
lık ve tartışma yoluyla sürekli itişip kakış-
maktan kurtulma imkânına kavuşmamız 
mümkün olacaktır. Müslümanlar, varo-
luşlarının temel ve en yüksek meşruiyeti-
ni yeniden Kur’ân ve Sünnete bağlılıktan 
aldığında; işte o zaman İslâm’ın mesajı-
nı yüceltebilecek, maddi şartların ağırlı-
ğına ve önümüzdeki engellere rağmen bir 
medeniyet inşa edilebilecektir.
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Y ıllardır varolan ve son yıl-
larda da modası hâlâ geç-

memiş Amerikan düşmanlığı, 
Amerika’nın ne olduğu hak-
kında yeniden düşünmeyi ge-
rekli kılıyor. Aynı şekilde yıl-
lardır yapılan Doğu-Batı kar-
şılaştırmaları, Batı kültürünün 
Doğu karşısındaki farklılıkları, 
İslâm ve Batı gibi mukayeseler, 
bütün bunlar Batı’yı bizden 
farklı kılan şeyin ne olduğu 
hakkında da yeniden düşün-
me kapısını aralıyor. Özellik-
le ‘küreselleşme’ diye adlandı-
rılan ve iletişim-bilişim araçla-
rının yaygınlaşması ile imkân 
sahipleri için dünyanın her bir köşesini daha fazla 
ulaşılır kılan dönemde, Doğu-Batı karşılaştırmala-
rı ile Amerikan kültürü taşlamaları sanırım yerini 
başka düşünme süreçlerine terk edecektir. Ancak 
bu niceliksel ilerleyiş, bilmediğimiz yeni şeylerin 
icadı anlamına gelmekten ziyade, tarih boyunca 
olan şeylerin yeni görüntüleri şeklinde tezahür 
etmekte ve yeniden hatırlamayı gerektirmekte-
dir. Âdem’le Havva’nın yasak meyve ihlali bir ağa-
cın bir dalıyla sınırlıyken, çağımızda bu meyve-
ler milyon tonluk depolardan milyon tonluk atık 
yerlerine taşınır durumda. Ve milyonlarca ekran-
dan milyonlarca zihinlere boşaltılıyor günahlar. 
Amerika’ya veya Avrupa’ya düşman olan sevgili 
insanlarla! “Nedir Amerika, nedir Avrupa?” mese-
lesini tartışmak isterim. Amerika’nın neyine karşı-

yız; devletine mi, askeri gücü-
ne mi, ahlaksızlığına mı, yöne-
ticilerine veya rejimine mi, ku-
ruluş felsefesine mi, sınırları-
nın genişliğine mi? Amerika’yı 
veya Avrupa’yı kuran ve yöne-
ten insan türüne mi, ırklarına 
mı? Neyine?

 
Irk Meselesi

Ayrıca Müslümanlar olarak 
İslâm’ın ilk gününden itibaren 
başlatılmış cihanşümul dü-
şünme biçimimizi kaybetme-
meli, onu kaybettiğimiz yer-
den yakalayıp yeniden yaşa-

nır hale getirmeliyiz. Örneğin bir ırka mensup in-
sanların yaptığı zulümler yüzünden o ırkı tümden 
olumsuz değerlendirmeye tabi tutmak, en çok da 
Müslümanın kaçınması gereken bir davranıştır. 
(Kur’ân 5/8) Hatta o ırka mensup olanlar dünyayı 
kasıp kavuran zulümlere imza atmış olsalar da biz 
bu zulümleri onların ırklarına ve kanlarına değil, 
yanlış düşünüş ve davranış biçimlerine ve bu bi-
çimleri doğuran tarihsel sebeplere isnat ederiz. Bu 
evrensel bakışa göre Müslüman, nasıl peygamber-
ler arasında ayrım yapmayıp hepsine aynı şekil-
de iman ediyorsa (Kur’ân 2/285), ırklar arasında 
da ayrım yapmayıp hepsini Allah’ın ayetleri olarak 
görmek durumundadır. Dolayısıyla bir ırka men-
sup olan insanların yaptığı kötülükler, o insanla-
rın kanlarıyla veya soylarıyla ilgili olarak görüle-
mez. Peki, biz bu inancımızı sözlerimize ve dav-

Muhammet ÇELİK

İnsanlığın yegâne ve son dini olan İslâm, sadece dinlerden bir din kılınarak, 
özündeki adaleti yeryüzünde fiilen sağlama vasfını silip kültürel seviyeye 
indirgenerek kabul edilmekte, dinin hakikati örtülmek istenmektedir. Bu 
durumda hakikatin çokluğu, hakikatin yokluğu anlamına gelmektedir.

Herkesin İçinde Bir Amerika
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ranışlarımıza nasıl yansıtabiliriz? İçinde İngilizlere 
karşı bir nefret besleyen Müslümana sormak ge-
rekir mesela, “hangi İngiliz’e düşmansın?” diye; 
Allah’ın İngiliz olarak yarattığı varlığa mı, yoksa 
tarihin ve siyasetin ürünü olmaktan kendini kur-
taramamış olan ve bu siyasi sürecin kendine ver-
diği rolü oynarken batıl yolda ilerleyen İngiliz’e 
mi? Müslümanlar olarak biz Allah’ın yaratmış ol-
duğu bir Fransız’ı, bir Ermeni’yi, bir Arap’ı, bir 
Türk’ü veya bir Kürt’ü sevmemek gibi bir hakka 
sahip değiliz. Ayrıca söz ko-
nusu olan kötülükleri işleme 
hususunda örneğin bir İspan-
yol ne kadar zaaf sahibi ise bir 
Türk’ün, bir Kürt’ün veya bir 
Arap’ın da aynı oranda zaaf-
lara sahip olduğunu, İslâm’ın 
rengine bürünen toprakları 
sebebiyle belki bu zaaflarına 
daha az yakalanıyorlarsa da, 
bu azlığın kendi ırklarıyla ilgi-
li değil İslâm’ın güzellikleriy-
le ilgili olduğunu biliriz. Böy-
lece biz Türkler veya Kürtler 
olarak düşmanlarımızın besle-
diği nefreti tümden aynı kefe-
ye koymak yerine o nefreti de 
türlerine göre ayırıp, bunlar-
dan bir kısmının belki canları-
nı yaktığımız için haklı olarak 
bize yöneltildiğini düşünme-
liyiz. Yani zulüm yaptığı için 
Türk’ten, Kürt’ten, Arap’tan da 
nefret edilmiş olabilir, anlama-
ya çalışmalıyız.

Böyle yaklaştığımız takdir-
de, hiçbir kan, soy, ırk, süt, 
deri rengi, kafatası biçimi ve 
saç rengi bizim için sevimsiz 
olmayacaktır. Kızgınlık duy-
duğumuz kişilere karşı sosyal medya da dâhil hiç-
bir ortamda, “kansız, soysuz, sütü bozuk, kanı bo-
zuk, aslı belli değil” gibi laflar etmeyeceğiz. Çün-
kü biz Müslümanlar olarak biliyoruz ki hiçbir kan 
kirli değildir ve hiçbir soy, ırkı sebebiyle şerefli 
değildir. Biz İngilizlere, Sırplara, hatta daha yakı-
na gelirsek Araplara, Türklere veya Kürtlere düş-
man olmak gibi bir duruma düşmemeliyiz. Bütün 
Sırplar İslâm’a düşman olsa bile, kötü olan, Sırp 

ırkı değil, o fiili işleyenlerdir. Müslüman bir Sırp, 
Müslüman bir Ermeni, Allah katında hepimizden 
daha kıymetli olabilir. O halde “İngilizleri sevmi-
yorum, Ermeniler şöyledir, Araplar böyledir” gibi 
sorumsuzca söylenebilecek sözleri dilimizden çı-
karmamız gerekiyor.

Sanırım bu söylediklerimize hiçbir Müslüman 
itiraz etmeyecektir. Çünkü bu teorik konuşmala-
rı yapmak kolaydır; zor olan bununla sınandığı-
nızda aynı teoriyi pratiğe geçirmektir. Peki, bu-

nun örnekleri yok mu dünya-
mızda? Bence Aliya İzzetbego-
viç bunun canlı örneği olarak 
yaşamıştı çağımızda, işte onun 
sözleri: “Biz, zulümlerin sade-
ce ve sadece zalimlerin fiili ol-
duğuna inananlardanız ve ilan 
ediyoruz ki biz bu zulümler 
için Sırp halkını suçlamıyo-
ruz. Zulmü için, zalimlerden 
başkası hesap verecek değil-
dir.” (SDA’nın Foça mitingin-
den, Köle Olmayacağız, Fide 
Yayınları). “Bu Sırp toplumu 
nasıl bir toplumdur ki, böyle 
bir harekete girişti? Ben şah-
sen bunu açıklayamıyorum. 
Alman halkı Yahudileri siste-
matik usullerle nasıl gaz oda-
larına gönderdi ve vahşice öl-
dürdü? Bir Alman ile karşılaş-
tığınızda kendi kendinize “bu 
insanların böyle bir şeyi yap-
ması mümkün müdür?” diye 
soruyorsunuz. Benim ceva-
bım, hayır. Bu Alman halkının 
değil Alman idarecilerinin işi-
dir. Toplumlarını bu yola on-
lar sevk etmişlerdir. Alman 
toplumu normal bir toplum-

dur. Fakat öldürülenler de bu toplumun için-
deydiler. Bu vahşice cinayetleri gerçekleştirebil-
mek için binlerce vatandaşlarını nasıl ikna ede-
bildiklerini izah etmeyi bir gün becerebilecekle-
rinden asla emin değilim. Hele bazılarının Sırp-
ları aynı katliamları yapmak için nasıl ikna ede-
bildikleri hiç açıklanamayacaktır. Bu entelektü-
el bir cinayettir.” (Konuşmalar, Klasik Yayınları)

Müslümanlar olarak İslâm’ın 
ilk gününden itibaren başla-
tılmış olan cihanşümul düşün-
me biçimimizi kaybetmeme-
li, onu kaybettiğimiz yerden 
yakalayıp yeniden yaşanır 
hale getirmeliyiz. Örneğin bir 
ırka mensup insanların yap-
tığı zulümler yüzünden o ırkı 
tümden olumsuz değerlendir-
meye tabi tutmak, en çok da 
Müslümanın kaçınması gere-
ken bir davranıştır. (Kur’ân 
5/8) Hatta o ırka mensup 
olanlar dünyayı kasıp kavu-
ran zulümlere imza atmış 
olsalar da biz bu zulümleri 
onların ırklarına ve kanları-
na değil, yanlış düşünüş ve 
davranış biçimlerine ve bu 
biçimleri doğuran tarihsel 
sebeplere isnat ederiz.
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İnsan Doğası ve Amerika

Irk konusunda olduğu gibi din, kültür ve me-
deniyet konusunda da kendimizi diğer insanla-
rın yerine koyabilmeli ve ‘onların yerinde olsay-
dık ne kadar farklı olabilirdik?’ diye kendimize 
sormalıyız. Onlar derken örneğin Amerika’yı ele 
alalım; belki bir gün biz onların yerinde olacağız, 
aynı güç bizim elimizde olacak, peki o gün onlar-
dan farklı olarak ne yapacağız? Buna yönelik ne 
gibi hazırlıklarımız var? O halde Amerikan düş-
manlığını tüm zayıflık ve tüm kötülüklerimize bir 
kılıf olarak geçirmek yerine, Amerika’yı Amerika 
yapan insani özellikleri inceleyelim ve içimizde-
ki Amerika’yı keşfe çıkalım. Çünkü ırk unsurunu 
devre dışı bırakmakla kalmamalı, insan doğasının 
özellikleri bakımından hepimizin aynı zaaflara sa-
hip olduğunu bir kez daha düşünmeliyiz. 

Amerika’yı veya Avrupa’yı farklı kılan ne? 
Farklı coğrafyalarda bulunmak, farklı medeniyet-
lere sahip olmak, farklı düşünme biçimi, farklı 
ırklara mensup olmak, farklı tecrübeler yaşamak 
ve saire, tüm bunlar onları bizden farklı kılıyorsa, 
bu durum, onların kötü olduğu ve bizim iyi ol-
duğumuz ya da onların ilelebet kötü kalacağı ve 
bizim ilelebet iyi kalacağımız anlamına mı gelir? 
Aynı canlı türüne sahip farklı ırklarda ve farklı tec-
rübe ortamlarında olan biz insanlar, büyük bir is-
tişare sofrasına mı oturacağız, yoksa büyük kavga-
larımızı daha da büyütecek miyiz?

Çevremde gördüğüm Amerika karşıtlığının gi-
derek artmasına rağmen, kendim de dâhil olmak 
üzere karşıt kişilerin ve toplumların giderek Ame-
rikan tipi insanlara ve toplumlara dönüştüğünü 
görmek beni bu yazıyı yazmaya sevk etti. Bir yan-
dan Amerika düşmanlığı yaparken diğer yandan 
farkına bile varmadan Amerikalılaşıyoruz gibi gel-
di bana. Araştırmalara göre İran ve Türkiye, hem 
Amerikan hayranlığının hem de Amerikan düş-
manlığının had safhaya ulaştığı, bu iki çelişkili 
durumu aynı anda yaşayan insanların bulunduğu 
ülkeler imiş. Belki de araştırma sonuçlarına bak-
maya hiç gerek yok, dönüp kendime bakıyorum, 
bu çelişkiyi her an yaşadığımı görüyorum. Ken-
di içimde iki ayrı kişi yaşıyor sanki; biri dünyanın 
daha iyi bir yer olması için çareler düşünüyor ve 
Allah’a teslimiyeti arzuluyor, diğeri hayattan zevk 
almak için güç sahiplerinin ürettiği bir yaşam tar-
zına sempati duyuyor, adeta boyun eğiyor.

Bu yazıda ‘Amerika’ derken dillere pele-
senk olması ve çağın küresel insanını temsil et-
mesi sebebiyle bu kelime kullanılmaktadır. Yok-
sa Amerika’dan kastedilen, illa da, çift kutuplu 
dünyanın Rusya-Çin bloğuna karşılık Avrupa-
Amerika veya NATO bloğunu temsil eden ve belli 
sınırları olan bir ülke olmak zorunda değildir. Bu 
gün Amerika dediğimiz şey, dünyanın sadece fi-
ziki hacmine ve kütlesine değil ruhuna ve karak-
terine de damgasını vurmuştur. Avrupa’yla baş-
layan bir tür küreselleşmenin devamıdır Ameri-
ka. Amerika’yı doğuran Avrupa ise bu küresel-
leşmede Amerika’dan hemen sonra yer almakta-
dır. İnsanın içindeki iyi ve kötü yönelimlerin kav-
gası, önce Avrupa’nın sonra Amerika’nın dünya 
hâkimiyetiyle birlikte, kötülüğün lehine dönmüş 
gibi gözüküyor. Habil-Kabil mücadelesi dünyanın 
belli bir bölgesinde olmuştu ve o bölgede Kabil 
amacına ulaşmıştı. Bugün ise dünyanın tümünü 
etkisi altına almış bir Kabil ruhundan söz etmek 
mümkündür. “Amerika bu kötülüğü ortaya çı-
karmıştır” diyebileceğimiz gibi, “bu kötülüğümüz 
Amerika’yı ortaya çıkarmıştır” da diyebiliriz. Ayrı-
ca bu hâkimiyet kavgasında dünya üzerinde “iyi-
ler ve kötüler” olmak üzere iki grup yoktur, insa-
noğlu tek parça olarak bizatihi hem ekseriyetle iyi 
hem ekseriyetle kötü olabileceği gibi, ister toplum 
olarak ister birey olarak her iki gruba da katılma 
hakkımız ve ihtimalimiz daima vardır.

Yani Amerika’yı, dostlarını ve bunların zulüm 
çarkını ortaya çıkaran şey nedir diye sorguladığı-
mızda, bunun, denetimden çıkan insan doğasıy-
la ilgili olduğunu görmekteyiz. İnsana bilmediği-
ni öğreten Allah’tır, vahiy yoluyla ve tüm peygam-
berler silsilesiyle öğretmiştir; Müslümanların ya-
şamış olduğu medeniyet de bu öğrenme sürecinin 
bir safhasıydı ve bu safha kendini Batı medeniye-
tine intikal ettirdi. Hep birlikte biz insanlar ola-
rak peygamberlerden çok şey öğrendik ve öğren-
diklerimizi kendimizce kullanarak daha ileri saf-
halara geçtik. Vahyin insana öğrettiği bunca şey-
den sonra insanoğlu kendi yoluna tek başına de-
vam etmek istedi, modernleşme süreci ile Avru-
pa ve Amerika dönemleri, küreselleşme gibi sü-
reçler ve dinin devre dışı bırakıldığı bir hayat tar-
zının benimsenmesi, insanoğlunun Allah’ın ver-
diklerine karşı nankörlüğünü (Kur’ân 14/34) bir 
kez daha göstermiş oldu. Avrupa ve Amerika’nın 
bu durumda öncü olması bir şeyi değiştirmez; bu-
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rada biz insanlar olarak bu nankörlük biçiminin 
içinde tek-tipleşerek yoğrulduk, bundan çıkışın 
yollarını aramalıyız.

Bir insan, nasıl ki bedeniyle ve ruhuyla, siga-
radan, içkiden ve diğer günahlardan zarar görüp 
yıkılmaya başlıyorsa, günümüzde bütün insanlık 
olarak öylece ruhsal bir yıkılışa doğru sürükleni-
yoruz ve en tehlikelisi buna sessiz kalıyoruz. Ken-
dimizi ve kentimizi çürütüyoruz. Bursa İstanbul 
olmaya, İstanbul New York olmaya özeniyor. An-
cak dünyada bir kent daha New York olma yolun-
daysa, bu demektir ki bir kent daha Bağdat olup 
yıkılmaya, Somali olup ezilmeye mahkûm olmak 
üzeredir. Ne var ki bu gidişatı topluluklar seze-
miyor. Çünkü Amerikanvâri bir cambazlıkla “bar-
dağın dolu tarafı” gösteriliyor onlara. Polyannacı-
lık hastalığına yakalanmış sözüm ona “gelişmek-
te olan ülkelerle” dolu dünya. Yine de şunu diye-
bilmeliyiz: Tehlike varsa umut da var olmak zo-
rundadır; çünkü biz Müslümanlar ümit kesmeyiz 
Allah’tan.

Küresel Tek-tipleştirme

Küreselleşme, dünyada bireysel özgürlüğü 
görünüşte yaygınlaştırmakla beraber ve aynı za-
manda, belki de paradoksal olarak, ruhsal köle-
liği de yaygınlaştırıyor. Çağın insanı, artık daha 
çabuk etki altında kalıyor. Bireysel özgürlüğe ka-
vuştuğunu savunan bu insan, aynı zamanda ‘sürü 
psikolojisi’nin de kurbanıdır. Bireyin iradesi, çağın 
ruhu ve bu ruhu yayan araçlar tarafından baskı al-
tına alınmıştır. Baskı, bir süre sonra o bireyi tama-
men imha ediyor. Geriye kalan iskelette yaşamını 
sürdürecek olan insan, artık çağın sunduğu yaşa-
ma biçiminin dışında herhangi bir yaşama biçimi 
olabileceğini hayal bile edemiyor. İnsanların tek-
tipleşmesi bir yana, şehirler de tek-tipleşiyor. Her 
insanın kendine özgü bir teni ve kokusu olduğu 
gibi her şehrin kendine göre bir dokusu ve koku-

su olması gerekirken, tam aksine nereye giderse-

niz gidin aynı kentlerle karşılaşıyorsunuz bugün; 

hepsi birbirinin kopyası olan bu şehirler, kendile-

rine özgü bir şey sunamıyorlar size artık. Beledi-

yeler ve yöneticiler de bu taklit mimarilerini bü-

yük bir iştahla devam ettiriyor, zevksiz yığılmalar-

la insanların sürüleşmesine katkıda bulunuyorlar.

Yukarıda bahsettiğim Habil karşısındaki Ka-

bil baskınlığı, bizi şeytanın yoluna çekmeye çalı-

şırken, tüm zamanların en ustaca etkileme yön-

temlerini kullanıyor. Biz şeytanın çirkin ve iğrenç 

resimlerini çizip duralım, onu karanlıklar hâkimi 

olarak hayal ededuralım; şeytan çağımızda her 

zamankinden daha güzel, daha haz verici, daha 

mutlu edici… halleriyle içimizde yuvalanmış! 

Eğer biri şeytanı çizecekse onu en güzel bir bi-

çimde çizmesi gerekir. Örneğin Amerika’nın film 

sektörü ve ondan etkilenen dünya sineması, biz-

ce haram ve kötü olan tüm değerlerini insan nef-

sinin haz alacağı şekilde, seçilmiş en çekici kadın 

ve erkeklerin başrol oynadığı filmleriyle dünyaya 

yaymakta ve böylece hem güzelliğin/yakışıklılığın 

kıstaslarını insan şehvetinin haz unsuruna ve Batı-

lı erkek/kadın modellerine göre belirlemekte hem 

de insanın haz alan tarafına hitap ettiği için ken-

di değerlerini sessizce kabul ettirmekte ve sevdir-

mektedir. İdeal insan tipini, ideal insan davranışı-

nı, kaliteyi, mutluluğu, yaşanmaya değer bir ha-

yatı ve uğrunda ölünecek şeyleri bize bu zihniyet 

bu yöntemlerle tanımlıyor. Tabi bu örneği verir-

ken hiçbir ülkeyi bu beyin haritasının dışında dü-

şünme hatasına düşmeyelim. Zira artık küresel bir 

‘Amerika’dan bahsediyoruz.

Şahsiyetin oluşumu yerine, mutluluk, güzel-

lik, kahkaha ve dans eksenli bir kalıbın içine gir-

meyi yeğliyoruz içimizdeki Amerikalı yanımızla. 

Hüznü öteliyor, hayatın içinden çıkarıyoruz. Ya-

nık Anadolu türküleri gönüllerdeki yerini bırakıp 

gidiyor. Üzgünlük şiir tadı veren bir haldi bizde 



47

 Umran • Mart 2017

  HERKESİN İÇİNDE BİR AMERİKA 

ama değerini bilen kalmadı diye hayıflanıyoruz. 
‘Kahrın da hoş lütfun da hoş!’ demeyi unutmak 
üzereyiz. Amerika’yı boş ver, kendine bak! Ame-
rika içimizde, “yoksulluk içimizde!” Dünyaya, 
Allah’a kul olmak için geldiğine ve bu kulluğun 
en kalıcı mutluluk olacağına inanmakla, dünya-
ya mutlu olmak için geldiğine ve bu mutluluğun 
hemen şimdi yaşanması gerektiğine inanmak, bir-
birinden çok uzaklaşan iki yolun başlangıçlarıdır. 
Ama siz de haklısınız; çünkü sadece kendi içimiz-
deki hayvani yanımız olsa yine iyi, bir de dışımız-
dan gelen etkilere maruz kalmamız söz konusu. 

İletişim ve İnsan

Burada iletişimin küreselleşme çağındaki ina-
nılmaz rolü ortaya çıkıyor. Çünkü çağımız insanı 
sürekli olarak iletişim araçlarının muhatabı konu-
mundadır. Oysa insan düşünebilmek için zihnini 
uyku dışında da dinlendirmesi gerekir. Sürekli ile-
tişim halinde olan insan düşünce üretemediği gibi 
kendi yaşamına yönelik muhasebe de yapamıyor. 
Çünkü sürekli iletişim halinde olmak, sürekli etki 
altında kalmak demektir. Yürünen yolda çimen 
bitmez, çünkü sürekli ayakların baskısı altındadır. 
Diziler, filmler, videolar, klipler, müzikler, telefon 
görüşmeleri, gazete, kitap, dergi, reklam panola-
rı, tabelalar ve insanlar arasındaki yüz yüze görüş-
meler birer iletişim ve tabi güçlü birer “etki” un-
surlarıdır. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instag-
ram, Youtube gibi sosyal medya siteleri ve bütün 
bir internet, cep telefonu, radyo, TV, vs. hepsi bi-
rer etki unsurudur ve aklımızı kuşatmışlardır. O 
akıl ki, insanı insan yapan şeydir. Böylece insan, 
yaptığı şeyler hakkında düşünecek zaman bula-
mıyor. Çünkü zihni hiçbir zaman dinginleşemi-
yor. Etki, insana zevk verdiği için de, kişi etkiden 
kaçması gerektiğini, bir süre etkiye maruz kalma-
dan yaşaması gerektiğini anlamak istemiyor. Do-
layısıyla bu etkiye maruz kalan insan, aklından zi-
yade duyularıyla ve duygularıyla hareket ediyor.

Oysa iyiliğin olduğu kadar kötülüğün yayıcısı 
da zevk veren etki alanlarıdır. Hatta kötülüğün ya-
yılması daha hızlıdır. Peygamberimiz ve hanif olan 
diğer Mekkeliler bu yüzden zaman zaman toplu-
mun etki alanından uzağa, Hira mağarasına gide-
rek zihinlerini dinlendiriyor ve düşünüyorlardı. 
Onlar etkiye maruz kalmanın neye mal olacağının 
bilincindeydiler. Peki, durup düşünmeksizin ya-

şarsak ne olur? Durup dinlenmeden yemek yedi-

ğimizde bedenimize olan şey neyse, ruhumuza da 

o olur. Ruh sağlığımız bozulur. Veya olumsuz et-

kilere maruz kaldığımız halde bunu anlayamayız. 

Etkisi altında kaldığımız şeyleri iyice değerlendir-

meye vakit bulamadığımız için onların devamına 

da kendimizi açarız. Aynı iletişimi devam ettirdik-

çe de sonu gelmez bir yola girer ve geri dönüşü 

olmayan kararlar alırız. İletiştiğimiz kişilerin yaşa-

mını benimseriz. Filmlerdeki insanların davranış-

larını tecrübe etmek isteriz. Gördüğümüz şeyleri 

yaşamak isteriz. Hayat anlamsızlaşır.

Çünkü bu dünyada her şey bir ölçüyledir. Yağ-

mur az yağdığında rahmet, çok yağdığında azap 

oluyor. İletişim nimeti de ve başka nimetler de sı-

nırı aştığı zaman felakete sebep olabilir. Mekke 

toplumundan uzak kalıp biraz kafa dinlemek, bi-

raz tefekkür etmek, durup düşünmek, kötü etki-

den kurtulmak o kadar da zor değildi. Ancak gü-

nümüzde cep telefonunun çekmediği bir kuytu 

köşe veya bir dağ başı kalmadığı için ve cep tele-

fonu dediğimiz şeyde de her aradığın (aslında o da 

seni arıyor) şeyi bulabildiğin için, etkiden kurtul-

man o kadar kolay olmuyor. Adeta irade devi ol-

man gerekiyor.

İletişim aynı zamanda birlikte olmak demek-

tir. Kiminle oturup kalkarsan onun davranışını 

kaparsın değil mi? İşte izlediğimiz filmlerdeki er-

kekler ve kadınlar bizim adeta oturup kalktığımız 

kişilere dönüşüyor. Onlar gibi oluyoruz bir zaman 

Amerika sadece günümüzdeki ülkeler-
den birinin adı değildir; Amerika aynı 
zamanda çağdaş dünya insanının ruhu-
na sinmiş bir yaşam tarzı, bir düşünme 
biçimi ve bir algı metafiziğidir. Bu sis 
bulutundan kendini kurtaramayan hiç 
kimse Amerika’yı yenemez. Amerika’yı 
yense bile kendisi Amerika oluverir. 
Bu sis bulutu İslâm’ın tam karşısın-
dadır ve gerektiğinde İslâm kılığına 
da bürünebilir, onun saflığını zede-
ler, onu bulanıklaştırır. Günümüzde 
Müslümanların yaşadığı ülkelerin 
neredeyse tamamı Amerika!
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sonra. Ve artık şunu rahatça söyleyebiliriz ki “izle-
diğimiz filmlerdeki şeyler başımıza gelmedikçe öl-
meyeceğiz!” Ayrıca yukarıda da söylediğimiz gibi, 
iletişim halinde olduğumuz yani etkisi altına gir-
diğimiz her türlü unsur, bizdeki değer yargıları-
nı ve estetik ölçülerini belirliyor. Artık kim gelirse 
gelsin, bu büyülenmiş zihnimizi kurtaramaz. Ya-
kışıklı erkek ve güzel kadın modeli belirlenmiştir, 
cesaretin ne olduğu, iyilik ve kötülük kavramları-
nın ne olduğu belirlenmiştir. Nasıl yaşamamız ge-
rektiği belirlenmiştir. Bunları tartışmaya açamayız 
çünkü böyle bir tartışmanın açılması için ilk önce 
iletişim sağanağının durdurulması gerekiyor.

Sağlıksız iletişimin sağlıklı hale gelmesi için, 
iletişimi belli bir ölçüye bağlamak ve istişare me-
kanizmasını harekete geçirmek gerekiyor. Yer-
yüzünde hiçbir canlı kendini sınırlamak zorun-
da değildir, ekolojik denge onların ayarını veriyor 
zaten. Ancak insan bunun dışındadır. Sınırlamak 
zorundadır kendini, sanatta, edebiyatta, yeme iç-
mede, uyumada, yürümede, iletişimde ve bütün 
bir hayatta. Helal ve haram kavramları sadece bi-
rer fıkhi kavram değil, aynı zamanda insanın her 
çağda kendini yeniden sınırlaması gerektiğini gös-
teren işaretlerdir.

Çoğulculuk Söylemi ve                                          
Farklı Olanın Etkisizleştirilmesi

İletişimin biz küresel insanları tek-tipleştirmesi 
bir yana, ayrıca bu süreç içimizdeki farklı olan dü-
şünme biçimlerini ve şahsiyetleri de kendi strateji-
si ile etkisizleştiriyor. Zaten farklı olanın ne kadar 
farklı olduğu da ayrı bir mesele! Teknoloji ve dev-
letler alanına bakalım; yıllardır “Batı’nın tekniği-
ni al ama ahlakını alma!” diyenlere karşı “tekniği-
ni alırsak ahlakını da almış oluruz” diyenler hak-
lı çıkmış gibi görünüyor geldiğimiz merhalede. 
Son dönemde İran’ın Suriye rejimini destekleye-
rek yaptığı sivil katliamlarıyla, Suudi Arabistan’ın 
Yemen’i bombalarken yaptığı sivil katliamları ara-
sında ve bunlarla Amerika’nın herhangi bir yeri 
bombalaması arasında bir fark görebiliyor musu-
nuz? İnsan hakları veya savaş suçları açısından bu 
olayları incelediğinizde Müslümanı kâfirden ayırt 
edebiliyor musunuz? Hayır. Kültürel alana baka-
lım; kendilerini İslâmcı olarak gösteren TV kanal-
ları ile diğer kanalları karşılaştırın; İslâmcı olan-
larda örneğin gezi-seyahat programlarında İslâmî 

bir bakış açısı görebiliyor muyuz? “Yeryüzünde 
gezin” mealindeki ayetlerin gereği olarak “ibret 
alıcı” bakışlar var mı bu tür programlarda? Var-
sa da azdır, oysa çoğalmalı ve evrensel hale geti-
rilmelidir.

Postmodern ve çoğulcu dedikleri yeni dönem-
de Amerikancı algı, bütün dinlere, bütün düşün-
ce ve yaşam biçimlerine saygılı olduğunu iddia 
eder. Herkesin kendine göre hakikatleri olabile-
ceğini söyleyerek, aslında hakikati arama kaygısı-
nı yok etmeyi amaçlar. Bu yüzden ne herhangi bir 
dinin ne de İslâm’ın şekilden ibaret olan bir mev-
cudiyeti kimseyi rahatsız etmez. Çarşaflı bir kadın 
da herkes gibi üniversiteye gidip ders alabilir, ca-
mide namazını kılabilir. New York’ta bir camide 
Cuma namazı için yüz binler toplanabilir; müm-
kündür. Hepsine özgürlük vardır. Bu özgürlük, 
insanın varoluş gerçeğini sorgulama bilincinden 
bağımsız bir şekilde kalırsa, ancak o zaman sonu-
na kadar ilerleyebilir. Dine evet ama hangi dine? 
İçinde insan olmanın sorumluluğunu, adaleti yer-
yüzünde sağlama gerekliliğini barındırmayan, her 
şeyi Allah’a bırakmış bir dine evet. Böylece insan-
lığın yegâne ve son dini olan İslâm, dinlerden bir 
din kılınarak ve kültürel seviyeye indirgenerek 
kabul edilmekte, kültür zenginliğine kattığı renk 
desteklenerek dinin hakikati örtülmek istenmek-
tedir. Bu durumda hakikatin çokluğu, hakikatin 
yokluğu anlamına gelmektedir.

Çağın dayatmasını reddeden ve farklı bir ya-
şama biçimi seçen müstesna kişiler yok değil. Fa-
kat indirgemeci ve popülist yaklaşımlarla etkisiz-
leştirilen bu kişiler, fiziksel bir baskı yoluyla sindi-
rilmek yerine, ya görmezden gelinerek yok sayıl-
makta ya da onların gerçek onurlu duruşları örtül-
mek istendiğinde magazinsel yönleri ön plana çı-
karılarak popüler hale getirilmekte ve böylece in-
sanların asıl görmesi gereken örnek şahsiyet orta-
dan kaldırılmış olmaktadır. Bu büyük isimleri de 
sözde yanına alan kalabalıklar, kendilerini farklı 
gruplar halinde etiketlerken, aslında aynı fabrika-
nın ürünü olduklarının farkına bile varamıyorlar. 
Peygamberi tanrılaştıran zihniyet günümüzde de 
örnek şahsiyetlere aynısını yapıyor. Çünkü böyle 
yaparak o kişileri örnek alınamaz, tatbik edilemez 
kılıyorlar. Böylece sorumluluktan kaçınmak daha 
kolay oluyor. Türkiye’den örnek verecek olursak 
Nuri Pakdil ve Sezai Karakoç’a gösterilen ilgi, ve-
rilen ödüller, düzenlenen sempozyumlar bu tür-
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dendir. Said Nursi’nin Türkiye’deki imajı aşılamaz 
bir otorite şeklindedir. Dolayısıyla bireylerin ken-
di şahsiyetlerini oluşturma arzuları daha baştan 
sıfırlanmış oluyor. Oysa ben Said Nursi’yi aşma 
enerjisini içimde taşıyamıyorsam, onu sevmemin 
pratikte bir faydası da yok demektir.

Düşünürlerin popülerleştirilmesi gibi siyasi li-
derler de karizmatikleştiriliyor. Takım tutar gibi li-
der ediniyoruz, onu tutuyoruz. Takım tutma has-
talığının bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Fana-
tikler arasında yayıldığı gibi topla alakası olma-
yanlara da sirayet ediyor. Çağın ahlaki bir özel-
liği olarak sanırım damarlara kadar giriyor fana-
tizm mikrobu. İslâm dinine mensup biri, takım 
tutar gibi İslâm tarafını tutuyor. İslâmcı falan de-
niliyor o kişiye artık. Ya da kendi düşünce gru-
bunun fanatizmini yapıyor herkes. Veya sevdiği 
yazarlar oluyor bir de sevmedikleri, sonra onla-
rı birbiriyle tokuşturuyor, yumurta kırma oyunu 
gibi. Karşı düşüncede olan biri, haksız çıktığında, 
ezik durumuna düştüğünde, seviniyor adam. Ha-
kikat kaygısı yok çünkü. Reklam ve gösteriş kay-
gısı almış onun yerini. Çağın gençliği bir araya ge-
lip meselelerini konuşamıyor ama vermek istediği 
mesajı tişörtlerin üzerindeki yazılarla vermeyi se-
çiyor daha çok. Diliyle ifade edemiyor, çünkü bu-
nun için düşünmek gerek, düşünmek içinse za-
manı iyi kullanmak. Oysa başkaları onun yerine 
düşünüyor, o da sloganları göğsünde taşıyarak kı-
vanç duyuyor.

Kur’ân ve Pasta

Müftü ve ekibi pastayı Kur’ân’a benzeterek ça-
talladıklarında ümmet-i sosyal medya olarak he-
pimiz nümayiş eyledük. (19-20 Nisan 2015 ha-
berlerine bkz.) Aslına baktığımızda ise Kur’ân’ın 
toplumumuzda pasta olmaktan kurtulabilmişli-
ği yok. Pastanın büyük dilimini “Diyanet İslam’ı” 
diye adlandırabileceğimiz devletin resmi ideo-
lojik dini kurumu götürürken, Kur’ân Kursla-
rı ölüler için Kur’ân okuyan bir nesil yetiştirmek-
le Mehmed Âkif’in “inmemiştir hele Kur’ân” şii-
riyle başlattığı uyanışın üzerini toprakla örterek 
kaldığı yerden devam etti ölülere “Kuran ziyafe-
ti” vermeye. Bu pasta Kur’ân’ın ne olduğunu an-
lamaya yönelmek gibi bir gayrete girmeyi engelle-
mek için ağızlara çalınmış birer parça bal olarak 
mevcudiyetini halen devam ettiriyorken, yerin-

de de durmuyor mübarek sürekli bir “çoğaltma/
tekâsür” ameliyesine maruz kalıyor. Artan Kur’ân 
ziyafetleri, Kur’ân Kursu sayıları, hafızlar, imam-
lar, cümle din görevlileri, camiler, yaz kursları, 
dindar nesil. Binlerce milyonlarca “hatim” indiril-
di. Çanakkale şehitlerine bilmem kaç bin hatim. 
Her yıl biraz daha artırılıyor. (Hatim “bitirme” de-
mektir, tıpkı pastayı yiyip bitirmek gibi.) Hep bir 
Kur’ân pastası ziyafetiyle karnını doyuranlar nesli 
olduk velhasıl. Öte taraftan ‘Kur’ân ölülere okun-
maz’ diyerek ve onu akademik çalışmalarına “mal-
zeme” yaparak bir nevi tıp öğrencisinin kadavra-
ya yaklaştığı gibi ona yaklaşan akademi dünyası 
sayesinde Kur’ân yine pasta olmaktan kurtulama-
dı. Kur’ân’dan çıkarılan tezler, makaleler, sempoz-
yum, konferans, kitap, dergi, ödev, tartışma vs. 
Kur’ân’dan ne çıkarmadık ki. Sosyal İslâm, Siya-
sal İslâm, Kur’ân’ın çağdaş yorumu, Kur’ân’a yeni 
yaklaşımlar, Kur’ân’ın küresel ısınmaya cevapla-
rı, Kur’ân’da insan kopyalama, Kur’ân ve laiklik, 
vb… Bir “tüketim kültürü”nün mensupları ola-
rak, her şeyi tüketmeyi bildiğimiz gibi Kur’ân’ı da 
her şekilde tüketmeyi biliyorduk. Elbette hepi-
miz iyi niyetliydik, güzel şeyler yaptığımıza inanı-
yorduk. Ama kapitalizm bizim en üst kimliğimiz 
olunca, tüketim kültürüyle de bir güzel kültürlen-
miş olunca biz, artık Kur’ân’a pasta gözüyle bak-
madan onu yiyip bitirmeden duramıyorduk. (Ey 
Kur’ân, oku bizi!) Oysa Kur’ân, inşa edici bir ki-
taptı, ilk İslâm toplumunu ve ondan sonra gelen 
İslâm toplumlarını inşa etmişti, Kur’ân’ın inşa edi-
ci özelliği sayesinde büyük bir İslâm tarihi çıkmış-
tı ortaya. Kur’ân’ın inşa ediciliğine kendimizi aç-
mamız için, elimizdeki pasta çatallarını bir kenara 
bırakmamız gerekiyor belki de. Biz onun inşa edi-
ci gücüne kendimizi açmadığımızda, bir de kalkıp 
Kur’ân’ı kendi aklımız ve kendi yaşantımızla inşa 
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etmeye onu yontmaya şekillendirmeye pasta gibi 
imal edip tüketmeye yeltendik. Çatalları ve kazma 
küreği bırakmak.. Belki de bunu biri yapıp bize 
göstermesi gerekiyor. Belki de yapanlar yeterli ola-
mıyor. Ama sonuçta cılız ve güçsüz ama onurlu ve 
samimi/ihlaslı istisnaları ayrı tutmakla birlikte di-
yebiliriz ki biz Türkiye’de yaşayan Müslümanlar 
olarak yani çoğunluktakiler olarak pastayı Kur’ân 
şeklinde yapıp yiyen müftüde tecessüm etmiş ol-
duk, yoksa zaten hepimiz Kur’ân’ı pasta yapıp ye-
mekteydik.

Amerika İçimizde

Hangi dinden olursa olsun, Hıristiyan, Müslü-
man, Hindu, Yahudi, Budist, fark etmiyor; hep-
si de bu kazanda kaynıyor. Ateist, anarşist, ko-
münist, fark etmiyor; hepsi de çağın ruhunun et-
kisi altında. Ancak bunu itiraf etmeleri oldukça 
zor. Müslümanların içindeki gruplar da bu ruh-
tan (ya da ruhsuzluktan mı desek?) kurtulabilmiş 
değil. Tarihi kutsayanlar, gelenekçiler, selefiler, ta-
savvuf erbabı, Türk-İslâm sentezcileri ve benze-
ri başka milliyetçi sentezler, Doğu-Batı sentezci-
leri, modernistler, kültürel İslâmcılar, solcu Müs-
lümanlar, milliyetçi muhafazakârlar, Kur’âncılar, 
hoşgörücüler, cihada vurgu yapanlar, savaşçılar 
ve benzeri yüzlerce gruba ayrılmış Müslümanlar, 
kendilerini nereye ait görürlerse görsünler, mutla-
ka içlerinde birer Amerika taşıyorlar ve bunu iti-
raf etmeleri de neredeyse imkânsızlaşmış. Şairler-
den tutun da büro yöneticilerine kadar, çiftçiler-
den uzman laboratuvar çalışanlarına kadar herkes 
bu hengâmeye yenik düşer. Dedim ya, bunun dı-
şındakiler, yalnızca istisna. Onlar da, ya sığ algı 
biçimlerinin marifetiyle piyasaya dönüştürülür ya 
da ruhları görmezden gelinerek bedenleri yücel-
tilir, sözleri ezberlenerek dertleri yok sayılır. Ça-
ğın ruhu o istisnaları reddettiğini söylemez, ancak 
öyle bir kabul eder ki, kimse onları tanıyamaz. 

En dindar Müslümanına kadar dünya insanla-
rının neredeyse hepsi aynı felsefelerin etkisi altın-
da, bilerek veya bilmeyerek okuyup yazıyor, baş-
kalarına kendini anlatırken yürürlükteki kavram-
ları sorgulamadan kullanmak zorunda kalıyor. İn-
sanı tanıma tanımlama anlamında psikolojik söy-
lemler geliştiren, bu konuda konuşan veya ders 
yapan kişiler Freud’dan bağımsız bir düzlem bu-
lamıyorlar; toplulukları tanıma tanımlama konu-

larında bir çift lafı olanlar August Comte’laşıyor; 
insanın dünyadaki konumunu tarihsel gelişimi-
ni Darwin gibi anlıyoruz, vatan millet devlet an-
layışımız tamamen Machiavelli tarzında ve bütün 
bunları geçtim ben artık çağın eleştirisini yapa-
cağım dediğimizde de birden Nietzsche oluveri-
yoruz. Üstelik bu heriflerin adını sanını hiç duy-
mamış olanlar bile bu kümenin dışında değiller. 
Çünkü bu felsefeler toplumların nefes alıp verişle-
rine, kan dolaşımlarına kadar işlemiş durumdalar.

Zaten toplumun gidişatından ayrı durup, ta-
mamen farklı bir yaşamı tercih etmek, kendi-
ne özgü İslâmî-insani bir duruş sergileyebilmek 
“delirmek”le eşanlamlı bir vaka sanırım. Deli der-
ler adama, tıpkı peygamberlere dedikleri gibi. 
Toplumun adı konulmamış baskısından kendini 
beri tutabilmek üstün bir iradeyi, çılgın bir karar-
lılığı gerektiriyor. Ya topluma ayak uyduracaksın 
ya da tek başına bir toplum olacaksın da toplum 
senden etkilenecek. Bu yüzden Kur’ân-ı Kerim’de 
İbrahim peygamber için “o tek başına bir ümmet-
ti” deniliyor. Putlara tapınmanın yemek içmek 
gibi sıradan bir durum haline geldiği bir toplum-
da, putlardan uzak durmak ve üstelik bir de put-
ları baltayla kırmaya kalkmak. İşte bunu yapabi-
lirsek, Amerika’ya ve çağın ruhuna sinmiş sinsi 
gölgelerine ayak diretebiliriz.

Amerika sadece günümüzdeki ülkelerden bi-
rinin adı değildir; Amerika aynı zamanda çağdaş 
dünya insanının ruhuna sinmiş bir yaşam tarzı, 
bir düşünme biçimi ve bir algı metafiziğidir. Bu 
sis bulutundan kendini kurtaramayan hiç kimse 
Amerika’yı yenemez. Amerika’yı yense bile ken-
disi Amerika oluverir. Bu sis bulutu İslâm’ın tam 
karşısındadır ve gerektiğinde İslâm kılığına da bü-
rünebilir, onun saflığını zedeler, onu bulanıklaştı-
rır. Günümüzde Müslümanların yaşadığı ülkelerin 
neredeyse tamamı Amerika! Amerika ile bu ülke-
ler arasındaki fark sadece gücü elinde bulundur-
ma ile ilgilidir. Yukarıda örneğini verdiğimiz gibi, 
Amerika’daki gücün aynısı, örneğin Türkiye’nin, 
Katar’ın veya İran’ın eline geçecek olsa, az farkla, 
Amerika’nın yaptığını yapmaması için elinde insa-
ni dayanakları yok bu ülkelerin. Müslüman ülke-
ler çağımızda birleşemiyorsa, birbirlerinin acıları-
nı dindiremiyorsa, bu zayıf ve çaresiz oldukların-
dan değil, bencil ve zorba olduklarından, yani her 
biri kendi içerisinde bir Amerika çekirdeği taşıdı-
ğından böyle oluyor maalesef.
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Söz konusu olan sadece İslâm ülkeleri değil, 
kendini kültürel özgünlük içinde gösteren Çin, 
Hindistan, Japonya gibi ülkelerdir de aynı zaman-
da. Köle ruhlu insanlar tek tip halleriyle neredeyse 
bütün ülkelerin yönetimlerini ele geçirmişlerdir. 
Sadece festivallerde, ulusal günlerde ve saire, ken-
di geleneksel giysilerini kuşanarak halklarına ve 
dünya medyasına şirin görünmeye çalışırlar, bu-
nun dışında rutin dünya dininin bir mümini ola-
rak hayatlarına ve halklarına yön vermeye devam 
ederler. Dünyanın her yerinde tek tipleşmiş insan-
lar kaynıyor. Örneğin Müslümanlar “sakal sünnet 
mi farz mı?” diye tartışıp dururken, bir Batı Sün-
neti olan sakal tıraşını farzmış gibi haftada en az 
iki kez yapmadan duramayacakları konumlarda 
bulunuyorlar. İslâm’ın göstergelerini tartışmak-
la başladığımız yolculukta, bize dayatılan sürüyle 
göstergeyi su gibi içmiş ve din edinmişiz. 

Varlığın Anlamını Ötelemek, Ölümü Unutmak ve 
Uyuşturucular

Amerikancı olmak nedir? Maddeyi merkezi-
leştirip anlamı ötelemek ve varlığın anlamlandırıl-
masını belirsiz bir güne ertelemektir. Amerikancı, 
nicelik ve nitelik arasında gidip gelir, komünizm 
ve kapitalizm iki çıkış yoludur, üçüncü bir yol bil-
mez. Daha çok olsun, daha hızlı olsun, daha gü-
zel, daha haz verici, daha kalıcı, daha değişken, 
daha yeni, daha gösterişli olsun ister. Hemen elde 
etmek, hemen tüketmek ve bir sonrakine geçmek 
ister. İyilikleri bile göstermeliktir. İnsanın duyar-
lı olması gereken manzaralara karşı duyarsızlaş-
mıştır. Zarifoğlu’nun dediği gibi, “televizyon kar-
şısında gevşemiş muhallebi gibidir.” Sayılarla başı 
derttedir.

Peygambere binlerce salavat getirmek için in-
ternette organize olmak, sonra bu sayıyı milyona 
sonra da trilyona çıkarmak, ayet ve hadislerde ge-
çen sayılarla kafayı bozmak, yedilere yetmişlere 
uğramak, din kültürü derslerinin yanına bir de si-
yer eklemek, müfredatı çoğaltmak… Tüm bunla-
rın niceliksel üstünlük sağlama çabaları olduğunu 
görmekte ve üzülmekteyiz. Nitelik söz konusu ol-
duğunda ise sunum kalitesi akla geliyor. Sunum 
kalitesi son derece önemli olmakla birlikte yeter-
li değildir. Yaşamın ve ölümün anlamı bütün bun-
ların neresinde? Mesele, neyi ne için yaptığımız, 
neye ne için değer verdiğimiz meselesidir. Sorun, 

amacın belirsizleşmesi, sorun olmaktan çıkma-

sıdır. İslâm’ın hayattan soyutlanmış bir bilgi yı-

ğını olması ve dinlerden bir “din” olması, sade-

ce İslâm’ın değil insanın da sonu demektir. Ancak 

şunu da unutmamak gerekir ki, onun hayata ka-

tılımı demek, kültürel bir unsur olarak ve bu se-

küler küresel çoğulculuğun renklerinden bir renk 

olarak dünyada boy göstermesi demek değildir.

Rivayet edilir ki, öyle peygamberler varmış ki, 

bir tek inananı olmadan ölüp gitmiş bu dünya-

dan. Oysa şimdiki propagandist müslümanlar, ‘ne 

kadar çok taraftar toplayabildik?’ diye hesap pe-

şindeler. Popüler olmak, hakikat üzere olmaya ga-

lebe çalmış durumda. Bir kere popüler oldun mu, 

artık seni seven ve seni övgülere boğan insanların 

kölesi olursun. Sen lider olsan bile, artık cemaati-

ni yönetemez hale gelirsin, cemaatin seni yönetir. 

Çünkü sevginin devamını sağlamak için, insanla-

rın ihtiyaçlarını değil beklentilerini karşılamak zo-

rundasındır. İnsanlar çoğu zaman neye muhtaç ol-

duklarını bilemezler. Sen de onları bundan mah-

rum edersin. Ve giderek hakikat yolundan uzakla-

şırsın. Artık sen, sen değilsindir. Ne demişler: “bir 

insanı bitirmek mi istiyorsunuz, onu övün…”

Amerikancı yaşam tarzında, konfora ulaştıktan 

sonra diğer insanların ne halde olduğunu unut-

mak vardır. Ya da aslında yoksulları önemsiyor-

muş gibi gözükmek, hatta yardım toplama gece-

leri düzenlemek de olabilir. Vicdan rahatlatma se-

anslarıdır bunlar. Gayri safi milli hâsıla, siyasi sı-

nırlar, politik kaygılar, stratejik hedefler, propa-

ganda ve bilimsel gelişmeler. Bunlar, dünya insan-

larına yönelik değil; kendi zevk dünyamıza, ken-

di dost çevremize, kendi kutsal kolonimize yö-
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nelik yapılan maddi yatırımlardır. Amerika’nın 
dünyaya yaydığı demokrasi ve iyilik, nasıl kendi-
ni Bağdat’ta parçalanan binlerce masum insan be-
deni olarak açığa vuruyorsa, banka veya mağaza-
lardaki çekici satış elemanlarının insanın içini ok-
şayan güler yüzleri de aynı şekilde borç batağına 
saplanmış bir müntehirin ölü bedeninde, açlıktan 
öleyazan bir Afrikalı çocuğun sinekler konan göz-
lerinde okunabilmelidir. Bu yüzden günümüzde 
üst tabakadaki herhangi bir zengin veya kolu her 
yere uzanan bir siyasetçi ne kadar masum olabilir, 
sorgulanmalıdır.

Çağdaş akıllar daima bir çürüme içindedir. Va-
roluş sorununu çözmüş olmadığı gibi çözme gay-
reti içinde de değildir çağdaş insan. Sürekli ilaç-
larla ayakta kalabilen bir hasta gibi, o da sürek-
li kendini uyuşturacak bazı eylemler üzerindedir. 
Çünkü bu insanlık problemi onun fıtratında var-
dır, eğer uyuşturucuların etkisi geçer ve bir an du-
rup düşünecek olursa, hemen o problemle yüz-
leşmek zorunda kalacaktır. Uyuşturucular onu 
sürekli meşgul ederek kendi özünden ve özgürlü-
ğünden uzakta tutmaktadır. Amerikancı akıl, ken-
di kendini düşünmemek için, dış dünyaya öyle 
bir odaklanır ki, uzaydaki milyarlarca yıldızı keş-
fedebilir. Varlık problemini yok saymak için sa-
bah akşam hap atar. Ve bağışıklık kazandıkça da, 
uyuşturucuların dozunu sürekli artırmak zorun-
dadır. Daha çok bilimsel araştırma, daha çok serti-
fika, daha çok iyilik kampanyası, daha çok kültür, 
daha çok dindarlık, daha çok kutsal metin, daha 
çok kitap, daha çok müzik, daha çok sinema, 
daha çok şiir, mümkün olduğu kadar çok bina, 
cadde ve sokak, Kur’ân ve hadis, daha çok sala-
vat, daha gıcır arabalar, daha yeni fanteziler, sonu 
gelmez doktora-mastır tezleri, okullar, lunapark-
lar, seçimler, vaatler.. Böyle yaşayan bir Müslüma-
nın “oruç” ibadetinden bir şey anladığını sanmı-
yorum. 

Saçmalık, Amaçsızlık

Metrodan boşalan kalabalıklara bakıyorum, 
bu insanlar nereye doğru ve niçin akın halinde-
ler, nedir bu koşturmaca, niye bu kalabalık? Gü-
nümüzde metropol hayatları tamamen “saçmalık” 
felsefesi üzerine inşa ediliyor. Saçmalayan daha 
makbul günümüzde. Çünkü anlam yüklenmemiş 
bir hayat, saçmalanmazsa çok acı verir. Artık şiir-

ler, fıkralar, karikatürler, resimler, binalar, kıyafet-

ler, oyuncaklar ve her şeyler saçmalık felsefesini 

yansıtır. Çocuklar saçma oyuncaklardan hoşlanı-

yor. Post-modern dünya diyorlar ya, anlamını yi-

tiren her şey. Aslında insanlığın topluca esrar par-

tisidir, ardından intihar gelebilir. Dindarı dinsizi 

hep bunun içinde.

Yediğimiz tavuk hayvanı doğduğu yerde 40 

günde büyüyüp kesiliyor, ayağını toprağa bas-

mamış; gagasıyla toprağı eşeleyememiş bir tavuk. 

Bırakın tavuğu mavuğu, çıplak ayağıyla toprağa 

basmadan yaşayıp ölen milyonlarca insan yaşıyor 

dünyada. Bu bana pek masum gibi gelmiyor. Ne 

insana ne hayvana yapılsın bu işkence. Hayvanat 

bahçelerine, sirklere giderek bu hayvanlara yapı-

lan işkenceleri meşrulaştırıyoruz. Evimizde kafes-

lere hapsediyoruz kuşları, balıkları akvaryumlara. 

Artık bunlar en küçüğünden en büyüğüne kadar 

sorgulanmalı, yoksa saçma sapan bir dünyada ya-

şamak midemizi bulandırmamaya başlayacak.

Her izlediğimiz filmde-dizide ve pencereden 

her sokağa bakışımızda daha çok gömülüyoruz 

bu kaotik bataklığa. Neden mi? Çünkü olağanüs-

tü seviyede bir etki altındayız da ondan. İnsan ar-

tık önüne konulan yemekten elini çekemiyor. İn-

san bir kere tattı mı artık reddedemiyor dünyanın 

ve çağın şekerini. Damağa hoş gelen ve bir daha 

yeme isteği uyandıran “tatlandırıcılar” sadece yi-

yip içtiğimiz market ürünlerinde değil, dinlediği-

miz müzikte, gördüğümüz ekranda ve her yerde.. 

“Reklam” anne gibi emziriyor her yanda bizi. Ve 

en komik olanı da çoğu insanın etkilendiğini ka-

bullenememesi, kendini etkinin dışında zannet-

mesi oluyor.

Çağın şekeri deyince çağın şehveti geliyor ak-

lıma. Ailelerin dünyaya çocuk getirmekten kaçın-

ması, dünyaya daha güçlü bir şekilde sahip ola-

bilme arzusunun bir göstergesi. Geç yaşlara ka-

dar bekâr yaşama isteği de, daha çok cinsel hazlar 

tatma arzusunun ve evlendiğinde tam bir konfora 

kavuşabilme isteğinin göstergeleri. Düşünün bir 

kere, her türlü maddenin-eşyanın fütursuzca ço-

ğalmasından yana olan “çağdaş beyin”, neden sa-

dece “insan” söz konusu olunca nüfus planlama-

sından yanadır? Belki de Amerika insanına göre, 

“sen” kendin için yaşayınca “sen” oluyorsun. Oysa 

gerçekte “sen” daha çok başkası için yaşadığında 

“sen” olabilirsin.
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 Sadeliğini Yitiren İnsan, Çokluk ve Aşırılık
Tüketim ve üretim faaliyetleri, Amerikan ru-

hunun yalnızca iki kültürel unsurudur. Aslında 
gerekli olmayan şeyler insanda gerekliymişçesine 
bir his uyandırır. Hem de yüksek miktarda. Belki 
de günümüzdeki anlamda insanın bir sağlık hiz-
metine, bir zorunlu eğitime, sigortaya, emekliliğe, 
günde üç öğün yemeğe, şıklığa, hijyene, bakımlı-
lığa, pürüzsüzlüğe, giyim kuşamın düzenliliğine 
bu denli ihtiyacı yoktur. Belki de sosyal iletişim 
ağlarında bu kadar çok arkadaşla bu kadar sık gö-
rüşmemiz hiç doğal değil, hatta bu kadar çok ki-
şiyle bu kadar çok görüştüğümüz için dostlukları-
mızı yeterince derinleştiremiyor ve değerlendire-
miyoruz. Belki de her an telefonla görüşmektense 
arada bir mektuplaşmak daha sağlıklıdır. Ve bel-
ki de bu şehirlerin bu kadar bü-
yümesi, metropol denilen ucu-
belerin türemesi, hiç de insani 
değildir. İnsanların kendilerini 
paketlercesine kat kat binalar-
da oturması ile hayvanların sa-
tılmak üzere büyük konteyner-
li kamyonlarda taşınma-
sı arasındaki fark, bi-
rinin bunu ken-
di tercihiyle yap-
tığını zannetme-
sinden ibaret bel-
ki de. Apartman 
veya konut dedikle-
ri şey, insan paketleme sistemi; bele-
diye otobüsleri halk konservesi; uçaklar-
la da fırlatılıyor insan. Ama nereye, han-
gi amaçla, ne uğruna? Belki sinema ve tiyat-
ro insan için bir gereklilik değildi. İnsanın mut-
lu olmak için sürekli bir şeylere, oda takımları-
na, mobilyalara, internete, TV’ye ihtiyaç duyma-
sı, onu daha da iradesizleştiriyor. Artık insan, an-
lamından soyutlanmış bir maddeler dünyasına 
bel bağlamış haldedir. Devletin maaşları yatıra-
cağı güne gözlerini dikmiş memurlar topluluğu, 
elinin emeğiyle karnını doyurabileceği gerçeğini 
çoktan unutmuşlar bile. Zararı yararından fazla 
olduğu için Kur’ân tarafından “şaraptan” el çekti-
rildik, peki ama hayatımıza zararı yararından faz-
la olan ne kadar çok şey kattık bu yüzyıllarda, far-
kında mıyız? Bir filminde günahın ne olduğunu 

şöyle dile getiriyordu Tarkovsky: “Gereksiz olan 
ne varsa hepsi de günahtır. Eğer öyleyse çağımız-
da baştan sona her şeyimiz günah!” Yine aynı film-
de tiyatroyu/aktörlüğü bıraktığı için karısı tarafın-
dan eleştirilen adam, “her şeyi bırakmış olmakla” 
suçlanıyor. Adam “her şeyi mi?” diye sorunca, ka-
rısı “evet her şeyi” diyor. Sonra “tiyatro her şey de-
ğildir” diye cevaplıyor adam. Öyle değil mi? Belki 
de “her şey” olarak gördüklerimiz “birçok şeyimi-
zi” alıp götürenlerimizdir.

İnsanın dünyada adaletli bir paylaşım olması-
nı istemesi ile bu paylaşımdan kendi payına düşe-
ni arzulayıp durması arasında bir bağlantı yoktur. 
Birincisi insan olmanın anlamı, ikincisi hayvan 
olan yanımızın göstergesi… Her şeyin daha ço-
ğunu, daha kalitelisini ve daha hızlısını istemek, 
bir tür aşırı iştahlılık halidir. Gazeteleri, internet 
haber sayfalarını takip edip konuşacak malzeme 
toplamak ve gitgide zihnimizi bir gündem çöplü-

ğüne dönüştürmek böyledir. Daha çok 
merak duygusu ve hazza daha hız-

lı yoldan ulaşma güdüsü. Bu du-
rum, cinsel arzusunu doruğa çı-
karmak isteyen bir canlının o 

anki hızlanışının tüm ha-
yata yayılmış ve yaşam 
tarzı haline getirilmiş 
olanıdır. Çünkü bu tür 

davranışların temelinde-
ki metafizik, insanı et ve kemi-

ğe indirgeyen bir inanışla paralellik arz 
eder. Düşünce ise beyinde bulunan nöronlar 
arasındaki elektrik akımından başka bir şey de-
ğildir bu zihniyete göre.

Modern Devlet

İçimizdeki Amerikancı damar bizi modern 
devletin ideolojisine boyun eğdiriyor, birtakım 
milli, dini sembollerle ve duygusal törensellerle de 
bizi avutuyor. İnsan zorunlu askerlik, zorunlu eği-
tim, zorunlu çalışma şartları gibi ortam ve kalıp-
lara mahkûm olarak kendini tanımlıyor. Sistemin 
devamlılığını sağlamak için gerekli olan motivas-
yonlar ülkeden ülkeye değişse de, aslolan, sınırla-
rın korunması, toprak bütünlüğü, ideolojik bağlı-
lık ve tüm bunların işleyişi için eğitim öğretim fa-
aliyetleri ve dindarlığın tavında tutulmasıdır. As-
kerlikte ölürsen şehit oluyorsun mesela, ölmez-
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sen kahraman oluyorsun, okuldan mezun olun-
ca diploma alıyorsun, işe giriyorsun falan.. Asker-
liğin ve eğitimin zorunlu olmasındaki temel fikir, 
ideolojilerin korunması fikri midir, yoksa insanla-
rın eğitilmesi, can ve mallarının muhafaza edilme-
si mi? İki farklı amaç. Müslümanlar olarak farkı-
mızı koyabildik mi ortaya? İşin ilginç yanı ise bir 
süre sonra insanlar bu çarklara girmeyi, bu ma-
kinelerde öğütülmeyi kendi iradeleri ile istiyor, 
hatta şiddetle arzuluyorlar. İnsanlar önce vatan-
daş olmayı, sonra da devletini ölümüne savunma-
yı öğreniyorlar. Devlete “baba” diyorlar, oysa ba-
bamız bize karşılıksız iyilik yapar, günümüzdeki 
modern devletler ise yaptığı hizmetlerin karşılığı-
nı kat kat fazlasıyla almaktadır. Bir kuruşunu bile 
sende bırakmaz modern devlet. Ama neden gö-
nüllü oluyoruz? Çünkü kölelik bir süre sonra bir 
rahatlamayı da beraberinde getirir. Bedenimiz ve 
ruhumuz otomatiğe bağlanır. İnanmazsan say da 
bak!

İhlasını Kaybetmiş Ameller Kalabalığı

Neyin beklentisi içindeyiz? Örneğin 
İstanbul’dan İzmir’e kadar transit yol yapma çalış-
masını sürdüren devletimiz, bizi neden sevindiri-
yor? İstanbul’dan İzmir’e sekiz saatte gitmekle üç 
buçuk saatte gitmek arasında ne gibi bir fark var? 
Sağlık hizmetlerinin artması sonucu vatandaşların 
yaş ortalamaları artmış, yüz sene yaşamakla alt-
mış sene yaşamak arasında, sayısal bir kalabalık-
tan başka ne gibi bir fark var? Ne sayısal nicelik-
ler ne de fantastik nitelikler bizi anlamlı bir haya-
ta götüremez. Bu yüzden Kur’ân okuma anlayışı-
mızdaki niteliksel ilerlemeler de duygusal teren-
nümlerden öteye geçemiyor. Güzel Kur’ân okuma 
yarışmaları, güzel sesli hafızların katıldığı Kur’ân 
ziyafetleri, sayısız hatim indirme ritüelleri gibi... 
Demek ki nicelik de nitelik de kurtarmıyor insa-
nı, önemli olan yaşamın ve insan olmanın anla-
mını idrak etmek ve gereğini ihlas ile yerine getir-
mektir. Anlamsız birçokluk veya anlamsız bir ka-
lite bizi Amerika yapar.

Gücü Kötüye Kullanma

Amerika tipi insan, gücü ele geçirdiğinde mu-
haliflerini susturmak için türlü desiseye başvur-
maktan geri durmaz. Gücü eline geçirdiğinde ver-
diği vaatleri unutur. İnsanların kamplara bölün-

mesini, farklı düşünce özgürlüğü adı altında se-
ver. Böylece kendi gücünün devamlılığını sağla-
mış olur. Gerekirse kendisini de eleştirir. Bu eleş-
tiri Müslümanın tevbesi gibi değildir. Tevbe sa-
mimiyetle duyulan pişmanlıktır, Amerika tipi 
özeleştiri ise, kendini alaya alarak reklamın kö-
tüsü olmaz mantığıyla hep gündemde bulunma 
üçkâğıtçılığıdır. Bilginin bile komik olanı makbul-
dür bu yaşamda. İnsanlar savaş haberlerini bile 
komik bilgiler veren internet sözlüklerinden ta-
kip etmeyi seviyor. Çünkü amacımız çoğu zaman 
“haklı çıkmak” oluyor, hakikati çıkarmak değil. 
“Haklı çıkmak” hak sahibi olmak anlamına gelir 
Türkçede, ancak hakikate uygun olabileceği gibi 
aykırı da olabilir bu haklılık. Gücü ele geçirdiği-
mizde kavramları bile eğip bükebiliriz arzumuza 
göre. Tıpkı insan hakları, barış, adalet gibi kav-
ramları saptırarak zulümlere imza atan ABD gibi.

Asıl imtihan gücü ele geçirdiğinde başlar, asıl 
ahlak da o zaman belli olur. Zayıf olanın ahlak-
lı olduğunu sanmayın, imkânları ele geçirdiğinde 
aynı ahlakı devam ettiriyor mu, ona bakın. Günü-
müzde gücü ele geçirdiğinde Müslümanlar, ken-
dilerinden farklı düşünenlere karşı nasıl bir tavır 
takınıyorlar, bakmak lazım. 

Çare Oruçlu Bir Hayat

İçimizde kök salmış olan doyumsuz gözü-
açlığın çaresi, orucun anlamını derinlemesine 
kavrayıp onu hayat halinde getirmektir. Ve pey-
gamber efendimizin (a.s.) şu hadisini hatırlaya-
lım: “Midenizin üçte birini yemekle üçte birini 
suyla doldurun üçte biri de boş kalsın.” Bu hadis-i 
şerifi ve bununla birlikte oruç ibadetini düşündü-
ğümüz zaman, bu gün yaşadığımız sefih hayatın 
tam karşısında başka bir hayatın daha olabilece-
ğine inanabiliriz. Oruç, yeme imkânı varken ye-
mekten kaçınmak, susamış bir haldeyken ve kana 
kana su içme imkânın da varken önündeki suya 
el uzatmamak ve susuzluğa devam etme dirayeti-
dir. Yapabilme imkânın varken ve bedenin de yap-
mandan yana iken sen yapmamayı seçiyorsun. Bu 
yüzden “oruç” ile “insan olmak” arasında sıkı bir 
bağ vardır. Hayvanlar oruç tutamazlar. Ancak in-
san oruç tutamadığı zaman, yani “yapma imkânı 
varken yapmamayı” beceremediği zaman, hay-
vandan farksız hale gelmekle de kalmıyor, ondan 
daha aşağı bir duruma sürükleniyor. Tanrı her za-
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man yapabilme imkânını vermiştir insana. Ama 
insan kimi zaman bu imkânı tepe tepe kullanmış, 
kimi zaman ise oruç tutar gibi bunu dengeleyip 
düzene sokmuştur. Tarih boyunca insanların sa-
adet asırları ve karanlık çağları bununla ilgilidir. 
İnsanın atom bombası yapabilme imkânı vardır, 
ancak insanın görevi onu yapmaktan uzak dur-
masıdır. İşte yaşadığımız bu çağlarda, teknoloji 
ve bilimin hesapsız bir şekilde ilerlemesi, insanın 
amaçsız bir şekilde önüne çıkan bütün imkânları 
değerlendirmesinden kaynaklanmıştır. İnsan sab-
retmesini bilememiş, önüne gelen bütün kapalı 
paketleri açarak merak duygusunu gidermek is-
temiş, gittikçe daha da hırçınlaşmıştır. Bu durum, 
genel anlamda insanlığın oruç bozma hadisesidir. 
Oruç bozmanın da ötesinde doymak bilmeyen bir 
şişmanlama ameliyesi. Oysa gerçek anlamda oruç-
lu bir bilim adamı veya bir mühendis, buluşunu 
ciğer bulmuş kedi gibi yapmaktan kaçınmak zo-
rundadır.

Özel anlamda da “mide hadisine” dikkat etme-
miz gerekiyor. Eğer midenin üçte birini boş bırak-
mak gerekiyorsa, bu durum mideden başka or-
ganlar için de böyle olsa gerektir. Öyle ya, beyni-
miz midemizden daha mı değersiz? O halde bey-
nimizi ve kalbimizi de havalandırmamız gereki-
yor. Her önümüze gelen bilgiyi hafızamıza yükle-
yerek, zihnimizi kirleterek “insan” kalamayız. Ge-
len her habere inanarak ve bilgi bombardımanına 
maruz kalarak kendimizi çağın ruhundan koru-
yamayız. Nefsimize cazip gelen her duyguyu, her 
tüketim maddesini, her model insanı severek, onu 
kalbimize doldurarak Müslüman kalamayız. Kal-
bimizi ve zihnimizi tıka basa doldurup boş yer bı-
rakmıyoruz. Böylece ayaküstü karnını doyuran ti-
pik Amerika vatandaşına benzemekle kalmıyoruz, 
daha da önemli bir organı yani kalbi mahvediyo-
ruz. Çare, orucu hayatımızın her alanına yayma-
mızda, önümüze sürülen gereksiz şeylere el sür-
memekte ve zihnimizin bir bölümünü boş bıraka-
rak durup soluklanmaktadır.

Birçok şeyi yapma imkânımız var iken, yapma-
yacağız. Ulaşma imkânımız varken birçok şeyden 
elimizi çekeceğiz. Fayda ve fırsatlardan var gücü-
müzle kaçacağız. Çünkü dünyayı biz yaratmadık, 
dahası kendi bedenimizi de biz yaratmış değiliz. 
“Biz yapacağız” derken belli bir grubu kast etmi-
yorum, dünyadaki insanlar bir araya gelip düşün-
ce masasının etrafında toplanabilmeli, insanoğlu 

çağımızda ortak ahlaki konuları gündemine taşı-
yabilmelidir. Bunu yapmak sadece yaratıcıya tes-
lim olmakla mümkün ve planlı hale gelebilir, aksi 
halde ahlak dediğimiz şey Amerika ahlakı olarak 
kalmaya yazgılıdır.

Çağın ruhu derken ne demek istiyoruz peki? 
Elbette suçlu olan “zaman” değildir. O zamana 
hâkim olan insan faaliyetleridir. İnsanın içinde 
iyiliğe de kötülüğe de meyil var. İnsanlar iyilik-
te değil de kötülükte yardımlaşıyorlarsa, çağa iyi-
liğin değil de kötülüğün damgasını vuruyorlarsa, 
budur çağın ruhunu karartan. Çağa iyiliğin dam-
gasını vurmak için sadece konuşmak, sadece dü-
şünmek, sadece inanmak yeterli olmayacak, ey-
lemlerimizle ve kan ter içinde kalarak bunu başa-
rabiliriz ancak. Gerektiğinde yapmamız gerekeni 
yaparak, gerektiğinde hayvani yanımızı dizginle-
yerek. Sürekli tetikte olarak.

Yazı boyunca hop bir Amerika’dan hop bir 
kendimizden bahsettim. Çünkü o, “büyük Ame-
rikalılığını” sürdürdükçe, biz de her bir fert olarak 
“küçük Amerikalılığımızı” sürdürmeye mahkûm 
olacağız. Çünkü bu büyük mahallenin abisi o ol-
dukça ve biz de onun uygulamalarına sessiz kal-
dıkça, bir yandan ona kin beslerken bir yandan 
da onun ahlâkına bürünüyoruz demektir. Dünya-
ya iyiliğin mührünü vurmak için sen kendin ola-
rak bir yerden başlamak istiyorsun elbette. Bunu 
yapman o kadar kolay olmayabilir, bil. Önce nef-
sin, sonra en yakınındaki insanlar, anne baba, eş, 
arkadaşlar seni ayıplayabilir. Çünkü bu yola çıkar-
san, “dünya bir yana sen bir yana” olacaksın.

Sonuç: Bir İlmihal Denemesi

Bugünkü medeniyet, insanın kendini tutma-
yıp salması, kula kullukta bir beis görmemesi, ye-
terince paylaşmayıp kendine ayırması, iletişim va-
sıtalarının uyuşturması sonucunda acılara ve çü-
rümeye duyarsızlaşması şeklinde Batı’da tezahür 
edip, Müslümanların yaşadığı bölgeler dâhil tüm 
dünyayı istila etmiştir. Bilim ve teknolojinin, ah-
lakın, iletişimin, savaşların ve uluslararası ilişkile-
rin geldiği nokta sadece insanın Allah’a kulluk et-
meyi reddetmesinin ve kendini her şeyi çözebi-
lecek bir şekilde merkeze oturtmasının bir sonu-
cu olsaydı Müslümanlar bunu fark ederdi elbet-
te ama durum bundan da öte bir şekilde, dinin de 
içinde bulunduğu bütün kutsalların yozlaştırıla-
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rak devam ettirilmesiyle de daha karmaşık bir hal 

aldı. Ancak değişmeyen şey, insanın bağını kopar-

mış bir canavar gibi üretmesi ve tüketmesi, kendi-

ni varlığın merkezinde görmesi ve kendini tutmak 

yerine salıvermesidir.

Oysa insan imsak etmeye çağrılıyor, yani ken-

dini tutmaya. Canının istediği şeyleri yapmamaya 

çağrılıyor insan. Cennette insanın arzuladığı ni-

metlerin kendisine verilecek olmasının bir anla-

mı da, onun bu dünyada o nimetlere, Allah’ın izin 

verdiği kadarı hariç, yaklaşmamasıdır. Bir şeyleri 

çok arzulasa bile, bunu bilerek cennete erteleme-

sidir. Bu ertelemeyi gerçekten yapabilmesi için in-

sanın öncelikle Allah’ın verdiği bu söze güvenme-

si, ahirete yakinen inanması gerekir. Mesela orada 

köşklerin olması, burada köşk yapmayıp müteva-

zi bir evle yetinmeyi gerektirir. Diğer nimetleri de 

bu şekilde düşünebilirsiniz. İmsak yani kendini 

tutmak, yaklaşma imkânı varken ve nefis arzulu-

yorken yaklaşmamak, tatma ve elde etme imkânı 

varken ve üstelik nefis arzuluyorken uzak durmak 

şeklinde olmalıdır. Oruç da insana bunu yapabi-

leceğini öğretir, insanı bu konuda akletmeye sevk 

eder ve ona bu alışkanlığı kazandırır. 

İnsanın kendini tutması, bir İslâm toplumun-

da toplumsal bir bilinç haline geldiğinde, dünya-

nın selameti artık umulabilir. Bilimden sanata, si-

yasetten ahlaka, iktisattan iletişime, haberleşme-

den uluslararası ilişkilere, aile hayatından toplum-
daki kadın erkek ilişkilerine, her alanda bir kendi-
ni tutma bilinci olduğunda, artık o toplumun hu-
zur ve mutluluğu, ancak bir oruçlu Müslümanın 
hissedebileceği o eşsiz ramazan sevinci gibidir. Biz 
Müslümanların başarması gereken şey, bir şeyle-
ri yapmaktan önce ve ondan ziyade bir şeylerden 
geri durmak, bir şeyleri yapmamaktır. Severken 
bile ölçülü sevmeyi tavsiye eden bir peygamberin 
ümmeti olan Müslümanlar, toplum olarak ve yö-
neticileriyle birlikte, icraatlarından önce reddediş-
leriyle var olacaklardır. Reddetmek ve yapmamak 
en büyük icraatların başında gelir.

İslâm toplumunun oluşması için bu reddediş 
tavrının işlevsel kılınarak toplumsal ve kurumsal 
hale getirilmesi gerekir. İslâm toplumunun birey-
leri, Kur’ân ve sünnet çerçevesinde ve İslâmî ilke-
lerin ışığında birleşip bütünleşmeli ve kendileri-
ne bir lütuf veya bir ikram gibi sunulan imkânları 
reddettiklerini açıklamalıdırlar. Reddediş ve im-
sak, hem kendi nefsimize karşı hem de dıştan ge-
len ikram ve ihsanlara karşı sürdürülecektir. An-
cak bu reddediş, ilkel ve barbar bir yaşama daveti-
ye çıkarmak için değil, ahlakî ve seviyeli bir İslâm 
toplumunu inşa etmeye yönelmek içindir. Elbet-
te bu karşı koyuş ve hemen ardından gelen bu 
inşa etme süreci, birtakım engellerle ve yok etme-
ye yönelik girişimlerle karşılaşacaktır. Ancak im-
sak edip kendini tutabilen Müslümanlar, zevkleri-
ni ahirete erteledikleri gibi, yaşamlarının tehlike-
ye girmesini de bir yok oluş saymazlar.

Örneğin bizi “bilgili” ve “eğitimli” hale getiren 
eğitim sisteminin, sistemli ve toplumsal bir bilinç-
le reddedilişi gerçekleşmedikçe, İslâm toplumu-
nu oluşturacak bir nesil yetişmeyecektir. Çünkü 
bilgilenme ve eğitim, Müslümanlarla diğerlerinin 
birlikte, aynı ortamda ve aynı sistemle yapabile-
cekleri bir şey değildir. Bizi okullarına alarak bir 
lütufmuş gibi aklımızı çeldiler, o kadar dünyevi-
leştik ki, karşılığında ahiret inancımızı verdiğimi-
zi veya en azından zayıflattığımızı fark edemedik. 
Çünkü bu sisteme eklemlenerek dünyevi başarıyı 
çabucak elde etmek onların eğitim çarkından geç-
meyi gerektiriyordu. Dünyevi başarılara ve güçle-
re odaklandığımız için de ahiretteki başarı ve ka-
zanç hedefi giderek sönükleşti. Diğer toplumsal 
kurumları da böyle düşünebiliriz. 

Oruç tutmanın ve kendini tutmanın güçlü bir 
iradeyi gerektirdiği çok açık. Fakat bu iradenin, 

Çağın ruhu derken ne demek istiyoruz 
peki? Elbette suçlu olan “zaman” değil-
dir. O zamana hâkim olan insan faa-
liyetleridir. İnsanın içinde iyiliğe de 
kötülüğe de meyil var. İnsanlar iyilik-
te değil de kötülükte yardımlaşıyor-
larsa, çağa iyiliğin değil de kötülü-
ğün damgasını vuruyorlarsa, budur 
çağın ruhunu karartan. Çağa iyiliğin 
damgasını vurmak için sadece konuş-
mak, sadece düşünmek, sadece inan-
mak yeterli olmayacak, eylemlerimizle 
ve kan ter içinde kalarak bunu başara-
biliriz ancak. Gerektiğinde yapmamız 
gerekeni yaparak, gerektiğinde hay-
vani yanımızı dizginleyerek. Sürekli 
tetikte olarak.
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kişisel gelişim kitaplarında yer alan ve dünye-
vi başarılara odaklı “özgüven” popülaritesiyle bir 
alakası yok, buradaki irade inançla ilgili bir şey. 
Şimdilerde özgüven denildiğinde akla gelen şey, 
herkesin yanında bacak bacak üstüne atabilmek 
veya kalabalık karşısına çıkıp medeni cesareti-
ni göstererek konuşma yapabilmek gibi şeylerdir. 
Oysa oruçta veya kendini tutma durumunda gere-
ken irade, gösteriş değil ihlastır, iman ve ameldir. 

Kendini tutma ve reddediş son nokta kabul 
edildiğinde, sürekli muhalif olma ve devrimci 
olma gibi eksik söylemler geliştiriliyor. Oysa haya-
tın devamlılığı, onun boşluk kabul etmeyen ger-
çekliği karşısında, devam ettirici bir güç gerekir. 
Namaz böyledir mesela. Putların reddedilişi şek-
linde kalan bir muhalefet tarzı, İslâmî açıdan ya-
rım kalmış bir eylem biçimidir. Oruç ve diğer ken-
dini tutma biçimleriyle arınan nefis, şimdi namaza 
durarak ve infak edip paylaşarak bir yol yürümeye 
azmetmelidir. Böylece bir toplumun inşa edilme 
süreci başlar. Namaz sadece reddediş değil, aynı 
zamanda bir eyleyiştir. Onun istisnalar hariç ce-
maatle kılınma zorunluluğu ve günde beş vakte 
yayılışı, Müslümanı topluma katılmaya ve kendi 
dağınıklığını toplamaya zorlar. Namaz için kimse-
den izin alınmaz. Namaz için okullara mescit açıl-
masını istemek, bunu bir yerlere dilekçe yazarak 
talep etmek, bizzat namazın ruhuna aykırıdır. Yer-
yüzü mescittir ve imam aramızdan seçtiğimiz biri-
dir. Hz. Ali de çocukken babasına sormaya gitmiş-
ti de hani, sonra böyle bir izin almaya gerek olma-
dığını düşünmüş, sormadan geri dönmüştü. Böy-
lece oruçla kendini tutan, bunu bir hayat tarzı ha-
line getirerek hem içten gelen nefsinin arzuların-
dan hem de dıştan baskıyla veya nefse hoş gösteri-
lerek sunulan her türlü haz ve günahtan uzak du-
ran Müslüman, namazla da kendini ve toplumu-
nu hayata bağlar, tüm kullukları reddetmekle kal-
mayıp tüm varlığın yaratıcısına kulluk ederek öz-
gürlüğünü yaşar.

İslâm’ın dünyaya hâkim olması demek, bu kü-
reselleşen ve bir köy haline dönen dünyada, bir 
kendini tutma ve yapılması arzulanan şeyleri yap-
mama tavrı olan orucu, bir Allah’tan başkasına 
kulluk etmeme ve ona secde ederek günahlardan 
korunma anlamı taşıyan, özgürleştiren ve ahlakın 
devamını sağlayan namazı ve tabi ki zekât, infak 
ve sadakayı da, cihadı ve diğer ibadetleri de, hep-
sini aynı ölçüde küresel boyutta büyük düşünmek 

ve kendi problemlerimizi çözebilmemiz için dün-

yanın problemlerini de çözmek zorunda oldu-

ğumuzu, aynı zamanda dünyanın problemleriy-

le uğraşabilme mecalini kendimizde bulabilme-

miz için de kendi sorunlarımızı İslâmî bir çözü-

me kavuşturmamız gerektiğini bilmemiz demek-

tir. Ve bilmeliyiz ki bir köy haline gelen şu dünya-

da, Afrika’da bir çocuk açlıktan ölüyorsa, onu öl-

dürenlerden biri de İstanbul’daki bir zengindir. Ve 

kendini tutup reddetmek yerine, bir Amerikan fil-

mi yahut bir Türk dizisi izleyerek damarlarına za-

manın ruhunu zerk eden bir genç, hem işgallerin, 

kan ve gözyaşının hem de ahlaksızlık ve çürüyü-

şün yayılmasında pay sahibidir.

Müslümanlar cumada ve hacda toplanıyor-

lar ama içten içe ayrılmışlıkları gittikçe de parça-

lıyor onları. Cumada ve hacda toplanmanın bü-

yük evrensel bir anlamı olmalı. Bugün Müslüman-

ların en büyük ihtiyacının dayanışmak ve birleş-

mek olduğu gerçeği, söylemeye bile gerek olma-

yan bir yalınlıkta ve ortada. Ancak birbirinden 

nefret eden, birbiriyle savaşan Müslümanların 

birleşmesi, gittikçe daha çok miktarda enerjiyi ve 

daha fazla bilinçlendirmeyi gerektiriyor. Gençle-

ri savaşa ikna etmek, savaşa sürmek kolaydır, an-

cak özellikle son yıllarda cihad ve savaş Müslü-

manların birbirini öldürmesinin diğer adı olmuş 

adeta. Savaşın fitilini ateşlemekten daha kolay bir 

şey yok, asıl zor olan Müslümanlar arasında barı-

şın sağlanması. Cumada ve hacda toplanan Müs-

lümanların, bedenleri gibi kalplerini de bir araya 

getirmek, farklılıklarına rağmen onları birleştirip 

bütünleştirmek ve bunu asla zulme rıza gösterme-

den, zalimlerle işbirliği yapmadan hatta onlarla ci-

had ederek gerçekleştirebilmek.. Anlaşılan barışı 

gerektiren cesaret de dünya çapında bir cesamete 

sahip günümüzde.

Namazdan, oruçtan, zekâttan, hacdan, cihad-

dan güç alarak, hayatı bir ibadet haline getirebil-

mek ve dünyayı bir mescide dönüştürmek. Bunun 

için İslâm’ın özünü doğru anlamak, kendi sorunla-

rımızla bütün insanlığın sorunlarının aslından bir-

birinden ayrı düşünülemeyeceğini görmek, İslâmî 

açıdan birey ve toplum ayrımının yapılamayacağı-

nı, hatta fıkıhla ahlakın birbirinden ayrılamayaca-

ğını kabul etmek ve ölümü yeniden hatırlayarak 

hayatımıza bir anlam kazandırmak gerekecektir.
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“Tarihi günlerden geçi-

yoruz” retoriğinin sıkça 

kullanıldığı şu günler-

de; bir taraftan en zayıf/

kırılgan noktamız olarak 

öne çıkan finansal siste-

mimize hücum eden iç 

ve dış menşeli aktörlere 

karşı teknik ve psikolojik 

mücadele veren, öte yan-

dan ise tüm bu çabalarına 

rağmen meşru yürütme erkinin sert eleştirilerin-

den ve dahi açık tepkilerinden kaç(ın)amayan bir 

kurum gündemimizde üst sıralarda yer tutuyor: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.

Genel olarak faiz, döviz kuru ve enflasyon ek-

senli tartışmalarda eleştiri oklarının odağına ko-

nulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 

anılan kritik vaziyeti; mevcut küresel finansal yapı 

içerisinde kurumsal saygınlığını ve güvenilirliğini 

koruma güdüsünün getirdiği “sorumluluk bilinci” 

ile her ne kadar organik bağı oldukça gevşek de 

olsa, ulusal ekonomi politikalarını oluşturan ve 

uygulayan hükümetle uyumlu hareket etme yü-

kümlüğünün çatışması sonucu ortaya çıkan geri-

limlerden kaynaklanmaktadır.

Peki, gerçekte nedir merkez bankacılığı, var-

lıklarını neye borçludurlar? Ne şekilde ve hangi 

statüde teşekkül eder, na-
sıl çalışırlar? Neyi amaçlar, 
hangi araçları kullanırlar? 
Neden “bağımsız” olma-
ları istenir, bu mümkün 
müdür? Milli olabilirler 
mi, olmalı mıdırlar? 

Bu ve benzeri soruların 
sayısını arttırmak müm-
kün. Gelin görün ki artık 
bir yerden bu soruları ce-

vaplamaya ve böylece mevzuun daha derinlerine 
nüfuz etmeye başlamalıyız. Hemen başlarken şu 
husus da hatırlatmadan geçmeyelim: Hafife al-
dığımızdan değil fakat an itibarıyla maksadımızı 
aşacağını değerlendirdiğimizden, yazımıza konu 
vakıanın “komplo teorileri” ile ilişkili yanlarını 
dikkatinize sunmaktan özellikle kaçınacağız.

Anonim Bir Hikâye

Paranın serüveni ile bankacılık ve merkez ban-
kacılığının tarihi arasında ayrılmaz bir bağ bulun-
maktadır. Bu nedenle öncelikle paranın kullanı-
mı ve süreç içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar kar-
şısında yaşadığı gelişiminden bahsetmek fayda-
lı olacaktır. Bu sürecin çeşitli medeniyet coğraf-
yalarında, farklı zaman dilimlerinde ve nispeten 
farklılaşan bir çerçevede vuku bulduğuna kuşku 

Emre SAYGIN - Tahsin YAMAK

Genel olarak faiz, döviz kuru ve enflasyon eksenli tartışmalarda eleştiri oklarının 
odağına konulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kritik vaziyeti; mevcut 
küresel finansal yapı içerisinde kurumsal saygınlığını ve güvenilirliğini koruma 
güdüsünün getirdiği “sorumluluk bilinci” ile her ne kadar organik bağı oldukça gevşek 
de olsa, ulusal ekonomi politikalarını oluşturan ve uygulayan hükümetle uyumlu hareket 
etme yükümlüğünün çatışması sonucu ortaya çıkan gerilimlerden kaynaklanmaktadır.

Paranın Kirli Tarihi ve
Merkez Bankacılığı
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yoktur. Ancak hikâyenin genel gidişatı sunulur-
ken, cari ekonomik sistemin temel kural ve ku-
rumlarının neşvünema bulduğu Batı medeniyeti-
nin Avrupa-merkezli uygulamalarını merkeze al-
mak, kaçınılmaz bir hal almaktadır.

Şöyle ki, para öncesi dönemde insanlar, yaşam-
larını idame ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukla-
rı malları birbirleriyle takas etmek suretiyle karşı-
lamaktaydılar. Kuşkusuz bu yöntem alış-veriş iş-
lemlerinde değişime tabi malların özelliği gereği 
bölünememesi ve bununla bağlantılı olarak kar-
şılıklı değer tespitinin yapılamaması gibi birçok 
önemli kısıtlamayı bünyesinde barındırmaktaydı. 
Trampa ekonomisine ait işbu engellerin aşılması 
maksadıyla, deniz kabuğundan çeşitli madenlere 
kadar üçüncü bir mal/madde, anılan alım-satım 
işlemlerinde ortak değişim aracı olarak kullanıl-
mıştır.

Ancak, günlük yaşama dair 
ekonomik aktivitenin geniş-
lemesi ve ticari faaliyetin yo-
ğunlaşması sonucunda daha 
küçük birimlere bölünebilen, 
nispeten kolay taşınabilen ve 
insanlar tarafından da genel 
kabul gören maddelerin kulla-
nılması zaruri bir hal almıştır. 
İşte bu fonksiyonel özellikleri 
taşıyan ve aynı zamanda “or-
tak değer ölçüsü” vasfı da bu-
lunan gümüş, altın gibi kıy-
metli madenlerin kullanımı yaygınlık kazanmıştır.

İlerleyen süreçte, ulaşım vasıtaların gelişmesi-
nin de etkisiyle uzak mesafeli iktisadi ilişkilerin 
başlaması ya da diğer bir deyişle ticari faaliyetin 
coğrafi alanının genişlemesi ile birlikte, varlığı iti-
barıyla kıymet ifade eden gümüş ve altının nakli 
ve muhafazası hususu önemli bir sorun teşkil et-
meye başlamıştır. Bu noktada devreye, sosyal iti-
bar ve güvenilirlikleri yanında, anılan madenle-
ri muhafaza edebilecek gerekli güvenlik ortamını 
da sağlayabilen, banka fonksiyonu bulunan, “ban-
ker” unvanlı kişiler girmektedir. Bunlar, uzun me-
safeli ticarette güvenlik endişesi taşıyan tüccarla-
rın emanet olarak bıraktıkları kıymetli madenler 
karşılığında, alım-satım yapılacak coğrafyada boz-
durabilecekleri alacak makbuzlarını teslim etmiş-
lerdir.

Aynı zamanda, kendileri bizzat kıymetli ma-
den işlemesi ile meşgul olan ve yine bankerler gibi 
kıymetli madenlerin güvenilir bir ortamda muha-
fazası hususunda ehil olan kuyumcular, herhangi 
bir ticari faaliyet içinde bulunmayan yerleşik ki-
şilerin elinde biriken kıymetli madenlerin kendi-
lerine bırakılması karşılığında, zaman içerisinde 
ödeme aracı olarak elden ele dolaşmaya başlaya-
cak olan ve “banknot” olarak adlandırılan alacak 
makbuzları düzenlemişlerdir. Kendilerine bırakı-
lan değerli madenlerin birdenbire ve aynı anda 
geri talep edilmeyeceğini gören/bilen banker-
ler, kendilerine emanet bırakılan değerli maden 
miktarına karşılık gelenden çok daha fazla sayıda 
banknotu karşılığı olmaksızın dolaşıma çıkarma-
ya başlamışlar ve böylece meta olarak oldukça dü-
şük bir değere sahip olsa da satınalma gücü taşı-

yan ve günümüz modern eko-
nomilerine hâkim olan “itibarî 
para” uygulamasının öncüleri 
ortaya çıkmıştır.

Fonksiyonel olarak benim-
senmiş olan ve esasen altın 
karşılığı olmayan banknotların 
serbestçe dolaşıma sokulma-
sına dayanan “kaydî” nitelik-
li bu uygulama, düşük bir ih-
timal de olsa kıymetli maden 
sahiplerinin birdenbire ve aynı 
anda emanetlerini bankerler-
den talep etmesi sonucu orta-

ya çıkan ödeme güçlüklerinin neden olduğu gü-
ven kaybı ya da zaman içerisinde ortaya çıkan hi-
leli davranışlar ile emniyet zafiyetleri gibi sorun-
lar dolayısıyla yönetimin müdahalesine sebep ol-
muş ve bankerlerin banknot ihracının engellen-
mesi suretiyle işbu yetkinin tek elde toplanması 
fikri gündeme gelmiştir.

Bu bağlamda, yönetimin kontrolünde olmakla 
beraber, ekonominin ihtiyaçları dâhilinde tedavü-
le çıkarılacak kâğıt para miktarını belirlemek, ba-
sım işlemlerini yürütmek, bunları dolaşıma sür-
mek yetkisi yanında diğer bankalar için güvenli 
bir kasa vazifesi gören ve bankalar arası işlemleri 
yürüten, adeta hükümet bankası şeklinde hareket 
eden “sorumlu” merkez bankacılığı başlamıştır.

İlk ortaya çıktığı yıllarda, kasasında bulunan 
altın rezervinin toplam değerine denk miktar-
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da kâğıt para basan merkez bankaları, kendileri-
ni denetleyecek bir mekanizmanın bulunmama-
sı ve doğrudan hükümetlerin siyasi etki alanında 
kalabilmeleri nedeniyle, zaman içerisinde hükü-
metlerin başta savaş giderleri olmak üzere toplam 
harcamalarının artması dolayısıyla genişleyen büt-
çe açıkları karşısında, önceleri bankerlerin yaptığı 
şekilde, altın karşılığı bulunmadığı halde para ba-
sarak hükümeti finanse eden ajanlara dönüşme-
ye başlamışlar ve iç piyasada oldukça önemli enf-
lasyonist etkilerin ortaya çıkmasına sebebiyet ver-
mişlerdir.

Diğer yandan, modern ulus devletlerin doğu-
şu ve hükümranlık göstergesi olarak kendi ulusal 
paralarını basmaları, gelişen uluslararası ticari fa-
aliyetlerde ulusal paralar arasındaki değişim de-
ğerinin belirlenmesine dair problemleri gündeme 
taşımıştır. Bu cihetle, ulusal düzeyde sorun teş-
kil eden istikrarsızlık ve enflasyon problemlerinin 
dizginlenmesi ile ulusal paraların değişim değeri 
üzerindeki spekülasyonların en aza indirilebilme-
si maksadıyla, 19 uncu yüzyılda “altın standardı” 
sistemine geçilmiş ve her ülke ulusal parasını altı-
na sabitleyerek likidite ve güvensizlik sorunlarını 
aşmaya çalışmışlardır.

Görüldüğü gibi, 17. yüzyılın ikinci yarında 
Avrupa’da doğup gelişen merkez bankaları, 19. 
yüzyıl ile birlikte gerek ekonomik aktivite ve iliş-
kilerin karmaşıklaşan yapısı, gerekse paranın mü-
badele aracı olması yanında yüklendiği hesap, de-
ğer biriktirme ve iktisat politikalarının bir ara-
cı olma işlevi ile birlikte, yükümlülüklerini yeri-
ne getirecek birçok modern araç ile donatılan ve 
“para otoritesi” olarak tanımlanabilecek “modern” 
merkez bankalarına haline gelmiş; bu bağlamda 
merkez bankalarını, parayı basan ve harcayan ak-
törlerin farklılaşmasını sağlayabilmek ve politik 
kaygılarla hareket edebilme ihtimali bulunan hü-
kümetlerin siyasi kararlarından etkilenmemele-
rini temin etmek maksadıyla “bağımsız” olmala-
rı beklenmiştir.

Kime Bağımlı, Kimden Bağımsız?

Bağımsızlık kavramı, merkez bankalarının, si-
yasi hesap verme kaygısıyla politika yapan parla-
mento ve hükümetlerin günübirlik uygulamaları-
nın etkisi altında kalmadan karar alabilme kabi-
liyetini ifade etmektedir. İlk bakışta birer kamu/

devlet kurumu oldukları ve siyasilerin politikala-
rıyla bağlı oldukları yönündeki kanaat baskın olsa 
da, esasen ticari birer işletme olarak teşkilatlanan 
ve özel bir statüsü bulunan merkez bankaları, ya-
sal düzenlemeler ve ekonomik aktivitenin doğası 
gereği hükümetlerle uyumlu çalışmak durumun-
da kalmakta ve fakat genel olarak kurumsal, fi-
nansal ve en önemlisi de fonksiyonel olarak ba-
ğımsız bir hüviyete sahip olmaktadırlar.

Bununla birlikte, amaçları hükümetler tarafın-
dan yasalar ile tanımlanmış olması nedeniyle mer-
kez bankalarının temel hedeflerini belirlemek hu-
susunda bağımsız olup olmadıkları tartışmalıdır. 
Öyle ki çoğu kez özellikle faiz ve kur politikaları 
bağlamında hükümetler ile merkez bankalarının 
politika tercihleri çatışma göstermektedir.

Her ne kadar literatürde yer alan araştırmalar 
sonucunda merkez bankalarının bağımsızlık dü-
zeyi ile para politikalarının etkinliği arasında po-
zitif ilişki olduğu, etkin para politikaların ise fi-
nansal istikrarın geliştirilmesi sayesinde ekono-
mik performansın ve toplumsal refahın artışı-
na olumlu katkıda bulunduğu yönünde bulgula-
ra erişilmekteyse de, ekonomi politikaları sade-
ce para politikasından ibaret olmadığı, genellik-
le de elinde daha çok ve çeşitli araçlar/enstrüman-
lar bulunduğu cihetle hükümetlerin maliye ve ge-
lir politikalarının ağır basmakta olduğu gözlem-
lenmektedir.

Ancak bu izlenim karşısında, “öğretilmiş ana-
akım iktisadi doktrin” hilafına politika geliştiren 
hükümetler, hem yapılan açıklamalar hem de kre-
di ve yatırım iklimi/ortamı puanlamaları ve ben-
zeri araçlarla ekonomik müdahalelere maruz kal-
makta; küresel ölçekte işleyen ve oldukça komp-
like bir görünüm arz eden para, kredi ve bankacı-
lık sisteminin genel kurgusu ve çalışma mantalite-
si gereği, teknokrat bir kurum ve sistemin önemli 
bir unsuru olması hasebiyle uluslararası ilişki yö-
netim ağı kuvvetli olan merkez bankaları, hükü-
metlere nazaran daha önemli, etkili ve belirleyici 
bir aktör olarak kabul edilmektedirler.

Finansal Sistem ve Kaydî Para

Finansal sistem, satınalma gücünün tasarruf 
sahiplerinden ihtiyacı olan tüketici ya da yatırım-
cılara transferine olanak sağlayan hukuki ve ida-
ri yapılar bütünüdür. Sistemin temelinde, paranın 



61

 Umran • Mart 2017

 PARANIN KİRLİ TARİHİ VE MERKEZ BANKACILIĞI

atıl kalmaması ve ekonominin içerisine dâhil edi-

lerek ekonomik refaha katkı sağlama çabası yat-

maktadır. Bu bağlamda, diğer finansal kuruluşla-

rı bir tarafa bırakacak olursak, merkez bankaları 

ve bankalar, finansal sistemin en önemli aktörle-

ri olarak değerlendirilmekte ve esasen işlem hac-

minin büyük bir kısmı da bu kapsamda gerçek-

leşmektedir.

Sistemin işleyişi, kâğıt paranın kaynağı olan 

merkez bankaları ile başlamaktadır. Aslında dev-

letlerin hükümranlık (egemenlik) hakları olan ve 

senyoraj (paranın üretim maliyeti ile üzerinde ya-

zılı değer arasındaki fark) geliri elde ettiği para 

basma yetkisinin, biraz evvel de bahsedildiği üze-

re ticari bir işletme statüsünde kurulmuş bulunan 

merkez bankalarına devri sonrasında devlet hazi-

neleri, sadece toplam para miktarının çok küçük 

bir kısmını teşekkül eden metal para basımını ifa 

edebilmekte; ihtiyacı olan kâğıt parayı ise borç-

lanmak suretiyle merkez bankalarından karşıla-

maktadır. 

Diğer taraftan, hazine tarafından ihraç edilen 

borçlanma senetleri karşılığında devlete verdiği 

para dışında, ürettiği kâğıt parayı dolaşıma sür-

me ve değerinin korunmasını temin etme imti-

yaz ve yükümlülüğü de merkez bankalarında bu-

lunmaktadır. Böylece tedavüle giren kâğıt para-

nın bir kısmı nihai tüketiciler tarafından tüketi-

me sarf edilmekte, diğer bir kısmı ise harcanma-

yarak tasarruf edilmektedir. Tasarruflar, mevduat 

ya da farklı enstrümanlar vasıtasıyla, getirisi kar-

şılığında bankalara teslim edilmekte; bankalar ise 

topladıkları mevduatın, “zorunlu karşılık” olarak 

isimlendirilen belirli bir kısmını merkez banka-

sında tutmak kaydıyla diğer kısmını talep eden 

tüketici ve yatırımcılara “kredi” olarak vermekte-

dirler. Kredi olarak tekrar piyasada dolanıma gi-

ren işbu kâğıt paralar aynı yolu izleyip, mevdu-

at olarak bankacılık sistemine girmekte, banka-

lar ise yine bu mevduatın belirli bir kısmını kar-

şılık ayırmak suretiyle kalanını kredi olarak da-

ğıtmaktadırlar. İşte bu şekilde, ayrılan karşılıklar 

nedeniyle sürecin en başındaki toplam mevduat 

miktarı tükenene kadar, esasen var olmadığı hal-

de ortaya çıkarılan paraya “kaydî para” adı veril-

mektedir. Tablodan da izlenebileceği gibi, banka-

ya yatırılan 1.000 liralık mevduat, merkez banka-

sınca belirlenen zorunluluk karşılık oranının %10 

olduğu ve her aşamada kredi olarak kullandırılan 

miktarın tamamının tekrar mevduata dönüştürül-

düğü şartlarda, 9.000 liralık kaydî para ortaya çı-

karılmakta, yani 1.000 liralık mevduat, kendisiy-

le beraber toplam 10.000 liralık bir değere dönüş-

türülmektedir. Bu şekilde işleyen bir süreç son-

rasında bankalar, kaydî olarak ortaya çıkardıkla-

rı para üzerinden faiz geliri sağlamaktadırlar. Öte 

yandan, ortada hiçbir şekilde kâğıt para yok iken 

dahi alım-satım işlemlerinde kullanılan çek, se-

net ve kredi kartı gibi diğer araçlar vasıtasıyla da 

kaydî para oluşturulabilmektedir.

Kaydî Para

Mevduat Zorunlu Karşılık (%10) Kredi
1.Döngü 1.000 100 900
2.Döngü 900 90 810
3.Döngü 810 81 729

(…) (…) (…) (…)
Son Döngü 0 0 0

10.000 1.000 9.000

Peki, merkez bankaları istedikleri miktarda 

para basarak kaydî para oluşturma sürecini sınır-

sız olarak genişletebilirler mi? Tabi ki her kuru-

mun olduğu gibi merkez bankalarının da çeşitli 

sorumlulukları bulunmaktadır. Kendilerine yük-

lenen bu sorumlulukların başında da, anılan ris-

kin yönetilebilmesini sağlamak ve hükümetlerin 

aşırı harcamalarına mani olabilmek maksadıyla 

“fiyat istikrarını sağlamak” ya da diğer bir deyişle 

“enflasyon ile mücadele” gelmektedir. Yerel eko-

nomiye yönelik bu tedbirlerin yanı sıra, günümüz 

ekonomilerinin dışa açık olması ve küresel ekono-

mik ilişkilerin olabildiğince yoğunlaşması gerçek-

liği karşısında merkez bankaları, bir taraftan da 

ulusal paranın diğer ülkelerin para birimleri kar-

şısındaki değerini muhafaza edecek politikaların 

geliştirilmesi ile görevlidirler. İşte bu durum, gü-
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nümüz küresel finansal piyasalarının bütünleşik 

yapısı içerisinde, fiyat istikrarı-düşük faiz-döviz 

kuru istikrarı hedefleri arasında sıkışan, yöne-

tilmesi zor bir yükü merkez bankalarının sırtına 

yüklemektedir.

Finansın Küreselleşmesi ve
Federal Rezervin Etki Alanı

Tabi, bahsettiğimiz bütün bu teknik izahat ha-

ricinde, işin bir de “güç mücadelesi” alanına teka-

bül eden ekonomi-politik bir yanı bulunmaktadır. 

Bu kısa yazı içerisinde detaylı olarak değinme fır-

satı bulamadıysak da, özellikle paranın değerinin, 

genel kabul gören ve aslı itibarıyla değer taşıyan 

bir maddeye endekslenmesi ya da endekslenme-

mesi hususu, söz konusu uluslararası güç müca-

delesinin odak noktasını oluşturmaktadır. Öyle ki 

önceleri, “altın standardı” sistemi dâhilinde tama-

men sahip olunan altın rezervlerine karşılık üre-

tilebilen kâğıt para, iki dünya savaşı arasında kıs-

men altın standardının kalıntıları doğrultusunda 

yine altına bağlı olarak, kısmen ise ulusal parala-

rın dolara, doların ise altına bağlı olması şeklin-

de tedavüle koyulmuştur. Adeta bir buhran dö-

nemini yansıtan bu zaman dilimi içerisinde tama-

men olmasa da, dolar, uluslararası rezerv para hü-

viyetine bürünmüş ve bu sebeple dünya altın re-

zervlerinin önemli bir miktarı Amerika Birleşik 

Devletleri’nde toplanmıştır. 2 nci Dünya Savaşı 

sonrasında hem siyasi ve ekonomik hem de aske-

ri kabiliyetlerinin de sağladığı avantajla, Amerika 

Birleşik Devletleri’nin küresel güç mücadelesinin 

yeni belirleyici aktörü haline gelmiştir. Bu bağ-

lamda, 2. Dünya Savaşı sonrasında gelişen yeni 

siyasal ve ekonomik düzen arayışları içerisinde, 

uluslararası para sistemi de, doların altına dönüş-

türebilen tek para (uluslararası rezerv para) ola-

rak belirlenmesi ve diğer ulusal paraların ise dola-

ra bağlanarak belirli bir bant içerisinde dalgalan-

maya bırakılmaları şeklinde tasarlanmıştır.

Bu durum, dolar üretme ve piyasaya çıkar-

ma ile denetim yetkilerine sahip olan (Amerikan 

Merkez Bankası) Federal Rezerv-FED’e, uygulaya-

cağı para politikaları vasıtasıyla tüm diğer ulusal 

paraların değerini etkileyebilme kabiliyetini ver-

miştir. FED, bir taraftan uluslararası rezerv para 

olan doların arzını düzenleme üstünlüğüne sahip 

iken diğer yandan dünya likidite ihtiyacını kar-

şılama sorumluluğunu da taşımıştır. Ancak sa-

hip olduğu altın rezervleri karşılığında piyasaya 

dolar arz etmesi beklenen FED, Amerika Birleşik 

Devletleri’nin küresel hegemonik üstünlüğünü 

genişleterek sürdürebilmesini teminen zamanla 

altın rezervlerini aşacak miktarlarda dolar emis-

yonunda bulunmaya başlamış, piyasada bollaşan 

doların değerindeki düşüş karşısında doları rezerv 

olarak tutan diğer ulus devletler, ellerindeki do-

ları altına dönüştürmeyi talep etmişlerdir ki, bu 

durum, o dönem itibarıyla sistemin en büyük çık-

mazını işaret etmektedir. Nihayet “Bretton-Woods 

Sistemi” adı verilen bu uygulama da, başta güven 

problemi olmak üzere diğer birçok teknik han-

dikaplardan ötürü 70’li yılların başında Amerika 

Birleşik Devletleri’nce re’sen sonlandırılmış, do-

ların altın rezervleriyle bağı kopartılmış ve dolar, 

günümüze değin süregelecek şekilde, serbest dal-

galanmaya bırakılmıştır.

Bu noktada yeni karma sistemin açmazı ise 

hâlihazırda karşılığı olmayan büyük miktarda do-

ların küresel piyasalarda satın alma talebi olarak 

ortaya çıkması ihtimalidir. Bu olasılık; bir taraf-

tan küresel düzeyde kaydî para oluşturmak sure-

tiyle başta az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkele-

rin borçlandırmak, diğer taraftan oluşturulan çok 

katmanlı ve karmaşık türev enstrümanların etki-

siyle finansal piyasalarda kırılganlık düzeyini art-

tırarak, yine az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-

lerin bu kırılganlığın neden olduğu sistemin risk-

lerden kaçınmaya matuf sürekli yüksek miktarlar-

da dolar rezervi tutmalarını sağlamak ve nihayet 

dünyanın neredeyse bütün coğrafyalarında dü-

zenli ve sürekli gerilim alanları oluşturarak aske-

ri güç kullanımını meşru kılıp fiziki müdahalede 

bulunmak vasıtasıyla kontrollü olarak yönetilme-

ye çalışılmaktadır.

Amerikan Merkez Bankası (FED)
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Bu küresel finansal yapı içerisinde ulusal mer-

kez bankaları da FED’i ve uygulamalarını yakın-

dan takip etmek durumunda kalmakta, her ne 

kadar hükümetlere karşı “bağımsız” olma iddi-

asını açıktan dillendirseler de, küresel finansal 

mimarînin etki gücü yüksek finansal aktörleri 

karşısında çoğu defa direnç gösteremeyerek, bun-

larla uyumlu çalışma sergilemek durumunda kal-

maktadırlar.

Çıkış Var mı ya da Ne Yapmalı?

Uluslararası endekslerde gelişmekte olan ülke 

kategorisinde değerlendirilen Türkiye, her ne ka-

dar son 15 yıllık dönem içerisinde Türk iktisa-

di hayatının en ciddi ekonomik dönüşüm ham-

lesini gerçekleştirmişse de, biraz evvel izah ettiği-

miz üzere, sürekli olarak küresel finansal sistem-

den kaynaklı döviz-faiz-enflasyon tehdidiyle yüz-

leşmekte ve bu duruma karşı adeta bir sigorta ola-

rak yüksek miktarda döviz rezervi bulundurmak 

durumunda kalmaktadır. Bu rezervlerin fiili ola-

rak ülkede bulunup bulunmadığı sorunsalı bir ta-

rafa bırakılacak olursa, oldukça yüklü miktardaki 

bu paranın, atıl kalması dolayısıyla çok ciddi bir 

maliyete neden olduğu da aşikârdır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın
Ortaklık Yapısı

Hisse
Sahibi

Hisse 
Oranı

Hazine Müsteşarlığı %55,12
Türkiye’de Faaliyette Bulunan Milli Bankalar %25,74

Milli Bankalar Dışında Kalan Diğer Bankalar ve İm-
tiyazlı Şirketler

%0,02

Türk Ticaret Müesseseleri ve Türk Vatandaşlığını 
Haiz Gerçek ve Tüzel Kişiler

%19,12

Toplam %100,00

Kaynak: TCMB.

Öte yandan, hâkim ortağı Türkiye Cumhuriye-

ti Hazinesi olarak görünse de; yazı boyunca da çe-

şitli vesilelerle ifade edildiği gibi, bankanın karar-

larında bağımsız olduğu algısı ile uluslararası dü-

zeyde güvenilirlik oluşturabilmeye matuf sorum-

luluk bilinci, hükümetleri büyüme ve istihdam 

konularında desteklemekle birlikte bizzat banka 

mevzuatından kaynaklanan görev ve yükümlü-

lükleri ile para politikası araçlarını araç tayin etme 

hakkı, diğer ortakların söz hakkının göz ardı edi-

lememesi gibi hususları, banka ile siyasal yönetim 

zaman zaman karşı karşıya kalabilmelerine neden 

olabilmektedir.

Temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olarak 

belirlenen ve bununla beraber genel olarak ulu-

sal finansal istikrarın korunmasını gözeten en kri-

tik kurumların başında gelen, gerek takas odala-

rının çalıştırılması, kredi kartı işlemleri, para ve 

fon transferi uygulamaları gibi ödeme sistemleri-

nin kesintisiz, güvenli, etkin, verimli şekilde işle-

mesi ile “son ödünç verme mercii” rollerini haiz 

olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bü-

tün bu görev ve yetkileri bağlamında adeta finan-

sal sistemin merkezi konumunda yer almaktadır. 

Bu husus, ulusal ekonomiyi küresel finansal den-

gesizliklerden kaynaklanan makro risklerden ko-

ruyacak kontrol mekanizmalarını da geliştirmekle 

sorumlu olduğu hususu ile birlikte değerlendiril-

diğinde, bankanın, siyasal hükü

meti destekleme yükümlülüğü ile cari piyasa 

ekonomisi sisteminin dayattığı unsurlar arasında 

gerilim arasında sıkışmak durumunda kaldığı ger-

çeğini ortaya çıkarmaktadır.

Bu durumda, para ve kur politikalarını oluştu-

rurken detaylı teknik analizlere dayanan, esasen 

mevzuatı ile bağlı olan ve piyasa ekonomisi sis-

teminin sınırları dışına çıkması da beklenemeye-

cek olan (ki bu ayrı bir tartışma konusudur) mer-

kez bankasının sınırlı inisiyatifi karşısında aslî so-

rumluluğun siyasal karar alma mercilerine düştü-

ğü; ulusal ekonomi politikalarını oluşturan ikti-

dar ile bankanın, ülke menfaatlerini önde tutup 

birebir iletişim ve koordineli çalışma mekanizma-

ları geliştirmek suretiyle ortak hedefler tayin et-

meleri, nihayet hükümetin, yetkisinde bulundur-

duğu maliye ve gelirler politikası ile ulusal ekono-

mik hedeflere ulaşılması noktasında daha etkin ve 

belirleyici bir role bürünmesinin, ekonomik kal-

kınmanın sağlanmasında önemli bir unsur oldu-

ğu değerlendirilmektedir.
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1

15 Temmuz 2016 gecesi jetler havalandığın-
da Ulus’ta mütevazı bir mekânda karnımı doyur-
makla meşguldüm. Yaklaşık yarım saat kadar al-
çak uçuş yapan jetlerin sesi kulaklarımı âdeta sağır 
etti. Suriye sınırında bir hareketlilik olduğu yahut 
bir terör operasyonu için hazırlık yapıldığı kanaa-
tini taşıdığım için bu süre içerisinde istifimi boz-
madım ve çayımı yudumlamaya devam ettim. Dar-
be olabileceğine dair bütün ihtimalleri 1993 do-
ğumlu biri olarak 2014 sınırında bırakmıştım. 

O ihtimalleri bırakışımın kolayca gerçekleşme-
diğini de belirtmeliyim. Çünkü yakın bir zamana 
kadar 1960 darbesine Balıkesir’de askerlik yapar-
ken tanıklık etmiş ve ülkesinin başbakanının asıl-
dığını görmüş olan dedemin her an darbe yapıla-
bileceğine ve Erdoğan’ın öldürülebileceğine dair 
söylediklerini işitip durdum. 

Dedemden işitegeldiğim endişelerin yaşan-
mışlıktan gelen bir “tutulma” ile açıklanabileceği-
ni düşünüyordum. Bugün geriye dönüp baktığım-
da ise onun sözlerinin yaşanmışlıktan ileri gelen 
bir “tutulma” ile değil toplumunu, devletini ve ül-
kesinin kurumlarını tanıyan bir insanın ferâseti ile 
açıklanabileceğini görüyorum.

2

15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece 
Ulus’tan Kızılay’a uzanan Atatürk Bulvarı’nda şaş-
kınlıkla, öfkeyle ve korkuyla1 ilerledim. Az bir za-
man önce hayata dair beni diri tutan her ne var-
sa gitmiş ve zihnimde, kalbimde bütün varlığıma 

1 Roger Garaudy otobiyografisinde cesareti “herkes gibi korkmak fakat 
işini yapmaya da devam etmek” olarak târif ediyor. Bu târifi esas alarak 
cümlemi tamamlayacak olursam “… ve cesaretle ilerledim.”

saldırıldığı hissiyle kalakalmıştım. Sokağa adımı-
mı attığımda henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan bir 
açıklama yapmış değildi. Hacı Bayram Camii civa-
rı gece 12 sularında normal şartlarda bomboş olur-
du. 15 Temmuz gecesi doluydu. 

3

Kaldığım konaktan arkadaşım, 1976 İran do-
ğumlu Güney Azerbaycan Türk’ü Bager gece boyu 
yol arkadaşım oldu. “3 yaşında İran Devrimi’nin 
havasını solumuş, 4 yaşından 12 yaşına kadar da 
İran-Irak savaşının kendisine doğrudan tanıklık 
etmiş ve köyü 3 defa bombaların hedefi olmuş bir 
İranlı olarak gel 2016’da darbeye karşı irade orta-
ya koymak için Türkiye’nin sokaklarına in…” me-
alinde şaşkınlık içeren yorumlar yapıyordu. Bir ta-
raftan onun “arabalardan ateş açanlar olabilir, dik-
kat edelim” uyarıları, diğer taraftan uzaklardan ge-
len ateş sesleri… 

Adalet Sarayı önünde bir tank… Başlangıçta 
hareket halindeydi. Daha sonra Kızılay’a ilerledik-
çe birçok aracı ezerek o noktaya geldiğini görecek-
tim. Bir müddet ileri geri yaptıktan sonra hareket 
edemez hâle getirildi fakat bu sefer de üzerine yı-
ğılan insanları savurmak için kendi etrafında son 
derece hızlı bir şekilde dönmeye başladı. Savrulan 
tek bir kişi dahi görmedim. Tank biraz sonra ta-
mamıyla durdu. Yaklaşık bir yarım saat orada bek-
ledik. Sabah 6 sularında Ulus’a dönerken hâlâ tan-
kın başında bekleyen bir kalabalık vardı. Dönme 
sebebimiz Bager’in fotoğraf makinesini konaktan 
alma isteğiydi. Hem de bir ihtiyaç molası olacak-
tı bizim için. Bager, sabaha karşı İran haber ajans-
larının “darbe girişimi püskürtüldü” haberlerini 
bana aktarıyor ve bunun “büyük” tehlikenin geçti-

15 TEMMUZ YAZILARI 

Hasan Hüseyin ÇAĞIRAN

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti ile yol ayrımındadır. Bu noktada, 
sosyal-kurumsal dönüşümleri belli kişiler yahut cemaatler üzerine inşa 
etme yoluna gitmek esasta hiçbir sorunun çözümüne hizmet etmeyecektir. 
Toplumsal yenilenme, kurumların ıslahı ve muhakkak ki kişilerin 
gayretlerinin neticesinde belli bir seviye, belli bir değer kazanacaktır.  
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ği noktasında önemli bir işaret olduğunu söylüyor-
du. İran’ın Türkiye’nin ve Erdoğan’ın geleceği me-
selesinde “bizim” hassasiyetlerimizi gözeteceğini 
düşünmediğimi ima ettiğimde ise İran’ın Erdoğan’ı 
ve AK Parti hareketini Gülen’e tercih edeceği ceva-
bını veriyordu.

4

Herkes arabalarını yol üzerinde bırakmış 
Kızılay’a doğru yürüyordu. Genci yaşlısı, kadını er-
keği… Ailelerin birçoğu çocuklarını dahi yanların-
da getirmişti.

Üniversite üçüncü sınıf öğrencisiyim… Mayıs’ı 
Haziran’a bağlayan gece… İki bin on üç. Arkadaş-
larımla kaldığım ev Demirtepe, Şehit Bahadır De-
mir Sokak’ta. İki arkadaşımla birlikte neler olup 
bittiğine şâhitlik etmek adına sokağa indik. GMK 
Bulvarı’nda yoğun hareketlilik vardı. Medyada 
kendisine methiyeler düzülen “Gezi ruhu”nu ve bu 
hareketin iddialara konu olan çoğulculuğunu gör-
meyi mi umuyordum? Hayır. Türkiye’nin gelece-
ğine kast eden despotik azınlıkların 555K benzeri 
kalkışmasının yavanlığını şeksiz şüphesiz teşhis et-
mek istiyordum. Ettim de. Gördüğüm: Küfürlerin 
havada uçuştuğu, yol boyu iş yerlerinin darmadu-
man edildiği, en ufak bir farklılığa nefes aldırmaya-
cak kesif bir karanlıktı.

Tekbirler, kelime-i tevhidler eşliğinde ilerleyen 
bir kalabalık… Kızılay Meydanı’nda alçak uçuş ya-
pan jetler, helikopterler çok da uzağımızda olma-
yan Genelkurmay Başkanlığı ve Meclis binası ta-
raflarını sürekli ateş altında tutuyor… İki defa ölü-
mün kokusunu hissettim. “Buraya kadarmış” dedi-
ğim anlar, daha sonra anladım ki başka yerlerde ya-
şananların yanında çok ama çok sıradan anlarmış.

Tüm geceyi Kızılay’da geçirdim. O geceyi dü-
şünmeksizin yaşadım. Olmam gereken yerdeydim. 
Âdeta bir tercih ile değil o gün o meydanın bir par-
çası, o gün sokaklara inen insanların toplamının 
bir uzvu gibi oradaydım.

Sabah konağa geçerken Adalet Sarayı önünde-
ki tankın boşaltıldığını gördüm. Orada bulunanlar 
tankın içerisindekilerin bir kısmının halk tarafın-
dan linç edildiğini bir kısmının da polislerce ‘kur-
tarılıp’ tutuklandığını anlatıyordu. 

5

17 Temmuz günü Meclis’e yürüdük. O gün, 
orada zihnime hâkim olan düşünce şuydu: “Türki-
ye Büyük Millet Meclisi ilk defa milletin oldu.”

6

Meclise yürüdüğümüz gün “bir gazetenin yayın 
yönetmeni olsaydım yarın için nasıl bir manşet ha-
zırlardım” sorusu üzerine de düşündüm. İlk elde 
aklıma gelen “MİLLET YÖNETİME EL KOYDU” 
oldu. Özellikle 17 Temmuz’da gazetelere göz atar-
ken ‘benim manşetim’e en çok yaklaşanın Yeni Söz 
olduğunu gördüm. Yeni Söz’ün manşetini görün-
ce kendi manşet önerimin önemli bir noktayı ıska-
ladığını da anladım. Millet yönetime el koymamış-
tı. Zaten “yönetim” milletin 2002’den beri oylarıy-
la iktidarda tuttuğu AK Parti’nin elindeydi. Söz ko-
nusu darbe girişimi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 
AK Parti hareketine ve bu hareketin temsil etti-
ği “toplumsal bütün”e yönelikti. “Millet devlete el 
koydu manşeti “15 Temmuz 2016’da gerçekte ne 
oldu?” sorusunun düğümlendiği yere işâret ediyor.

7

Mâlik bin Nebî Müslüman ülkelerde devrimci 
bir sürecin daha ilk günden itibaren kılık değiştir-
miş bir karşı devrim şeklinde doğabileceğine dik-
kat çekiyor ve ekliyor: “Kendisini gizleyen bu kar-
şı devrim, stratejik mevkileri otantik bir devrim iş-
gal etmezden önce ele geçirebilmek için tam zama-
nında başlatılır.” 

“Arap Baharı” olarak adlandırılan süreçte yaşa-
nan tam olarak budur. Bugün Müslümanların mey-
dana gelen bir toplumsal hâdise sonrasındaki “yön-
lendirme/dönüştürme gücü” hangi noktadadır so-
rusu önemini korumaktadır. “Arap Baharı”nı orta-
ya çıkaran toplumsal dinamikleri görmezden gele-
rek “internet devrimi”, “ekmek devrimi” vb. tahfif 
içeren tanımlara teslim olanlardan olmadım. Kal-
dı ki Müslümanların coğrafyasındaki “ekmek hare-
keti” de nihayetinde bir “tevhid hareketi”dir.2Fakat 
problem Tunus’ta başlayan ve Osmanlı bakiyesi 
coğrafyanın önemli bir bölümüne yayılan eylem-
lerde temel bir “fikir”den, sonrasını gözeten bir 
“plan” yetisinden yoksun olunmasıydı. “Arap Ba-
harı” her şeye rağmen bir “kayıp” olarak değerlen-

2 Yani Müslümanların “ekmek mücadelesi” Potemkin Zırhlısı’ndaki 
denizcilerin yemeleri için önlerine koyulan kötü kokulu etlere karşı 
ortaya koydukları tepkiden özünde farklıdır.
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dirilemez. “Arap Baharı” ödenen ağır bedellerin ya-
şattığı bir “zihniyet baharı” olarak tarihteki yerini 
alabilir: Eğer ki sızlanmalardan ve destan yazıcılı-
ğı heveslerinden paçamızı kurtarıp, “fikir ve güç” 
üzerine düşünmenin hakkını verebilirsek…

Bu hususta söylediklerimiz, toplumsal olan her 
şeyin sonunda kendisinin istediği bir mecraya dö-
neceği ve orada akmaya devam edeceği umuduna 
denk düşen muhafazakâr bir tasarımın hâricinde 
değerlendirilmelidir.

1. Potemkin Zırhlısı (1925), Yönetmen: Sergey Eisenstein

“15 Temmuz destanı” yazmak için kuyruğa 
çoktan girildi: Haftalık yayınlar, aylık düşünce, 
kültür-edebiyat dergileri, sıcağı sıcağına hazırlan-
maya başlanılan şiir antolojileri ve dahası. Hiç şüp-
he yok ki bu girişimler büyük oranda iyi niyetlerin 
ürünüdür. Fakat bu noktada iyi niyetler, cereyan 
eden hadiseleri yerli yerince konumlandırma çaba-
larını neticelendirmeye yetmemektedir. 

“Millî düşünce/edebiyat”, “gayri millî düşün-
ce/edebiyat” tasnifi yapmak içinde bulunduğumuz 
şartlarda işlevseldir. Fakat yeterli değildir. Devrin 
egemen anlayışının hâricinde varlık gösterebilecek 
bir aşı, sahih tavır, atılım “millî düşünce/edebiyat” 
dairesinde belirmedikçe, verilen eserler mezkûr 
dairenin hâricindeki unsurların kültür evreninin 
form değiştirmiş bir uzantısı olmanın ötesinde an-
lam ihtiva etmeyecektir. 

Genel bir tablo sunmak gerekirse: Yıllardır AK 
Parti hareketini ortaya çıkaran toplumsal dina-
miklerle kavgalı olan odaklar, sağıyla soluyla ve 
en marjinal eğilimleriyle, yekvücut darbe girişimi-
nin karşısında -kimi erken kimi geç-yer aldılar. Bu-
güne kadar Türkiye’nin aleyhine olan hemen her 
gelişmede(darbeler, ekonomik krizler vs.) en ufak 
bir hasar görmeksizin, aksine daha da güçlenen 
sermaye sahipleri de tek bir elden harekete geçiril-
mişçesine darbe girişiminin karşısında yerlerini al-
dılar. Üstelik bu geniş yelpazede yer alan farklı un-
surların önemli bir bölümü Gezi Parkı kalkışma-
sında ve 17-25 Aralık 2013’teki hukuk kisvesi al-

tındaki darbe girişiminde seçilmiş hükümet karşı-
tı koalisyonda aktif olarak çalışmışlardı. Dün elbir-
liği ile inşâ edilmek istenen “darbe zemini” karşı-
lığını bulmuşken bugün geri adım atmanın ve gö-
rünürdeki darbeye karşı durmanın mahiyeti nedir?

AK Parti 15 Temmuz’dan sonra bir uzlaşı dili 
kurmanın gayretlerini ortaya koydu. Bir iktidar 
partisi için bu makul karşılanabilir. Fakat söz ko-
nusu uzlaşının sınırları önemlidir. Hatırda tutul-
malıdır, uzlaşı ile “inşa”nın imkânı olamaz. İnşa bir 
“fikir” etrafında bir “merkez güç” ile mümkündür. 
Müslümanlar fikrini ve gücünü güzelleştirmekle 
mükelleftir.

8

Aydın Menderes Babam ve Ben kitabında baba-
sının idamından sonra evlerine icra emri gönderil-
diğini, ip ve cellat masraflarını bile kendilerinden 
tahsil ettiklerini anlatır: “Biraz daha vakit geçti bu 
sefer de bir icra teblîgatı geldi. Bu icra teblîgatında 
îdam masrafları talep ediliyordu. Bu masraflar ip 
ve cellat masraflarıydı. Teblîgatta, şu kadar lirayı şu 
kadar kuruşu ödeyiniz deniyordu.”

Eğer başarabilselerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
öldürüp “ip ve cellat” masraflarını bütün bir mille-
te ödettireceklerdi. 2010’dan itibaren Erdoğan’ı he-
def tahtasına oturtan “otoriterlik/diktatörlük” söy-
lemlerinin amacı Erdoğan’dan bir Macbeth çıkara-
bilmekti. Güç zehirlenmesi temel bağlamı oluştu-
ruyordu. Hâlbuki Erdoğan’dan Macbeth değil olsa 
olsa bir Kral Lear çıkarabilmek mümkündür.

9

“Hükümetler değişir, gerçek iktidar biziz, dev-
let biziz” bakışını hatırda tutmak Türkiye’de belli 
kesimlerin siyasi tercihlerini anlamamızda yardım-
cı olacaktır. Öncesi ve sonrasıyla 1960 darbesin-
de İsmet İnönü’nün tavırları bu noktada öğretici-
dir. 15 Temmuz darbe girişiminin planlama/hare-
ket dairesinde aktif olarak yer alanlar, Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin klasik Atatürkçü darbe geleneği ile 
barışık olması düşünülemeyecek bir toplumsal ta-
bandan geliyorlar. Buna rağmen TRT ekranların-
dan okunan Yurtta Sulh Konseyi bildirisinin temel 
vurgularının, 15 Temmuz darbe girişimi evvelki 
darbelerden tamamen farklı olmasına rağmen, tari-
himizdeki darbe gerekçeleriyle benzeşir bir görün-
tü vermiş olması manidardır. Bildiri, devletin “te-
mel nitelikler”inden, “hayati kurumlar”ından söz 
açıyor ve “Atatürk’ün önderliğinde milletimizin ola-
ğanüstü fedakârlıklarla kurduğu ve bugünlere ge-
tirdiği Cumhuriyetimizin koruyucusu olan Türk Si-
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lahlı Kuvvetleri” aracılığıyla “laik, demokratik, sos-
yal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal 
düzeni yeniden tesis etmek” gibi bir amaçtan bah-
sediyor. Yani evvelki darbelerin hareket dairesinin 
dışındaki bir odak gayri meşru girişimini evvelkiler 
ile benzer şekilde “Atatürkçü” söylemler ile meşru-
laştırmaya çalışıyor.

Her gazâ, güttüğü davadan alır kıymetini
Rengi dönmez ne kadar ak demiş olsak karaya
Yıldırım, düştüğü taş zindana devlet götürür
Ve Timur, sıklet olur girdiği mermer saraya!
Faruk Nafiz Çamlıbel

Revaçta olan bir söylem: “Yüz yıllık paran-
tez kapanıyor ve çevre merkeze yürüyor. Bu du-
rum kurum ve şahısların konumlarından çok daha 
önemli.” İlk planda yerinde bir tespit gibi görünü-
yor. Fakat bana kalırsa çevre merkeze yürümüyor, 
merkezi gasp eden çevre unsurların kısmen gerile-
yişi söz konusu. ‘Merkez’ merkeze olan yürüyüşü-
ne devam ediyor. Kutadgu Bilig’de geçer: “Bilgisiz 
başköşeyi ele geçirirse, başköşenin değeri kalmaz. 
Eşik ondan daha değerli olur. Eğer bilgine eşikte 
oturmak düşmüşse, o eşik başköşeden daha değer-
lidir. İster kürsü, ister başköşe olsun burayı değer-
lendiren, saygınlık kazandıran bilgidir.” Yusuf Has 
Hacib nazarından bakarsak şöyle dememiz müm-
kündür: Merkez değer kazanıyor. Daha doğrusu, 
merkeze değer kazandırma noktasında bir büyük 
imkân ile karşı karşıyayız. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin darbe geleneğine bü-
tünüyle sahip çıkan çevreler de el ele vererek, 15 
Temmuz darbe girişimine karşı durur bir söylem 
ortaya koydular. 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağ-
layan gece ne kadar sokaklara indiler ve asker bü-
rokrasisi içerisinde ne kadar aktif olarak karşı koy-
dular ayrı bir mesele... 

10

KISA BİR HİTAP: BÜTÜN DARBELER BİR-
DİR, MİLLETE KARŞIDIR.

15 Temmuz 2016 halkın zaferi olarak tarihe ge-
çecektir. Zafer, milletimizindir!

Bu noktada bazı hususları geçmişe dönerek ha-
tırlatmakta yarar görüyorum:

27 Mayıs’ın ertesinde, evlerinde hüzne bo-
ğulanlar olduğu gibi darbeyi selamlamak için se-
vinç çığlıklarıyla sokaklara inen bir güruh vardı 
Türkiye’de. Geleceğimiz karartılırken, milletin ira-
desi Yassıada’ya hapsedilirken, tankların üzerinde 
sevinç gösterileri yapan bir güruh…

15 Temmuz gecesi ise Cumhuriyet tarihimizde 
şanlı bir sayfa açılmıştır.

Sandıkları yetersiz bulanlar…
Gayri meşru yollara tevessül edenler…
Hukuk dışında beklentilere girenler sessizliğe 

gömülürlerken…
Halkımız topyekûn; tarihini, bugününü ve ge-

leceğini hedef alan bir terör koalisyonuna karşı 
durmuştur.

Halkımız sokaklara ve iradesine kast eden tank-
ların üzerine çıkmıştır:

Fakat bu sefer tankların üzerine 27 Mayıs son-
rasında olduğu gibi darbecileri selamlamak için ha-
zır kıta bekleyen haysiyetsizler değil, milletin hu-
kukunu gasp etmeye çalışanlara karşı duran yiğit-
ler çıkmıştır.

Zafer, aydınlarımızındır! 27 Mayıs’ta darbeci 
subayların önünde el pençe divan duran hukukçu-
lar, gazeteciler, şair ve yazarlar vardı… O hukuk-
çular ki kanlı bir zemin üzerine demokratik bir re-
jim inşa etme iddiasıyla mahkemeler kurdular, ka-
nunlar yazdılar. O gazeteciler ki gazetelerinin man-
şetlerini ve yazdıkları köşeleri hukuksuz ihtilâle re-
hin verdiler… 27 Mayıs’a sadık kalacaklarını beyan 
eden bildiriler imzaladılar. O yazarlar ki, hukuku-
nu hiçe saydıkları seçilmiş Başbakan’a hakaretler 
etmekte, darbecilere ise iltifat etmekte birbirleriy-
le yarışa girdiler… O şairler ki antolojiler çıkararak 
darbecilere selâm durdular. Darbecilerle el ele ve-
rerek Türkiye’nin iradesine ve insanımızın gelece-
ğine bağdaş kurarak oturdular.

Sadece 27 Mayıs’ta mı? Tabii ki hayır…
27 Mayıs gibi 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 

Nisan ve son olarak 15 Temmuz da gayrı millî ve 
milletinin bütün değerlerine savaş açan alçak ha-
reketlerdir.

Şu husus hep hatırda tutulmalıdır: 
Bütün darbeler, her şeyden evvel milletin huku-

kuna zarar vermişlerdir.
Bütün darbeler şerefli insanları zelil, milletinin 

tabir câizse kanını emen asalakları vezir etmiştir.
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15 Temmuz gecesinde ve sonrasında ise…
Bildiriler imzalayarak Türkiye’yi uluslararası ca-

miada küçük düşürmek isteyen sözde akademis-
yenler…

Sokakları yakıp yıkarak hak talep ettiğini iddia 
edenlerle işbirliği yaparak, seçilmiş hükûmete had 
bildirmek isteyen sözde sanatçılar…

Gazetelerini kaosun taşıyıcısı hâline getirerek 
ajanlığa soyunan sözde gazeteciler…

“Demokrasi sandıktan ibaret değildir” diyerek 
teröre çanak tutan sözde yazarlar…

Halkımızı yalnız bırakırlarken onurlu akade-
misyenlerimiz, basın mensuplarımız, yazarlarımız 
ve sanatçılarımız halkımızla omuz omuza, halkı-
mızla iç içe vatan nöbetindeydiler.

Zafer, milletin hukukuna riayet edenlerin ve 
milletimizinken…

Hezimet, darbecilerin ve darbeden medet 
umanlarındır!

11

Hukuk politiktir. Elbette hukukun üstünlüğü-
nü ve hukukun politikadan, tarihten, etikten, sos-
yolojiden, psikolojiden vs. bağışık, saf; apolitik bir 
hukukun mümkün olabileceğini savunanlar ol-
muştur. Bu savununun kendisi de politiktir.

Bir örnek: Adnan Menderes kaybettiği için hu-
kuk onu haksız çıkaracak şekilde kurgulanmıştır. 
Bu durum açıklaması basit ve açık bir gerçeğe da-
yanır: Güçlü olan haklıdır. Güçlü olan kendi huku-
kunu evrensel kılacak araçlara da hâkimdir. Bunun 
için 20.-21. yy. politikacılarından daha “kötü” ol-
mayan Adolf Hitler’i külliyen haksız ve bunun ak-
sini dile getirmenin dahi suç olduğunu kabul edi-
yoruz. Hitler’in politikalarının kazananların huku-
ku tarafından Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanması değil, Nagazaki ve 
Hiroşima’yı enkaza çeviren sistemin, Stalin’in ya-
hut Churchill’in yargılanması şaşırtıcı olabilirdi.3

15 Temmuz 2016 darbe girişimi Cumhurbaşka-

3 Venedik Taciri’ndeki mahkeme diyalogları hukukun netameli işleyişine 
örnek teşkil edecek değerdedir. Tavırları her ne kadar vicdanen yara-
layıcı olsa da kâğıt üzerinde haklı görünen Shylock; Portia ve Dük’ün 
kanunları yorumlama noktasındaki farklı tercihleri neticesinde alacak-
larını yitirmesinin ötesinde borçlu duruma düşürülür. 2004’te Michael 
Radford tarafından beyazperdeye aktarılan Venedik Taciri, hukuk bağ-
lamında dile getirdiklerimizi haklı çıkarırcasına şu sözlerle başlar: 
“Yahudi karşıtlığı, 16’ncı yüzyılda, Avrupa’nın en güçlü ve en liberal 
şehir devleti olan Venedik’te bile mevcuttu.” Film, klasik “İsrailoğulları” 
anlatılarına dayanarak Shakespeare tarafından yerli yerince derinleşti-
rilmiş Shylock karakterini aklamak için/tekzip etmek için kurgulanmış 
gibidir. Kral Lear’da ise Kral Lear’ın ağzından altını çizdiğimiz gerçek, 
oldukça trajik biçimde sunulur: “Tefeci, onu dolandıranı astırır. Ama 
günahına altın kaplat da gör, adaletin güçlü, uzun kılıcı bir şey yapa-
madan kırılır. Bir de sen o günahı paçavralara sar, bir cücenin saman 
çöpü bile onu deler. Hiç kimse suçlu değildir, hiç kimse diyorum!”

nı Erdoğan’ı, AK Parti hareketini ve bu hareketi or-
taya çıkaran toplumsal tabanı mahkûm edecek bir 
“hukuk”a yerel ve küresel ölçekte alan açma hare-
keti olarak görülebilir. 17-25 Aralık 2013’teki hu-
kuk operasyonları bu tanımlama çabamızın geç-
mişteki dayanağıdır.

Amerika Başkanları John F. Kennedy ve 
Lyndon B. Johnson dönemlerinde Savunma Baka-
nı olarak görev yapan Robert McNamara 100 Yılın 
İtirafları(The Fog of War: Eleven Lessons from the 
Life of Robert S. McNamara, 2003) adıyla dolaşım-
da olan belgesel-röportajda çalışma arkadaşların-
dan ve II. Dünya Savaşı’nda çarpışmış ABD Hava 
Kuvvetleri subayı olan Curtis LeMay’in ağzından 
îzaha çalıştığımız hukuk gerçeğini şöyle dile getirir: 
“Savaşı kaybetseydik hepimiz savaş suçlusu olarak 
yargılanırdık.” Ve ardından “Bence haklı da” diye-
rek LeMay’i tasdik eder. 

McNamara: “Nükleer bomba neden atıldı? 
Üstelik Tokyo’dan sonra diğer şehirleri de yak-
tı. Yokohama’nın % 58’i… Yokohama aşağı yuka-
rı Cleveland kadar. Yani Cleveland’ın % 58’i yan-
dı. Tokyo aşağı yukarı New York kadar… New 
York’un % 51’i yandı. Chattanooga’yla aynı bü-
yüklükteki Toyama’nın % 99’u… Los Angeles bü-
yüklüğündeki Nagoya’nın % 40’ı… Bunların hepsi 
nükleer bomba atılmadan önce yapıldı. Bu arada, o 
da LeMay’in emriyle atılmıştı. Savaşta, orantılı ol-
mak bir kural olmalı. 67 Japon kentinde insanla-
rın % 50 ile % 90’ını öldürmek ve sonra iki nükleer 
bomba ile bombalamak... Bazı kimselerin düşün-
cesine göre ulaşmak istediğimiz amaçlarla orantı-
lı değil. Nükleer bombayı attığı için Truman’ı eleş-
tirmiyorum. ABD-Japonya Savaşı insanlık tarihinin 
en kanlı savaşlarındandı. Kamikaze pilotları, inti-
harlar… İnanılmaz… Eleştirebileceğimiz şey insan 
ırkının ondan önce ve bugün aslında “savaş kural-
ları” ile savaşmadığıdır. O ve ben savaş suçlusu gibi 
davranıyorduk. LeMay, kendi tarafı kaybetseydi, 
yaptıklarına ahlâka aykırı deneceğini kabul ediyor-
du. Ama kaybetmeyi ahlâk dışı kılan ne?”

2. The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. 
McNamara (2003), Yönetmen: Errol Morris
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Bugün için “şok doktrini” ve “Truman Show” 
mantığının Türkiye’de işlemediğini düşünüyorum. 
Esasında her halk kullanışlıdır: Her halkın araçsal-
laşmaya müsait öfkeleri, amaçları vardır. 15 Tem-
muz 2016’da Müslümanlar öfkelerini, amaçlarını 
kimsenin hizmetine vermeyeceğini dünya âleme 
izhar etmiştir. 15 Temmuz 2016 sahip çıkılması ge-
reken bir “irade”nin müşahhas olduğu tarihtir.

Bugünkü meselemiz şudur: Millet mi devle-
ti ehlîleştiriyor yoksa devlet, varlığını İslâm ile ir-
tibatlandıran yahut iyisiyle kötüsüyle mayasında 
İslâm olan bir halkın potansiyelini mi “iç etmekte-
dir”? Yukarıda temas ettiğimiz merkez-çevre ilişki-
leri bağlamında düşünecek olursak, merkeze yürü-
me noktasında kimin iradesi daha baskındır?

15 Temmuz’daki girişimi “darbe” olarak değil 
de Türkiye’ye açılmış bir “savaş” olarak değerlen-
dirmek, müslümanların ve özelde Türkiye Cumhu-
riyeti devletinin sınırları içerisinde varlığını idâme 
ettiren müslümanların “devlet” düşüncesini ve ku-
rumsal devlet ile hesaplaşmasını farklı bir boyuta 
taşımamalıdır.

13

belki ölürsek devlet cenazemize gelir
o zaman virginia, kütüphaneler bize de açılır
ancak ölenler haklıdır, ancak ölenler mazlum
bizi unutmasın diye ellerini sıkıyorum devletin
Sümeyye Betül

Mâlik bin Nebî İslâm Dünyasında Fikir ve Put 
adıyla Türkçe’ye kazandırılan kitabında İslâm dün-
yasının fikrini (iyiliği sevme kötülükten nefret etme 
fikri) yitirdiğini ve bunun neticesinde kişi ve şey 
kültü ekseninde koyu bir cehalete mahkûm oluşu-
nu tahlil eder. Mâlik bin Nebî’ye göre putçuluk bil-
gisizlikse, bilgisizlik de putçuluktur. Bilgisizlik/fi-
kir yokluğu hâlinde her kullanılan kelime konuyu 
aydınlatmak yerine, konuya bir karanlık daha ek-
ler ve ortaya çıkan kuru bir laf kalabalığıdır. Bu da 
sömürgeleşmeye yatkınlık durumunu ortaya çıka-
rır. Ve nihayetinde ihânete uğrayan fikirler, toplu-
mun kendi getirdiği fikirler de olsalar, aleyhe dö-
ner ve öç alırlar.

Mâlik bin Nebî oldukça emindir:
“Kültür evrenimiz şey veya kişi ile yönetildi-

ği sürece sapkınlıkların ardı arkası kesilmeyecek-
tir. İdeolojik savaş üstatları bilirler ki bir putla an-
laşmak, bir fikirle anlaşmaktan daha kolaydır. On-
ların yerli takipçileri de aynı kanaattedir: Onlar da 

bilirler ki insanlarla daha kolay madrabazlık edilir. 
Ötekiler için de berikiler için de önemli olan, dev-
rimci bir sürecin bir fikir üzerinde odaklaşmasına 
müsaade etmemektir.”

kıyas-kısas

Bugün için diyebiliriz ki 15 Temmuz’da ortaya 
koyulan ve 15 Temmuz sonrasında da sahipsiz bı-
rakılmaması gereken irade4 umutlarımızı diri tuta-
cak bir iradedir.

içkale

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti ile yol 
ayrımındadır. Bu noktada, sosyal-kurumsal dönü-
şümleri belli kişiler yahut cemaatler üzerine inşa 
etme yoluna gitmek esasta hiçbir sorunun çözü-
müne hizmet etmeyecektir. Toplumsal yenilenme, 
kurumların ıslahı muhakkak ki kişilerin gayretleri-
nin neticesinde belli bir seviye, belli bir değer kaza-
nacaktır. Fakat bu seviyeyi ve değeri belirli kişiler 
üzerinden okuma alışkanlığımızdan berî durmadı-
ğımız takdirde, mevcut kazanımların da dinî, siya-
si menfaat gruplarının, birtakım şahısların kendi-
lerini haklı çıkarmak için inşa ettikleri literatürler 
arasında pay edildiğini göreceğiz. Görme ihtiyacını 
duyduğumuz tablo ise bundan çok daha farklıdır. 
Neyi görmek istediğimizin cevabı yukarıda aşikâr 
ettiğimiz sorunlarımızda ve üzerine titrediğimiz so-
rularımızda mündemiçtir. 

4  Bir soru bir cevap: 12 Eylül’de yahut 27 Mayıs’ın ertesinde 15 Temmuz 
gecesinde ortaya koyulan iradenin bir benzeri gösterilmemiş midir? 

 İnsanlar gibi toplumlar da öğrenir. Menderes’in ve 1960 Türkiye’sinin 
bir Menderes tecrübesi yoktu. O günün haberleşme imkânlarının ne ol-
duğu meselesi tali bir meseledir. O günün şartlarında sessizce akıtılan 
gözyaşları da bir “15 Temmuz iradesidir ve oldukça yerindedir. 27 Ma-
yıs için sessizce dökülen gözyaşlarını “korku” ile açıklamak yanıltıcıdır. 
Zamanı iyi gözetilmemiş toplumsal hareketlerin akıbetine 1957 ve 1968 
tarihlerinde Macaristan ve Prag’da yaşananlar bilinen iki iyi örnektir. 

 1960 sonrasının siyasette oluşturduğu “Menderes sendromu”nu da iyi 
anlamak gerekir. Menderes her şeye rağmen konumu itibariyle ken-
disi için “sokağa inilesi bir yer”de duruyordu. Demirel ise belirli dö-
nemlerde gördüğü yoğun teveccühe rağmen böyle bir yere ne talip ol-
muş ne de hayatı boyunca belirgin bir siyasi çizginin sözcülüğüne so-
yunmuştur. “15 Temmuz iradesinin geleneğini teşkil eden toplumsal 
kesimler(evet, bu iradenin bir geleneği vardır) 12 Eylül sonrasında 27 
Mayıs’ın birikimine dayanarak teenni şuuru ile sınırlı bir hareketi yahut 
hareketsizliği seçmişlerdir.

3. Conspiracy (2001), Yönetmen: Frank Pierson
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  TARİH, TARİHÎ ROMAN VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ 

Nurmuhammet ÇARBOĞA

İ nsanoğlunun kendini ifade etmeye başladığı gün-
den beri tarihle edebiyatın iç içe geçmiş olduğunu 

ve bunların birbirinden ayrılmaz bir bütünlük arz et-
tiğini görmekteyiz; çünkü her tarihî dönem veya olay 
bir edebî eser türüyle ifade edilmiştir. Tarih boyunca 
insanoğlu; başında geçen olayları, milli bilinç oluştu-
racak toplumsal olayları, toplumu derinden etkileyen 
savaşları, depremleri ve felaketleri çeşitli edebî tür-
lerle ifade etme yolunu tutmuştur. Bununla birlikte 
her dönemde; tarihî şahsiyetler, önemli kahramanlar, 
büyük hükümdarlar ve devlet adamaları edebî eser-
lerin konusu olmuşlardır. Bu toplumsal olaylar; hal-
kın bilinçlendirilmesi, halkta manevî duyguların fi-
lizlenmesi, kahramanlık ve cesaretin artması için des-
tan, menkıbe, mesnevi, gazavatnâme, halk hikâyesi, 
masal ve şiir gibi edebî türlerin kullanımıyla yazıya 
aktarılmıştır.1 Bir bakıma kahramanların hayatı, bü-
yük hükümdarların seferleri, savaşlar, göçler, dep-
remler ve büyük felaketler tarih boyunca tarihin mal-

1 XX. yüzyıl başlarında ortaya atılan kavramlardan biri olan 
tarihî roman türünün yerine eski çağlarda Dede Korkut 
Hikâyeleri, menakıbnameler, Danışmendnameler, 
Battalnameler, Saltuknameler, Gazavatnameler doldurmuş-
tur. Halk arasında kahramanlık duygularının filizlenmesine, 
destan ruhunun kazanılmasına vesile olan bu türler manevi 
gücü perçinlemiştir. (Gözdenur Erol, Emine lşınsu’nun Tarihi 
Romanları Üzerinde Bir İnceleme, Celal Bayar Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006, s. 2).

 Destanlar, eski cağlarda tarih romanın yerini tutan anlatılar-
dı. Destanların çıkış noktası, tarihte meydana gelmiş, millet-
lerin hafızasında derin izler bırakmış olaylardır. Milletlerin 
tarihî dönüm noktaları, önemli savaşları, başlarına gelen 
büyük felaketler, bu büyük olaylarda alınan milli ve bireysel 
tavırlar, yetiştirilen büyük kahramanlar hep destanların konu-
su olagelmiştir. Milletlerin hafızasında derin izler bırakan bu 
tarihî olaylar, kuşaktan kuşağa aktarılır. Yeni nesiller, yapılan 
hataları, başa gelmiş felaketleri hiçbir zaman unutmaz. Milli 
şuur daima uyanık tutulur. Günümüzde destanların bu işle-
vini tarihî romanlar görmektedir. (Mustafa Metin, Abdullah 
Ziya Kozan oğlu ’nun Tarihi Romanları (1923-1933), Afyon 
Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve 
Edebiyatı Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, 
2007, s. 8)

zemesi gibi gözükmüş olsa da edebî eserlerin konu-
su olmaktan çıkmamışlardır. Modern çağda ise des-
tan, menkıbe, mesnevi, gazavatnâme, halk hikâyesi 
ve masal gibi türlerin yerine tarihî romanlar almıştır. 
XIX. yüzyıldan önce Anadolu’daki Türk-Bizans mü-
nasebetleri Battalnâmelerle anlatılırken günümüzde 
artık bu münasebetler Battal Gazi romanlarıyla an-
latılmaktadır.

Tarihî roman; “herhangi bir tarihî dönemi ya da 
olay gerçeğe yakın ama sanatsal bir biçimde aktaran 
bir roman türüdür.”2 Yani tarihî romanların özelliği 
gerçeğe yakın belgeleri kullanabilmesi bununla bir-
likte sanatsal yanının da bulunmasıdır. Bu iki özel-
likten birinin eksik olması durumunda tarihî roman 
fonksiyonunu yerine getirememiş olacaktır. Aslında 
romanın tarifine baktığımızda da romanla tarih iliş-
kisinin oldukça fazla olduğunu görürüz. Çünkü ro-
man tarihte olmuş veya olması muhtemel olan olay-
ları konu almakla beraber; ele aldığı konunun tarih-
te olmuş olma durumunu öncelemesi de tarih-roman 
veya tarih-edebiyat ilişkisinin vazgeçilmezliğini 
göstermektedir.3

Tarihî romanın fonksiyonu ve malzemesine tek-
rardan dönecek olursak; tarihî romanlar, malzeme-
lerini tarihten ve geçmişten alırlar. Bu malzeme hem 
oldukça güçlüdür hem de tükenmez bir özellik gös-
termektedir.

Tarihî roman dünden aldığı malzemeyi çok canlı 
bir şekilde kullanarak geçmişe ait olayları anlamlan-
dıran tarafıyla geniş okuyucu kitlesine hitap eden bir 
tahkiye türüdür.

2 Turgut Göğebakan, Tarihsel Roman Üzerine, Akçağ Yayınları, 
Ankara, 2004, s. 15.

3 Olmuş veya olabilecek bazı olayların kişi, yer, zaman ve 
mekân çerçevesi içerisinde anlatıldığı mensur eserlere roman 
denir. (Mustafa Özkan-Hatice Tören-Osman Esin, Yüksek 
Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitapevi, 
İstanbul, 2006 (genişletilmiş 2. baskı), s. 766). 

YAVUZ BAHADIROĞLU’NUN
BUHARA ROMANLARI ÜZERİNDEN
TARİH, TARİHÎ ROMAN VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ

Tarihî romanın yazılması ve tarihin romana malzeme olması 
XIX. yüzyılda ortaya çıkmaya başlamışsa da; tarihin edebî 
türlere, destanlara ve menkıbelere konu olması çok eski dönemlere 
kadar dayandığını görmekteyiz. Tarihin ve edebiyatın ayrılması bundan 
dolayı söz konusu değildir.  
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Devrin meselelerine maziden örnekler göstererek 
çözümler aramaya yönelik yazılabildiği gibi, maziyi 
eleştirerek, anlatma zamanına göndermede bulun-
mak amaçlarıyla da yazılabilir.4

Tarihî romanlar malzemelerini tarihin ilk dönem-
lerinden başlayarak günümüze kadar gelen süre-
ce kadar herhangi bir dönemden alabilecekleri gibi; 
herhangi bir tarihi kahramanın hayatını da konu ala-
bilirler. Bu tükenmez kaynak bundan dolayı edebî 
eser verenler için vazgeçilmez bir malzemedir. Edebî 
eser veren yazarlar böyle bir malzemeyi iyi işledikle-
ri zaman çok büyük bir kitleye ulaşabilirler. Bu vesi-
leyle tarihi malzeme olarak kullanan edebî eser, top-
luma tarih bilincini aşılayabilme gibi bir fonksiyonu 
yerine getirmiş olur.

Tarihin malzeme olarak kullanıldığı tarihi roman-
lar ne derece hakikati ifade ettiği meselesine gelince; 
bu konuda çok farklı fikirler ileri sürülmüştür. Mese-
la Fethi Naci; romancının belgelerden yararlanabile-
ceğini, ancak iş roman yazmaya gelince bir romancı 
olduğunu unutmaması gerektiğini vurgularken, bir 
anlamda da romancının fiksiyonu nasıl kullanma-
sı gerektiği yolundaki düşüncelerini de açığa vuru-
yor. Ona göre, yazarın topladığı bilgiler, buzdağının 
denizin altında kalan büyük bölümü gibi olmalıdır 
ve göze batmamalıdır. Çünkü bu belgeler romana ol-
duğu gibi aktarılmayacak, yalnızca kişilerin düşünce 
ve davranışlarının oluşturulmasında bir alt yapı işle-
vi görecektir 5

Romancının belgeleri kullanımı ve romanda-
ki sanatsal hakikat veya gerçekliğin geçmişte yaşa-
nılan gerçeklikten farklı olduğunun ve romanın sa-
natsal değeri için bu farklılığın gerekli olduğu konu-
su üzerine birçok araştırmacı durmuştur.6 Şu duru-
mun iyice kavranması gereklidir ki; edebî eserler, ta-
rihin veya diğer bilimlerin yaptığı gibi hakikat arayı-
şını ön planda tutmaz. Edebî eserlerin gerçeklik ve 
hakikat anlayışı tarihin veya diğer bilimlerin hakikat 

4 Abdullah Şengül ve Jale Gülgen, Reşad Ekrem Koçu’nun Tarihi 
Romancılığı, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, VIII/2, Afyon, 
2006, s. 2).

5 sGögebakan, a.g.e. s. 28-29).

6 Ünlü roman yazarı Alfred Döblin tarihsel bir roman her şey-
den önce bir romandır, tarih değil, diyor ancak kurmaca bir 
romanın kabul edilmesi için gerçekliğin az da olsa fon olarak 
kullanılması gerektiğini düşünüyor. (Göğebakan, a.g.e. s. 29).

 Bir şiir (roman ya da oyun) ne bir psikoloji ne bir sosyolo-
ji ne de bir tarih kitabıdır. O halde ne tür bir hakikat, ne tür 
bir bilgi söz konusu olabilir burada? (Berna Moran, Edebiyat 
Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007 (16.
baskı), s. 273-274). 

 Tarih, ne denli ilginç ve öğretici olursa olsun, yaşamda pra-
tik bir tutumun oluşmasında ne denli değerli olursa olsun, 
hakikat iddiasında bulunamaz. Çünkü betimlediği olaylar 
hiçbir zaman tamı tamına onun betimlediği gibi olmamıştır. 
(İbrahim Kavaz, Tarihselcilik Anlayışı ve Tarihî Romanlarda 
Gerçeklik Üzerine Bir Değerlendirme, Bilig Türk Dünyası 
Sosyal Bitimler Dergisi, Ankara, Güz 2002, Sayı 63, s. 97-98).

anlayışından farklıdır. Edebî eserlerdeki hakikat an-
layışı sanatsal bir hakikat anlayışıdır.7 Bu bağlamda 
tarihî romanlarda mutlak gerçeklik veya hakikat ara-
mak çok da doğru bir davranış değildir; çünkü tarihi 
romanın (edebî eserlerin) vermek istediği tarihî haki-
katler veya tarihte olmuş olayların belgelenmiş hali 
değildir. Tarihî romanlar tarihî bir bilgi sunarlar ama 
bununla beraber bir kurgu da söz konusudur. An-
cak tarihî romanda kurgu ve tarihî belgenin birbirini 
dengelemesi gereklidir.8

Tarihî romanlarda bilgi ve belgenin fazla olup da 
kurgunun olmadığı durumda ise roman edebî eser-
den çıkıp klasik tarih kitabı görünümünü kazanmış 
olacaktır. Hâlbuki tarihî romanın bir yerden tarihî 
kitaplardan ayrılması gerekmektedir. İşte farklılığın 
başladığı yer kurgu olmak durumundadır. Bunun-
la birlikte kurgu tarihî belgeyle birleşince muhakkak 
hakikat değerinde değişimler meydana gelir. Çün-
kü artık tarihî bilgi veya belge tarihî hakikat olmak-
tan çıkmış sanatsal hakikat durumuna girmiştir. Bu-
nunla birlikte tarihe ait malzemeyi kullanarak orta-
ya yeni bir metin çıkaran tarihî romanın tarih bel-
gelerine olan ihtiyacı kadar tarihî metinlerinde top-
lum tarafından beğenilmesi, kabul görmesi, okunma-
sı ve anlaşılması için tarihî romanlara bir o kadar ih-
tiyacı vardır.

Tarihî romanın hakikati tartışma konusu olmuş-
ken tarihî belgenin hakikati de zaman zaman tartış-
ma konusu olmuştur. Çünkü belge; belgeyi yazan 
kişi, belgeyi değerlendiren kişi ve belge üzerine fi-
kir yürütüp belgeyi topluma ulaştıran kişinin görüş-
lerinden, düşüncelerinden ve fikirlerinden etkilene-
rek ancak topluma ulaşmaktadır.

Tarih konusu üzerinde değişik görüşler ortaya 
koyanlar, aynı belgelere farklı anlamlar verirler. Ba-
kış açısı ve tarih anlayışı, geçmiş dönemleri ele alma 
ve değerlendirmede önemlidir. Bundan dolayı, ta-
rih araştırmacılarının ortaya koydukları bütün bil-
gileri, değişmez gerçekler olarak görmek mümkün 
değildir.9 Tarihî kitaplardan veya tarihî çalışmalarda 
bile yazarın veya araştırmacının fikir dünyası, ideo-
lojisi, siyasî bakış açısı gibi etmenler çalışmanın gi-
dişatını etkilemekteyken; tarihî romanlarda bu etki-
nin daha fazla olması normal bir durum olarak ka-
bul edilebilir.

7 Sanat (edebiyat) bize hakikati bildirir ama bilimin açıkladı-
ğı hakikat değildir bu. Sanat sezgisel bilgi kazandırır. (Moran, 
a.g.e. s. 276).

8 Ina Shhabert, romanda aktarılan gerçekliğin bilimsel açı-
dan kanıtlanabilir olması ve kesinlikle taşımasını roman kali-
tesi açısından olumsuz bir durum olarak değerlendiriliyor. 
(Göğebakan, a.g.e. s. 27).

9 Kavaz, a.g.m. s. 95.
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Buhara Romanları Örneğinde Olduğu Gibi              
Tarihî Romanlarla Toplumun Eğitilmesi

Yukarıda verilen bilgiler ışığında Yavuz 
Bahadıroğlu’nun Harzemşahlar Devleti’nin yıkılışı 
ve Celaleddin Harzemşah’ın efsanevî hayatını konu 
alan iki tarihî romanından yola çıkarak tarihî roman-
ların toplumsal işlevlerini anlatacağız. Bununla bir-
likte tarihî romanlardaki kahramanların efsaneleşti-
rilmesi ve tarihî romanlarda hakikat konusu üzerin-
de duracağız.

Tarihsel romanlarını en önemli işlevlerinden 
biri de toplumun eğitimine katkı sağlamasıdır. Bir-
çok tarihî roman yazarının amacı da bu romanlar-
la toplumu istedikleri yönde eğitmektir. Bundan do-
layı tarihî roman yazarının dünya görüşü her zaman 
tarihî romanlara şekil vermiştir. Aslında bir tarihî ro-
man yazarı romanının yazmadan önce roman kahra-
manı ve malzemenin kendisini nereye getirmesi ge-
rektiği üzerine gereken planı yapmıştır. Bunun içinde 
zaman zaman dünya görüşünü eserde söyletme adı-
na tarihi tahrif etmeyi de göze alır. Bununla birlikte 
tarihî romanın toplum tarafından okunması için eği-
tirken eğlendirmesi de gerekmektedir.10 Bu anlamda 
romanlarla toplumu bilgilendirme ve yönlendirmeyi 
hedefleyenlerden biri de Yavuz Bahadıroğlu’dur

Yazar Bahadıroğlu İslâmcı bir yazar olması hase-
biyle romanların ikisinde de vurgu İslâmî duyarlılık-
lar ve devlet-millet sevgisi üzerinde işlenmiştir. 

Yazar romanlarda bir devlet başkanının vergiyi top-
larken adaletli olması gerektiğini vurgulamaktadır.11 
Vergiyi toplayan vergi memurlarının adaletsiz davran-
masını ise eleştirmektedir çünkü bu gün halktan ada-
letsizce vergi toplarsan yarın halk senin için gönül-
lüce savaşmayacaktır. Nitekim adaletsizce halkı ezen 
vergi memurlarından bir gün sonra asker toplamaya 
gelen memurlara halk müspet cevap vermeyecektir.12 
Yazar; bir hükümdarın zevk ve eğlenceye dalmaması 
gerektiği düşüncesindedir13 ve gösteriş yapmanın da 
bir sultana yakışmadığını vurgular.14

İslâmcı olan ve romanlarında İslâmî değerler-
le toplumu eğitmeye çalışan Bahadıroğlu’na göre bir 

10 Sanatçı, diyorlardı, gerçekliği hem insanlara zevk vermek 
hem de onları, özellikle ahlakî alanında eğitmek amacıyla 
yazar. (Moran, a.g.e. s 71). 

 Uzun tahkiyeli tarihsel eserler olarak tanımlanabilecek tarih-
sel romanların ise, genel anlamda eğitime sağlayabileceği 
katkıları konusu şimdiye dek edebiyatçılar tarafından dolay-
lı şekillerde pek çok defa dile getirilmesine rağmen, tarih eği-
timi özelinde tartışılması eksik kalmıştır. (Ahmet Şimşek, 
Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi, Bilig Türk Dünyası Sosyal 
Bilimler Dergisi, Ankara, Bahar 2006, sayı 37, s. 66).

11 Yavuz Bahadıroğlu, Buhara Yanıyor, İstanbul 2011, s. 29, 80, 155. 

12 A.g.e., s. 156-157.

13 A.g.e., s. 81.

14 A.g.e., s. 97.

ordu komutanı, sultan için değil; ancak millet ve 
din için savaşmalıdır.15 Ordudaki askerler ve halk da 
aynı bilince sahip olmalıdır. Asker din, vatan ve mil-
let söz konusu olunca ölmeyi göze alabilmelidir.16 
Bununla beraber yazar, Sultan Muhammed’in asker 
toplarken askerlerin sultan için ölmelerini istemesi-
ni eleştirmektedir.17 Çünkü yazara göre; asker ancak 
din ve vatan için savaşmalıdır ve ölmelidir.

Yazarın bir başka düşüncesi de dinin sadece na-
maz kılmaktan ibaret olmadığıdır. Bu konuyu da ro-
manda çok güzel bir şekilde işlemiştir zaten amacı da 
dini bütün bir Müslüman’ın nelere dikkat etmesi ge-
rektiğidir ve romanın birçok yerine bunu serpiştire-
rek anlatmaya çalışmıştır. Bahadıroğlu’na göre; başa-
rılı olmak, devleti iyi yönetmek, savaşları kazanmak 
için halk ve hükümdar İslâmî öğretileri gerektiği şe-
kilde yerine getirmelidir. Romanlardaki eğitimin en 
önemli kısımlarından birini de bu konu teşkil etmek-
tedir. Bahadıroğlu’na göre devlet Kur’an kanunları ile 
yönetilirse sıkıntılar ortadan kalkacak, toplumsal 
problemler kalmayacak.18 Yazar, halkı da İslâm’ı ya-
şamaya davet etmektedir; bunun da ancak İslâm için 
mücadeleyle olacağını belirtmektedir. Bundan dolayı 
yazara göre; bir Müslüman için vatanın düşman tara-
fından işgalini görmektense ölmek daha onurlu bir 
harekettir.19

Buhara’yı savaşmadan teslim eden âlimlere 
Cengiz’in, İslâm’ın bu konuda neler emrettiğini sor-
ması oldukça manidar. Bu soruya âlimlerin cevabı 
ve bu cevaptan yola çıkarak, yazarın hem âlimlerin 
hem de Müslüman halkın İslâm’ın gerekliliğini ye-
rine getirmemelerini eleştirmesi dikkat çekmektedir. 
Eğer İslâm’ın emirleri yerine getirilmezse vatanın iş-
gal edilmesi kaçınılmazdır yazara göre ve işgal edi-
len vatanda artık her türlü zulme maruz kalacaksı-
nız demektir.20 Yazar vatanını korumayı göze alama-
yıp, vatanın işgalinden sonra çocuğu öldürülen ba-
banın üzüntüsüne Cengiz Han’a “vatanı da çocuğun 
kadar sevmeliydin”21 dedirterek vatan sevgisinin öne-
mini vurgulamaktadır. Yazarın bize vurgulamak iste-
diği vatanımızı savunmanın ne kadar mukaddes bir 
görev olduğudur. Eğer bir Müslüman vatanını savun-
mazsa çocuğunu, kızını ve namusunu da savunama-
yacaktır.

15 A.g.e., s. 82.

16 A.g.e., s. 205.

17 A.g.e., s. 80.

18 A.g.e., s. 82.

19 A.g.e., s. 209; Yavuz Bahadıroğlu, Elveda Buhara, İstanbul, 
2012, s. 42.

20 Yavuz Bahadıroğlu, Buhara Yanıyor, İstanbul, 2011, s. 212-
213, 217. 

21 A.g.e., s. 238-239.
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Yazarın vermek istediği mesajlardan biride 
İslâm’da istişarenin ne kadar önemli olduğudur. Ya-
zara göre Muhammed Harzemşah istişaresiz iş yap-
tığından dolayı yanlış yapmaktadır. İstişarenin 
İslâm’da ve devlet yönetimindeki önemini yazar sü-
rekli kahramanların ağzından vurgulamaktadır.22 Ay-
rıca yazara göre bir sultan sadece kendi kafasına göre 
hareket edemez çünkü Allah’a karşı mesuldür.23

Yazar Bahadıroğlu’nun tarihî romanlarındaki eği-
tim mesajı sadece erkeklere ve onların kahramanlık-
larına yönelik değildir. İslâmî hassasiyeti ön planda 
tutan yazarımız romanın bir yerinde Müslüman kadı-
nın mahremiyetinin önemini anlatırken; Celaleddin 
Harzemşah’ın karısının nehirde boğulurken bile mah-
remlerin sesini duymaması için bağırmadığını söyler.24

Yazarın ısrarla üzerine durduğu bir başka konu 
da; İslâm birliğinin olmasıdır. Bunun için Müslüman-
lar birbirini desteklemelidirler. Moğollara karşı Müs-
lümanlar bir olmalıdır. Ama tam tersine Müslüman-
lara Moğolların oyununa gelerek birbirine düşman 
olmuşlardır. Yazar birkaç yerde Müslümanların bir-
leşmesi gerektiği fikrini kahramanlara söyleterek top-
lumu bu konuda da eğitmek amacını gütmektedir.25

Yazarın okuyucusuna vermek istediği mesajlar-
dan birisi de komutan ve askerin savaşta nerede gö-
revlendirilirse orada görevlerini hakkıyla yerine ge-
tirmeleridir. Yazara göre; bir İslâm komutanı kendi-
sine nerede görev verilirse verilsin görevi küçümse-
meden, bir ibadet bilinciyle yerine getirmesi gerek-
tir. Yazar bu durumu da roman kahramanlarından 
vezir Temür Melik şahsından okuyucuya iletir. Padi-
şah tarafından kendisine basit bir görev verilen Te-
mür Melik, bu görevi küçümsemeden, bir ibadet aş-
kıyla yerine getirdiğini görmekteyiz.26 Bununla bir-
likte yazar bir askerin nöbet sevabını almak için yap-
tığı fedakârlığı da bize aktarmaktadır.27 Yazarın ama-
cı ise vatan için nöbet tutmanın ne kadar büyük bir 
iş olduğunu vurgulamak ve okuyucuya vatan için ça-
lışma bilinci aşılamaktır. Aslında yazar yukarıda an-
latmış olduğu özellikleri okuyucusuna kazandırmak 
niyetindedir. Bunun içinde bu özellikleri romanın çe-
şitli yerlerine en can alıcı şekilde yerleştirmiştir. Ken-
disi bir İslâmcı olan yazar Bahadıroğlu için istişare 
yapmanın önemi, namaz kılmanın sadece Müslüman 
olmak için yeterli olmadığını vatanı sevmek gerek-
tiğini hatta vatanı çocuğundan daha değerli görmek 

22 A.g.e., s. 94, 96.

23 A.g.e., s. 90.

24 Yavuz Bahadıroğlu, Elveda Buhara, İstanbul, 2012, s. 192.

25 A.g.e., s. 135, 275.

26 Yavuz Bahadıroğlu, Buhara Yanıyor, İstanbul, 2011, s. 113.

27 Yavuz Bahadıroğlu, Elveda Buhara, İstanbul, 2012, s. 30.

gerektiği gibi konular çok önemli olduğu için bunla-
rı uygun yerlerde roman kahramanları şahsında oku-
yucuya iletmiştir. Bununla beraber yazar; din ve dev-
let için savaşmanın ne büyük bir erdem olduğunu; is-
raftan, haramdan kaçınmanın önemini vurgulamıştır. 
Yazarın amacı bunları vurgulayarak okuyucunun zih-
ninde bu tür düşüncelerin yer etmesini sağlamaktır.

O dönem için söz konusu olmayan Sosyalizmi de 
yazarın eleştiri konusu yapması son derece ilginç bir 
şeydir. “Buhara Yanıyor” adlı romanında Semerkand 
valisinin isyanı haberine Sultan Muhammed’in: ‘İs-
yana yine bir parça aklım yeter de, herkesi aynı sevi-
yeye getirmek gibi safsata bir idea ile çıkmış olması-
na şaşıyorum. Allah insanları eşit yaratmamıştır ki.28 
demektedir. Yazar burada da eşitliği savunan Sosya-
listlere göndermede bulunarak kanaatimizce okuyu-
cusunu bunlara karşı bilinçlendirmeye çalışmaktadır.

Buhara Romanları Örneğinde                               
Tarihî Roman Kahramanları

Tarihî romanlarda toplumların kaderini değiş-
tirmeyi amaçlayan idealist tiplere ihtiyaç vardır. Bu 
kahramanlar, herkesten farklı ve üstün niteliklere sa-
hip; cesur, akıllı, öngörü sahibi, kahraman yaradılış-
lı kişiler olarak öncü rolde yer alırlar. Ancak bu ki-
şiler, okuyucunun beklentilerine cevap verebilecek 
nitelikte üstün vasıflarla donatılırken, insanüstü güç 
ve yetilerle tasvir edilerek imkânsızı başarabilen kişi 
portresiyle takdim edilirler.29

Elveda Buhara ve Buhara Yanıyor adlı romanlar-
da bu görevi yerine getiren kahramanlar; Celaleddin 
Harzemşah, Celaleddin’in arkadaşı ve veziri Temür 
Melik ve Sarı Lagod’dur. Bu kahramanlarımız her yö-
nüyle ideal tiplerdir. Kahramanlarımızın üçü de son 
derece cesaretli yiğit ve iyi savaşçıdırlar. Yazara göre; 
Celaleddin o kadar yiğit ve cengâver bir sultandır ki; 
Cengiz’e karşı tek başına bile kalsa savaşmayı göze 
alacağını şöyle ifade etmektedir: 

“Allah’ın izniyle, tek başıma da kalsam mukaddes 
mücadeleme devam edeceğim. Kanım, damarlarında 
pıhtılaşıncaya kadar İslâm’ı muzaffer kılmaya çalışa-
cağım. Bu işin sonunda şahadet olduktan sonra, değil 
Cengiz, cihan birleşse ne pervam olacak!”30

Yazar bir başka yerde ise Celaleddin’in kahraman-
lığını şöyle anlatmaktadır: “Elindeki kılıç sanki ken-
diliğinden işliyor, önüne her çıkan yıldırım çarpmış-
tan beter hale, sanki kendiliğinden geliyordu…”31

28 Yavuz Bahadıroğlu, Buhara Yanıyor, İstanbul, 2011, s. 51. 

29 Kemal Erol, “Tarih-Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih 
Öğretimine Katkısı”, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, Bahar 
2012, s. 65.

30 Yavuz Bahadıroğlu, Elveda Buhara, İstanbul, 2012, s. 172.

31 Yavuz Bahadıroğlu, Elveda Buhara, İstanbul, 2012, s. 193. 
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Yazar Temür Melik’in kahramanlığını ve cesareti-
ni överek şöyle anlatmaktadır:

“Artık gözlerini kırpmadan, Temür Melik’e ba-
kıyordu. O ne cesaret, o ne cüretle kılıç sallamak-
tı öyle? Bile bile ölümün içine atılıyor, fakat hayret 
ki, sağlam çıkıyordu. Korkusundan kimse yanına 
yanaşamıyordu.”32

Yazar Sarı Lagod’un kahramanlığını ise şöyle dile 
getirmektedir:

“Sarı Lagod her yere yetişiyordu. Eski dağ eşkıya-
sı, kardeşi Baytu ile omuz omuza, önüne geleni tepe-
lemekte idi.”33

“Tarihî romanlarda görülen en belirgin hatalar-
dan biri de yazarın kahramanlar karşısında taraf-
sız kalmama durumudur. Oysa yazarın benimseme-
diği karakterler hakkında şahsî fikirler ileri sürmek 
ve olumsuz eleştiriler yapmak yerine; bunların kim 
ve nasıl biri olduğunun tespitini, tutum ve davranış-
ları yoluyla okuyucuya bırakmak gibi bir görevi de 
vardır.”34

Oysaki yazarımız Bahadıroğlu romanlarında bazı 
kahramanların tüm olumsuz özelliklerin görmezlik-
ten gelip, bu kahramanları yukarıdaki örneklerde an-
lattığımız gibi mükemmel birer tip olarak okuyucuya 
sunmaktadır. Bazı kahramanları ise; her yönüyle ada-
letsiz, zalim, gaddar ve sadisttirler. Yine bazı kavim-
leri oldukça iyi bir şekilde anlatılmışken; bazıları son 
derece kötülenmiştir.

Yavuz Bahadıroğlu’na göre Cengiz Han; kan 
akıtıcı,35 savaştan zevk alan,36 insafsız,37 şefkatsiz,38 
vakarsız,39 ilim düşmanı,40 kızıl sakallı şeytan,41 gad-
dar42 ve yırtıcı43 bir hükümdardır.

Bahadıroğlu’na göre, Kıpçaklar; hain,44 düşma-
na karşı teslimiyetçi45 ve korkaktırlar.46 Yani Kıpçak 
Türklerini de oldukça kötü resmeder.

Yazar Türkmenleri ise çok iyi resmeder ve onla-

32 A.g.e., s. 65.
33 A.g.e., s. 8.

34 Erol, a.g.m. s. 65.

35 Yavuz Bahadıroğlu, Buhara Yanıyor, İstanbul, 201 1, s. 75.

36 A.g.e., s. 77.

37 A.g.e., s. 81.

38 A.g.e., s. 81.

39 A.g.e., s. 81.

40 A.g.e., s. 81.

41 A.g.e., s. 100.

42 A.g.e., s. 101.

43 A.g.e., s. 101.

44 Yavuz Bahadıroğlu, Buhara Yanıyor, İstanbul, 2011, s. 185; 
Yavuz Bahadıroğlu, Elveda Buhara, İstanbul, 2012, s. 34.

45 Yavuz Bahadıroğlu, Buhara Yanıyor, İstanbul, 2011, s. 191; 
Yavuz Bahadıroğlu, Elveda Buhara, İstanbul, 2012, s. 55.

46 Yavuz Bahadıroğlu, Buhara Yanıyor, İstanbul. 2011, s. 22.

rın güzel yanlarını sürekli över. Yazara göre, Türk-
menler; ölünceye kadar düşmana karşı vatanı sa-
vunacak kadar vatanseverdirler,47 izzetli48 ve yiğitçe 
savaşmışlardır.49

Buhara Romanları Örneğiyle
Tarihî Romanlarda Bilgi Hataları

“Tarihsel romanların öğretimsel açıdan bazı sınır-
lılıkları da vardır. Tarihsel romanlarda bazen çok sa-
yıda tarihsel bilgi ve yorum hatasına rastlanmaktadır. 
Bu durum romancının tarih formasyonunun zayıf ol-
masından ve titiz bir çalışma yürütmemesinden kay-
naklanabilir. Bazen de romancılar kendi tahayyülle-
rini çok geniş ve serbest bir biçimde kurguladıkla-
rı tarihsel anlatıya yansıtma eğilimindedirler. Bu du-
rum edebî açıdan belki bir sorun oluşturmasa da, ta-
rih öğretimi açısından bazı sorunlar doğurabilir.”50

Yavuz Bahadıroğlu’nun romanlarından da çeşit-
li taraf tutmalar, bilgi hataları ve eksiklikleri bulun-
maktadır. Yazar Bahadıroğlu romanda Moğolların Oz-
lak Şah ve Ak Şah’ı öldürme olaylarını anlatırken; iki 
kardeşin Celaleddin’e karşı mücadele ettikten sonra 
Celaleddin’in şehri terk etmesi üzerine pişman olup 
onu takip ettiklerini yazmaktadır. Romana göre amaç 
Celaleddin ile birleşmektir ve bunun için mücade-
le edilirken Moğol tuzağına düşmüşlerdir.51 Oysaki 
Ak Şah ve Ozlak Şah’ın ölümünü Cüveyni, Tarih-i 
Cihangüşa adlı eserinde Celaleddin’in peşinde kala-
balık bir orduyla gelip ona karşı savaşmak için yola 
çıktıklarını ve bu sırada tuzağa düştükleri şeklinde 
anlatmaktadır.52 Aydın Taneri ise Harzemşahlar adlı 
eserinde; Ak Şah ve Ozlak Şah’ın Moğolların baskı-
sından kaçarken öldürüldüklerini nakletmektedir.53

Bahadıroğlu romanda Alaaddin Keykubad ve Ce-
laleddin arasındaki mücadele öncesinde Celaleddin’i 
oldukça iyi gösterirken Alaaddin Keykubat’ın diplo-
matik hata yaptığını söyler. Yassı Çemen Savaşı’nın 
nedeni olarak Selçukluların hatalı siyasetini gösterir. 
Bahadıroğlu’na göre; Celaleddin mektup gönderme-

47 A.e. s. 191.

48 Yavuz Bahadıroğlu, Elveda Buhara, İstanbul, 2012, s. 55.

49 Yavuz Bahadıroğlu, Buhara Yanıyor, İstanbul, 2011, s. 200.

50 İbrahim Hakkı Öztürk, “Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel 
Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması”, Ahi Evran 
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, XII/4, Kırşehir, 
2011, s. 280.

51 Yavuz Bahadıroğlu, Elveda Buhara, İstanbul, 2012, s. 145.

52 Alaaddin Ata Melik Cüveyni, Tarih-i Cihangüşa II, (Tercüme: 
Mürsel Öztürk), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 1988, II, s. 110.

53 Aydın Taneri, Harezmşahlar, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 
1993, s. 45.
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sine rağmen Alaaddin Keykubad cevap vermez54 ama 
kaynaklara baktığımızda Celaleddin’in haksız yere 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin topraklarına göz dik-
tiğini görüyoruz.55

Bahadıroğlu romanda; Celaledin Harzamşah’ın 
ölümünü yirmi kişinin etrafını sarıp oklarla öldür-
dükleri şeklinde yazmaktadır. Çünkü yazara göre; 
Celaleddin çok iyi bir savaşçıydı, kılıç kullanarak 
kimse ona yaklaşamazdı. Tarihî kaynaklardaki bilgi-
ler farklıdır. Cüveyni, Tarih-i Cihangüşa adlı eserin-
de Celaleddin’in Moğollardan kaçarken bir grup eş-
kıya tarafından öldürüldüğünü bize naklederken;56 
Nesevî, Sirat-e Sultan Calal al-Din adlı eserinde 
Celaleddin’in Moğollardan kaçarken Kürtler tarafın-
dan yakalanarak öldürüldüğünü nakleder.57

Bahadıroğlu romanda, Cengiz Han’ın ordusuna 
yenilen Celaleddin’in İndus Irmağı’ndan karşıya ge-
çerken; annesini, oğlunu ve karısını kurtarmak için 
olağanüstü bir gayret sarf ettiğini anlatmaktadır. An-
cak Celaleddin’in yakalanacağını gören annesi, oğlu 
ve karısı Celaleddin’in kurtulması için kendilerini 
feda ettiklerini anlatır. Bununla beraber Celaleddin, 
onların kurtulması için tüm gayretini kullanmıştır.58 
Aydın Taneri ise, DİA Celaleddin Harzemşah mad-
desinde; Celaleddin’in Cengiz Han’a esir olmalarım 
engellemek için annesini ve haremini Sind Nehri’ne 
atarak boğdurduğunu nakleder.59

Bahadıroğlu romanlarda, Celaleddin’i; İslâm anla-
yışı kuvvetli, adil, mert ve oldukça iyi bir hükümdar 
olarak anlatmaktadır. Ancak tarihî kaynaklar bu özel-
likleriyle beraber; Celaleddin’i bize gaddar,60 esirle-
ri katleden,61 şehirleri ateşe veren,62 batıl itikatlı,63 
basiretsiz,64 kötü bir politikacı,65 zalim66 ve ahdinde 

54 Yavuz Bahadıroğlu, Elveda Buhara, İstanbul, 2012, s. 229.

55 Cüveyni a.g.e. C. II, s. 147; Aydın Taneri, “Celaleddin 
Harizmşah”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbul, C. VII, 250.

56 Cüveyni, a.g.e. C. II, s. 156.

57 Aydın Taneri, Celaluddirı Harizmşah ve Zamanı, Ankara 
1977, s 81-82.

58 Bahadıroğlu, Elveda Buhara, s. 186-190.

59 Aydın Taneri, “Celaleddin Harizmşah”, Diyanet İslam 
Ansiklopedisi, İstanbul, C. VII, s. 249.

60 Aydın Taneri, Celalud-din Harizmşah ve Zamanı, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1977, s. 81-82.

61 Cüveyni, a.g.e. C. II, s. 144.

62 Cüveyni, a.g.e. C. II, s. 119-120.

63 Aydın Taneri, Celalud-din Harizmşah ve Zamanı, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1977, s. 88.

64 A.e., s. 73.

65 Haşan Geyikoğlu, Harezmşah Celaleddin Mencüberti’nin 
Şahsiyeti, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, Ankara, 1996, s. 92.

66 Aydın Taneri, Celalud-din Harizmşah ve Zamanı, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1977, s. 88.

durmayıp-itimat edilemeyecek biri67 olarak da nak-
letmektedirler.

Yazar Bahadıroğlu’nun romanlarında bir baş-
ka bilgi yanlışlığı Harezmşah Devleti’nin en önemli 
unsurunun Türkmenler olarak gösterilmesi ve Kap-
çakların zararlı bir etnik unsur olarak görülmesi-
dir. Oysaki ulaşabildiğimiz tarihî gerçek şu şekilde-
dir: “Celaleddin’in asıl dayanağı Kıpçak-Kanıklı olan 
Harizmlilerdi. Moğolların Azerbaycan’a yaklaşmala-
rı üzerine, Türkmenlere de ilgi göstermiş ve ordusu-
na almıştır.”68

Sonuç

Sonuçta şunu bilmeliyiz ki; tarihî roman, toplu-
ma tarihî bilgiyi eksiksiz ve doğru vermek amacıy-
la yazılan bir tür değildir. Tarihî roman olsa olsa top-
lumda kitap okumaya yeni başlamış kesime kitap 
okuma alışkanlığı ve tarihi sevme özelliklerini kazan-
dırabilir. Bununla birlikte tarihî romanın tarih öğreti-
minde ve tarihi sevdirmesinde vazgeçilemeyecek bir 
tür olduğu gerçeğini de göz ardı edemeyiz.

Tarihî romanın yazılması ve tarihin romana mal-
zeme olması XIX. yüzyılda ortaya çıkmaya başlamış-
sa da; tarihin edebî türlere, destanlara ve menkıbele-
re konu olması çok eski dönemlere kadar dayandığı-
nı görmekteyiz. Tarihin ve edebiyatın ayrılması bun-
dan dolayı söz konusu değildir. Ancak edebî eserle-
rin (tarihî roman, menkıbe, gazavatnâme, destan ve 
masal) verdiği tarihî bilgileri ile tarihî kaynakların 
verdiği tarihî bilgiler arasında hakikat farkının oldu-
ğunu da bilmeliyiz.

Tarihî romanlarda, yazarın ele aldığı kahraman 
genellikle yazar tarafından örnek bir tip olarak ak-
tarılır. Bu kahraman çok cesur, yiğit, mert, iyi bir sa-
vaşçı veya iyi bir lider olarak çizilir. Romanda yazarın 
kahramanına karşı mücadele eden herkes kötü ola-
rak çizilir. Yazar, iyiler çok iyi olarak çizerken; kötü-
leri de çok kötü olarak çizer.

Tarihî romanların bir başka özelliği de yazarın ta-
rihi kendi ideolojisi, fikirleri ve dünya görüşü doğ-
rultusunda kullanmasıdır. Yazar hangi dünya görü-
şüne bağlıysa, hangi ideolojiye mensupsa tarihî ro-
manları da bu doğrultuda şekillendirirler ya da ya-
zarlar tarihî gerçekleri kendi fikirlerine uygun bir şe-
kilde kullanırlar. Bundan dolayı bazen tarihin bir kıs-
mını romanda yazmazlar veya tarihte olmayan bazı 
kısımları romanlarına eklerler. Artık burada tarih ve 
roman karışımı bir tür ortaya çıkar.

67 Haşan Geyikoğlu, Harezmşah Celaleddin Mencüberti’nin 
Şahsiyeti, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, Ankara, 1996, s. 92-93.

68 Aydın Taneri, Celalud-din Harizmşah ve Zamanı, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1977, s. 127.
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B u yazıda, 15 Temmuz gecesi 
kanları toprağa düşen “şeh-

ri bir tüfek gibi çatan” fedakâr 
kadınları konu edineceğiz. On-
lar birer anne, eş, kız kardeş, 
evlat ama artık bunların yanı 
sıra hepimizin vefa borcu olan 
kahraman kadınlardır. O gün 
hayatlarının son günü olduğunu 
bilmeden bir adım ileri ‘Allahu 
Ekber!’ diyerek evlerinden ay-
rıldılar. Arkalarında şimdi onla-
rın boşluğu, böylesine cesarete 
sahip olan şehit kadınlara sahip 
olmanın gururu ile acıları sarmaş 
dolaş yaşamak zorunda olan ai-
leler var. Belki de doğacak kızla-
rımıza adlarını vermek hayatları 
üzerinde düşünmek bize bir şey-
ler katacaktır. Nihayetinde şahit 
olarak şehit olmayı belki de ha-
yal bile edemeyecek bir ortamda 
bir gece bir kaç saat içinde bu şe-
refe nail olmak o geceye baktığı-
mızda hikmetler içeriyor. İlahi el 
zamana dokunmuş, durdurmuş 
ve adeta sınıftan öğretmenin özel 
öğrencileri seçmesi gibi birileri 
seçilerek yüce bir makama kabul 
edilmiştir.

“Ya şimdi bir şehid salâsı oku-
nur burçlarının önünde/ Ya cema-
atsiz bir iftitah tekbiri gibi hep 
kıyamda beklerim.” diyordu şair. 
“Merhamet ve fedakârlık küfesi” 

kadınlarımızın adlarını kısa öy-
külerini farklı yerlerde okuyo-
ruz elbette ama bu yazıda özel-
likle şehit ve gazi kadınlarımı-
zın ulaşabildiğimiz yaşam ke-
sitlerine ayrı ayrı değinmek isti-
yoruz. Bu tertemiz mertebelerin 
lütfedilmesinin izlerini belki bu 
yaşamlardan yakalamak müm-
kün olur umuduyla. Billboard-
larda ya da televizyon program-
larında karşılaştığımız bu isimle-
re dikkatle tekrar tekrar üşenme-
den bakmak belki birilerini seçip 
kahramanımız kılmayı da sağla-
yacaktır.

Vatan, Dik Durmak ve Helalleşmek

Aslında onu tank altında ka-
lan kadın olarak mutlaka duy-
muş ve içimiz parçalanmıştır. 
Türkan Tekin Türkmen üç ço-
cuk annesi… Ailesini geçindir-
mek için akrabalarının işyerinde 
çalışıyordu. 52 yaşındaydı ve 
belki de artık yaşamını çocuk-
larının mürüvvetini görüp to-
run severek sonlandıracağını, 
çocuklarının eli ekmek tutup 
rahat günler göreceğini ümit 
ediyordu. Esenler’den Atatürk 
Havalimanı’na doğru tankların 
gittiğini öğrenip ailesiyle oraya 
doğru yöneldi. İlk çocuğuna ver-
diği ad; Sümeyye… “Mübarek 

ve müsellah çocuklar” biriktir-
menin sembolüdür bu ad. Tıpkı 
onun gibi kadın şehitler arasına 
tankın altında kalarak katıldı. 
Sokağa çıkmadan önce televiz-
yonda olanları izlemiş Cumhur-
başkanının çağrısı üzerine “vatan 
elden gidiyor” diyerek hissiyatını 
paylaşmıştır. Vatan elden gitmedi 
şükür kanınız kurtardı onu.

Uzun yolculuklar öncesi bel-
ki dönemeyiz diye helalleşiriz ya 
da ayrılık ihtimali güçlü anlarda. 
Ayşe Aykaç kanatlarından kin sa-
çarak gökyüzünü delen jetlerin 
karasal karanlık kardeşi tankla-
rı ve generalleri deli eden ber-
rak bir umut nidası olan “soka-
ğa inin” çağrısından sonra eşiy-
le dışarı çıkmadan önce evdeki-
lerle helalleşmiştir. Bu helalleş-
me kendini feda etmiş olduğu-
nun imzası gibidir. Çıkmadan 
önce namaz kılması adeta dün-
ya hayatına dair kalanları emanet 
etmenin, an için niyaz etmenin 
belki de hesapları son kez kont-
rol edip dünya dosyasını kapat-
masıdır. Geride kalanlar vardır; 
dört çocuk. 44 yaşında bir ka-
dının dört çocuğa rağmen ölme-
ye gitmesi aslında bir kişilik de-
ğil beş kişilik bir fedakârlıktır. 
Ayın on beşinde bir elif gibi du-
rarak vatanın selametine bedeni-

Gülşen ÖZER

15 TEMMUZ VE 
KADINLAR
“Merhamet ve fedakârlık küfesi” kadınlarımızın adlarını, kısa 
öykülerini farklı yerlerde okuyoruz elbette ama bu yazıda özellikle 
şehit ve gazi kadınlarımızın ulaşabildiğimiz yaşam kesitlerine ayrı 
ayrı değinmek istiyoruz. Bu tertemiz mertebelerin lütfedilmesinin 
izlerini belki bu yaşamlardan yakalamak mümkün olur umuduyla.
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ni, çocuklarının annesizliğini he-
diye etmiştir.

Eşiyle çıktığı yolda araçlarını 
Altunizade civarında bırakmak 
zorunda kalmışlar çünkü her yer 
insan selidir. Boğaziçi Köprüsü-
dür hedef, vazgeçmez, yürürler. 
Kalabalığın ön saflarına kadar 
hem de. Kadınım geride dura-
yım demez, bir bahar muştusu 
gibi düşer toprağa. Sabaha dek 
süren kavgada en önde yere dü-
şenler arasındadır. Onlar düşer-
ken vatan ayağa kalkmıştır.

Muhasebeci olan Sevgi Yeşil-
yurt belki de yaşamı boyu sayı-
larla haşır neşir bir çalışma haya-
tı geçirdi. Hayâsız bir akın olan 
darbe teşebbüsünde artık ne bir 
çalışan ne bir kadın sadece ül-
kesi için siper olmuş bir vücut-
tu. Öyle de oldu Boğaziçi Köprü-
sünde umuda bir iskele çatmak 
için dünya hayatını şehitlik mer-
tebesiyle noktalamıştır. Şimdi sa-
yıları biz sayalım iki çocuklu, 51 
yaşında, yüzlerce şehit arasında. 
“Köklerine su yürüyünce bire 
bin veren başaklar gibi.”

Özel Harekât Komiseri De-
met Sezen bu ülkede mesleğini 
sadece rızk kapısı olarak görme-
diğini, aynı zamanda gövdesini 
siper edecek cesarete sahip ol-
duğunu o gece küçük çocuğunu 
geride bırakarak yüksünmeden 
gitmesiyle göstermiştir. O kar-
maşa esnasında evinde çocuğuy-
la kalmak yerine ya da işyerinden 
çıkıp gitmek yerine direnmeyi 
seçti. Bulunduğu bir şehit cena-
zesinde yakınlarına “Dik durun 
ağlamayın. Düşmanları güldür-
meyelim. Şehitlik en büyük mer-
tebe” demiş. Yanaşmalara inat bu 
halka şimdi dimdik durmak, ona 
da en yüksek mertebeye erişmek 
düştü. 

O mertebede de meslekta-
şı olan Gülşah Güler, Kübra Ay-
doğan, Zeynep Sağır, Cennet Yi-
ğit, Selda Güngör dünyada oldu-

ğu gibi öte dünyada da yoldaş 
olmayı seçmişlerdir. Çiçeği bur-
nunda Komiser Gülşah resim öğ-
retmenliğinden bu mesleğe geç-
miş ve 10 ay sonunda bize fii-
len şehadet resmi çizmiştir. Küb-
ra komiser ise ölüm riski yüksek 
bölgelerde görev yapmış, terö-
ristlerin kurşunlarından sağ sa-
lim çıkmış belki de artık güven-
li diye düşündüğü Ankara’da şe-
hit olmuştur. Böyledir işte üç 
günlük dünya… Zeynep baş ko-
miserin de yaşamındaki hikmet 
benzer şekilde. Sivas’taki göre-

vinden iki ay önce Ankara’ya ta-
yin olmuştur. Bu kadar şehit ye-
ter şeklindeki paylaşımını vatan 
uğruna şehitler listesine adının 
yazılacağını bilemeden yazarken 
ülkesindeki huzur ve barış dolu 
günler arzuladığını anlatıyordu. 
 Cennet komiser henüz 23 yaşın-
daydı. Görev yerine yapılan sal-
dırıda şehit olmuş hayatının ba-
harında ismi ve soy isminin çağ-
rıştırdığı gibi yiğitçe cennete uç-
muştur. Sokaklarında yürüyebi-

leceğimiz bir şehir bırakmak için 
kendini feda eden polis memuru 
Selda hakkındaysa Adanalı şehit-
ler arasında olması dışında pay-
laşılmış çok az şey var. Bize de 
kocaman siyah gözleriyle baktığı 
resimden şehadet izlerini çıkar-
maya çalışmak kalıyor. 

 Şahidiz. Ya Allah! Bismillah 
Allahu ekber!

Tanklara, Kurşunlara           
Direnen Kadınlar

Şehitler Köprüsü’nde 15 
Temmuz gecesi adları bilinme-
yen ama yılmadan darbecilerin 
üzerine giden sayısız kadın var-
dır. İsimsiz binlerce kadın kah-
raman çoğala çoğala, “bir la-
melif gibi uzaya uzaya inatla” 
Türkiye’nin alnını ak eylemiş ve 
karanlık geceyi aydınlığa çevir-
mişlerdir. Bu kadınların bazıla-
rına şehitlik bazılarına da gazi-
lik makamı nasip olmuştur. Gazi 
olanlarla tanışmak, bol bol ko-
nuşturmak lazım aslında… O 
geceye dair bilincin devamı için 
hafızayı gençlerle buluşturma-
lıyız. Gazilik kavramını yaşamı-
mızın arasına almamızı sağlayan 
bu kadınlar ilahi nazardaki mer-
tebeleri kadar bizim için yaşayan 
örnek olarak kıymetlidir.

Vahide Şevkatlioğlu’nun ar-
tık sol bacağı yok. Tankları dur-
durmak için kendini siper etmiş 
ama başarmıştır, bacağı tank 
tarafından ezilmiştir. Bacağı bu 
ülkede rahat yaşamamız için 
kurban edilmiştir. Dokuz ameli-
yat bacağının kurtulmasını sağ-
layamamış, ilahi takdir gazilik 
için vücudunda bir işaret bırak-
mıştır. 39 yaşında gazi olmuştur. 
Tanklara karşı dururken ailesin-
den şehit veren Vahide Hanım 
namazını kılarak bilenmiş adeta 
kendini feda etmeye hazır olarak 
evinden ayrılmıştır.

  İki çocuk annesi Safiye Ba-
yat o gece Boğaziçi Köprüsüne 

Tekin Türkmen’in ilk 
çocuğuna verdiği ad; 
Sümeyye… “Mübarek 
ve müsellah çocuklar” 
biriktirmenin sembolü-
dür bu ad. Tıpkı onun 
gibi kadın şehitler ara-
sına tankın altında 
kalarak katıldı. Sokağa 
çıkmadan önce tele-
vizyonda olanları izle-
miş Cumhurbaşkanını 
çağrısı üzerine “vatan 
elden gidiyor” diyerek 
hissiyatını paylaşmış-
tır.
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Engellenecek Bir Darbe Var

Kamyon kullandığı görün-
tülerle Türkiye’nin tanıdığı Şe-
rife Boz darbe teşebbüsünü du-
yar duymaz komşularını da ala-
rak Taksime mücadele etmek 
için yola koyuluyor. 50 yaşın-
daki Şerife Boz’un, 61 yaşında 
olan komşusu Sema Tutar ile be-
raber çekilen fotoğrafla Türkiye-
li kadınların beraberlik, dayanış-
ma ruhunu örneklemiştir. Sema 
Tutar “Komşum arabayla darbe-
ye karşı duruş sergilemek için gi-
deceğini söyleyince onlarla be-
raber arabaya bindim ve gittim. 
Çok büyük bir duygu vardı. Çok 
ağladık yollarda.” diyor. Tankları 
görünce yaşadığı duygu yoğun-
luğunun içinde görmüş geçiril-
miş eski darbenin acıları olduğu-
nu tahmin etmek zor değil.

15 Temmuz’un kahraman 
kadınlarının sembol fotoğrafla-
rından bir olan elinde sopa ile 
direnişe katılan Fikrîye Temel 75 
yaşında bir ev hanımıdır. Darbe-
cilere karşı adeta eve giren hırsızı 
kovarcasına evden dışarı çıkmış-
tır dört çocuk annesi Fikrîye ha-
nım. Yollara çıkıp bütün ışıkları 
bir bir yakmıştır, tavrıyla bir ülke 
yeşertmiştir. Sonradan yaptığı 
açıklamada “Hiç korkmadım. 
Olursa yine giderim. Bu elim-
deki sopa o gece oldu makineli 
tüfek. Öyle güçlü hissettim ken-
dimi.” diyerek tanklara sopayla 
karşı çıkışının ardındaki duygu-
larını ifade etmiştir. 

Ev hanımı iki çocuk annesi 
Elif Dağdelen Sarı, TRT’de oku-
nan çok bileşenli, tek koçbaşlı 
hain darbe bildirisini duyunca 
çocuklarıyla tanımadığı yüzlerde 
durarak onlardan güç alarak so-
kağa çıkıyor. Cumhurbaşkanının 
sesini duyduğu anda gözyaşları-
na hâkim olamıyor ve aynı anda 
vahameti hissediyor ki o dakikan 
sonra Onu kimse durduramı-
yor. Havaalanına geldiklerinde, 

gidenler arasındaydı. Köprüde 
askerlerin başındaki darbeciy-
le konuşmaya teşebbüs etmiş 
onları vazgeçirmeye çalışmıştır. 
Darbecilerin silahla iterek uzak-
laştırmaya çalıştıkları kahraman 
kadın “ikiliği bitiren, aczi yenen, 
korkuyu kovan” bir kararlılıkla 
“Korkmuyorum, beni bununla 
mı korkutuyorsunuz?” diyerek 
kararlılıkla yaptıklarının yanlış 
olduğunu anlatmayı deniyor il-
kin ama hiçbir cümle işe yaramı-
yor. Çok çetin bir gündür.

34 yaşındaki Safiye Hanım, 
kapkara dünyalarıyla belimi-
zi bükmeye çalışan darbecile-
rin açtığı ateş sonucunda yara-
lanarak gazi olmuş ve sonrasın-
da kendiyle yapılan röportajlar-
da hiç yakınmayan yiğit anneler 
gibi “Ben kadın başıma ne cesa-
retle gittiğimi bilmiyorum ama 
vatan deyince benim kanım çok 
farklı akıyor. Orada bir erkek ol-
saydı indirirlerdi, iyi ki ben git-
tim.” demektedir. Anlatırken 
hâlâ aynı heyecan aynı kararlı-
lığı izleyenler görecektir. “Tanka 
direnen kadın” Safiye Hanım’ın 
“Zülfikar’ın çeliğine merhem 
olan” bacağına platin takılmıştır. 

  Fırın işletmecisi olan Ayten 
Demir 42 yaşında, tankları ür-
kütürken köprüde vurularak 
gazi olmuştur. Defalarca geçtiği 
köprüde bu kez işletmeci, kadın 
kimliklerine gazi unvanını ekle-
miştir. Aynı saatlerde 46 yaşın-
daki iki çocuk annesi Nebahat 
Topaloğlu da İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi önünde darbeci-
lerin açtığı ateş sonucu yaralan-
mıştır. Nebahat Hanım muhase-
be müdürü olarak çalışıyordu. O 
gece Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın çağrısının ardın-
dan, “Bugün çıkmazsak yarın 
çıkmanın anlamı yok.” düşünce-
siyle eşiyle sokağa çıktı. “Anneler 
gelir, tekbirler gelir, ayetler gelir” 
dercesine.

Jale Usta, TRT’de sözde darbe 
bildirisi okunduğunu görünce 
“bismillah boylu” kızlarıyla evde 
Fetih Suresi’ni okumaya başla-
dı.  Fetih neyi tekrar İstanbul’u. 
Tekrar Türkiye’yi. Cumhurbaş-
kanının konuşmasını duyunca 
olayın vahametini anlayıp eşi ve 
oğullarıyla yola düşüyor. Dilinde 
dualarla havalimanına giderken 
Borsa İstanbul binasının çatısın-
daki keskin nişancıların kurşun-
larıyla yaralandı. 47 yaşında geri 
püskürtülen bir darbe teşebbüsü 
ardından gazi oldu. 

Türkan Güder eşi ve oğluyla 
Akıncı Hava Üssü önüne gidiyor. 
İlk gittiklerinde normal asker-
lerle karşılaştıklarını ama son-
ra maskeli askerlerin gelip ateş 
ettiğini anlatıyor. Oğlunu koru-
mak için atıldığı anda kurşunlar 
onu buluyor. Gazi oluyor ama 
asıl imtihanı gözleri önünde eşi-
ne veda etmektir. Onu şehade-
te uğurlarken metanetiyle bugü-
ne şükür demektedir. Karın boş-
luğu, kolu ve ayağından yarala-
nanmış, ağır bedeller ödenmiş-
tir ama zafer kazanılmıştır niha-
yetinde.

Adeviye Gül İsmailoğlu tele-
vizyonda darbe girişimi olayla-
rını gördüğünde şok olduğunu 
dile getirirken “Böyle bir şeye 
hiçbirimiz izin veremezdik, çıkıp 
onlara engel olmak istedim asla 
ülkemi yem edemezdim.” diyor. 
Anne, baba ve ablasıyla Valiliğe 
gidecekken Saraçhanedeki bari-
kat nedeniyle gidemiyor. Orada 
halk artınca asker silahlarıyla 
taramaya başlıyor. Vurulduğu 
an şok olsa da şehit olmak, gazi 
olmak isteği kalbini ferahlatıyor. 
Şimdi ise istediği gazilik maka-
mında, “hayretim sonsuz taka-
tim az doymadım şükretmeye” 
demektedir hayatın büyük bir 
mektep olduğunu kavramanın 
şuuruyla. 
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alana girmek isteyen askerlerin 
önüne geçerek engel olmak is-
tiyor. Lafı bile hepimizi aslında 
ürküten askerlerin. Bir ara askeri 
aracın kapısının açık oluşundan 
istifade edip içine giriyor. Direk-
siyon başındaki asker bir süre 
onunla mücadele ediyor ama 
o kararlı bir şekilde ‘anahtarı 
ver! Sen FETÖ’nün askeri mi-
sin?’ diye de soruyor. Hayınlığın 
gündelik öğünlerine katık olan 
müfsit, aylak ve kelepir orduya 
kafa tutuyor. Askerin yanındaki 
komutanı ‘kes sesini kadın, in 
arabadan’ deyince ‘sen kimsin, 
kime hizmet ediyorsun, inmiyo-
rum, bu araba bizim arabamız, 
ver anahtarı!’ diye meydan oku-
yor. Komutana değil de askerin 
vatan evladı olduğunu varsayıp 
yanağını okşayarak ‘sen bizim 
Mehmetçiğimizsin, sen bize el 
kaldıramazsın, o silahı sen bize 
mi yönelteceksin. Siz daha düne 
kadar dağlarda terörist öldürü-
yordunuz, siz bizim karşımıza 
nasıl çıkarsınız!’ diye vazgeçir-
mek istiyor. Onun hikâyesinde 
kendimizi onun yerine koyup 
neyi ne kadar yapacağımızı mu-
hasebe ederek cesaretini takdir 
edebiliriz.

Ziraat Mühendisi Derya 
Ovacıklı, dört yıl sınıf öğret-
menliği yaptıktan sonra beledi-
yenin gençlik merkezinde ça-
lışmaya başlıyor. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısını duyduktan 
sonra eskimez büyük bir anlamı 
hatırlayarak adeta “Ben bir Tem-
muz salasıyım” dercesine sokağa 
fırlıyor. Akıncı Camii’nin önünde 
darbecilerin “Ülkede sıkıyönetim 
var. Yaklaşanı vururuz, buradan 
dağılın!” uyarısına aldırış etme-
den onları engellemeye çalışıyor. 
Silahlara karşı iman gücüyle… 
Saat 03.23 civarında karargâhın 
içinden gelen bir başka grup -ki 
onların TSK mensubu olmadığı-
nı fark ediyor- ‘vur’ emri vererek 

halkı taramaya başlıyor. ‘Mavi 
gömlekliye ateş edin, hedef alın’ 
emrini duyunca yanındaki genç 
mavi gömlekliyi müdafaa etmek 
üzere atılıyor. İlk kurşunu ona 
isabet edip yığılıyor yere. Kur-
tuluyor mavi gömlekli. Ama ateş 
açanlar nöbetleşe devam ediyor 
durmuyorlar. Arka gruptakilerin 
yaralılara yardım etmeye gelme-
sine engel oluyorlar. Zaten yaralı 
olmasına rağmen ayağına namlu 
dayanıp ateş ediliyor. Sağ baca-
ğı dizinden aşağısı parçalanıyor. 
Tüm bu esnada darbeciler kar-
şısında dimdik durmayı görev 
biliyor. “Bir damla kanım aktıysa 
bu şereftir” diyerek öğretmenlik 
serüvenine ibretli bir ders ekli-
yor.

Ankara Beştepe’de helikop-
terlerin saldırısında yaralanan 
ufka doğru büyüyen yolların 
açıcılarından 62 yaşlarında-
ki Mine ve Rifat Özer çifti de o 
kahramanlıklarıyla ülkenin anne 
babası olduğunu gösterdi. Polis 
akademisinin bombalandığını 
öğreniyor ilkin. Abdestlerini alıp 
çıkıyorlar. Yanlarında küçük bir 
şişe su. Yürürken karşısına çıkan 
tank önünde durup küçük yaş-
taki asker bir çocuğun gözlerinin 
içine bakıyor. Ona “ben senin 
annenim, teyzenim, biz seni se-
viyoruz” diye bu ülke çocukları-
nın özüne döndürmeye çalışıyor. 
O esnada ‘niye ateş etmiyorsun, 
bu şerefsizlere ateş etsene lan!” 
diye bir ses yükseliyor. O anda 
ateş ediliyor ve yere düşüyor. 
Aslında düşen kirletilmiş vic-
danlar. Mine Teyze “Amacım va-
tanımı savunmaktı, torunlarıma 
ertesi gün kalkabilecekleri bir 
ülke teslim etmekti görevimiz.” 
derken vatanını evladı gördü-
ğünde anlatıyor. Gaziantep Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fat-
ma Şahin bir toplantı için gittiği 
İstanbul’da hareketlilikten kötü 
kokular alıp hemen Gaziantep’e 

dönüyor. Beşinci Zırhlı Tugay 
Komutanlığı’ndaki farklılıkları 
görüp şüpheleniyor. Bunun üze-
rine askerlerin kalkışmaya ka-
tılmasına önlemek için Büyük-
şehir Belediyesi’ne ait bütün iş 
makinesi, otobüs ve kamyonları 
gönderip kışlanın giriş çıkışları-
nı kapattırdı. Bu araçları darbe 
sürecinde kahramanımız haline 
getiren akıl sahiplerinden olan 
Fatma Hanım tereddüde mahal 
bırakmayan ferasetiyle liyakatini 
zor zamanda ispat ediyor.

Oturup konuşsak belki bir 
dizi farklı görüşe sahip oldu-
ğumuzu görürüz spiker Hande 
Fırat ile. Hele son günlerde çok 
farklı tartışmalara kapı aralayan 
karargâh odaklı Hürriyet habe-
rini düşünürsek mesele tümden 
çetrefil hale gelir. Ama darbe ge-
cesi Cumhurbaşkanı ile yaptığı 
hayati önem taşıyan bağlantı, 
adını kadın kahramanlarımız 
arasında saymak için yeterlidir. 
Mesele sadece mesleki başarı de-
ğildir zira darbe bildirisi okun-
muş dolayısıyla hainlerin emelle-
rinin gerçek olması durumunda 
akıbeti mutlaka kötü olurdu. 
Tecrübeli bir gazeteci olarak 
bunu o anda kestirmemiş olma-
sı da imkânsızdır. Dolayısıyla 
aslında o bir bağlantı değil bir 
seçim yapmıştır. Darbe karşısın-
da durmayı seçmiştir. Face-Time 
ile bağlantı kurduğu milyonlar 
sokaklara dökülmüş ve darbe 
engellenmiştir. Hande Fırat, o 
karmaşa anlarında pratik aklı ile 
ülkenin kaderini değiştirecek bir 
iş çıkarmış ve kadın kahraman-
lar arasında yerini almıştır, yüz 
yıllık bir teyakkuzla. 

Toprağa hiç değmeyen kaf-
tanlı sözler neyi murat ederse et-
sin, benim ülkemin merhamet-
li kadınları ve tuz ırmağı ağıt bir 
de tartıya vurulmaz annelik ek-
lenince asli konuyu değiştirmek 
hiç mi hiç mümkün olmaz…
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Katılım
Ekonomisi

Temel Hazıroğlu
İz Yayıncılık,               

İstanbul 2017.

İslâm dininin iktisat 
anlayışı, Kur’an ve 
Sünnet gibi iki önemli 
kaynağa dayanır. İn-
sanı sömüren, israfı 
kabul etmeyen, helal 
ve meşru mülkiyetin 
yaygınlaşmasına ze-
min hazırlayan, sos-
yal adaleti, toplum-
sal barışı, güvenlik ve 
refahı ön planda tu-
tan bu anlayış ışığın-
da “katılımcı ekono-
mi”, üzerinde mutla-
ka düşünülmesi ge-
reken bir konu… Bu 
kitapta yazar, “içeri-
den” biri olarak “katı-
lım ekonomisi”ni kay-
naklarına ve günü-
müze değin tecrübe 
edilmiş uygulamala-
rına dayanarak okur-
larla paylaşıyor...

Çocuk, Çocukluk ve Çocuk Edebiyatı Mustafa Ruhi Şirin

Çocuk edebiyatı bütün bileşenleri ile kültürel kozalarını  yenilediği bir evre içinde. Bugün artık çocuk edebiya-
tı kamusundan söz etmek yadırganmadığı gibi, bu alan  edebiyatı özel bir ilgi odağı durumuna geldi.  Çocuk 
modernleşmesine paralel olarak değişen çocuk ve çocuklukla birlikte çocuk edebiyatında çok hızlı bir amaç 
ve işlev değişimi yaşanıyor. Çocuk klasiği olarak adlandırılan  kitaplar yanında çoğu dönem yazarının çocuk 
kitapları yeni kuşaklarca okunmuyor artık. Yeni çocukluğun edebiyatı boy atarken çocuk edebiyatının peda-
gojik, görsel ve estetik ölçütleri de farklılaşıyor ve evriliyor.  Bir yandan çocuk edebiyatının yaşı küçülürken, 
öte yandan bu alan giderek “medyatik”leşiyor. Bu çok yönlü kuşatmaya karşın çocuk edebiyatı, ana dili öğ-
retimi, okuma kültürü kazandırma, edebiyat okuru yetiştirme ve sanat eğitiminde başat kaynak durumuna 
gelmesi daha da belirginleşiyor.
Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk, Çocukluk ve Çocuk Edebiyatı’nda çocuk modernleşmesi ve medya ekseninde ço-
cuk ve çocukluğu, edebiyat ve çocuk edebiyatındaki değişimi yorumluyor.

Türk Müziğinde Makamlar, Usuller ve Seyir Örnekleri
Fatih Salgar

Klasik musikimiz ile ilgili bilimsel çalışmalarının geçmişi çok eskiye dayan-
maktadır. Özellikle de 19. yy. sonu 20. yy. başlarından itibaren nazariyat ça-
lışmaları hız kazanmış, birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmalar çeşitli şekilde 
yayımlanmıştır. Elbette ki “Tavır, Üslup ve Aralık” temeline dayalı olan musi-
kimizi kâğıt üzerine aktarmanın çeşitli boyutta zorlukları vardır. Bu neden-
le musikimiz “meşk” silsilesi ile devamlılığını sağlamış ve en sağlıklı yol ola-
rak benimsenmiştir. Fatih Salgar tarafından hazırlanan bu kitap, musikimi-
zi öğrenmek isteyen kişilere temel musiki bilgilerini vermeyi hedefleyen bir 
anlayış çerçevesinde hazırlanmış ve bu temeli oluşturan “Makam ve Usul” 
konuları, makam seyirleri, makam ve usullere örnek olacak eserlerle destek-
lenmiştir. Olağanüstü bir zenginliğe sahip olan musikimizin en çok kullanılan 
makam ve usullerinden bir bölümü bu çerçeve içinde ilgiliye sunulmuştur.

Sağlığa Karşı Anna Kirkland / Jonathan M. Metzl

İnsan neden “sağlığa karşı” olsun? Her durumda sağlıktan yana olmak ge-
rekmez mi? Sağlığa Karşı’daki makalelere imza atan tarih, edebiyat, tıp ve 
hukuk uzmanlarına göre, günümüzün hâkim sağlık anlayışına karşı olmak 
zorundayız. Sağlık artık hasta olmamak anlamına gelmiyor, belli bir beden-
sel durumu işaret ediyor. İdeolojik ve ticari bir araç haline gelmiş durumda. 
Ahlaki yargılarımızı sağlığa dayandırıyoruz, ürün satmak, hatta belli grup-
ları sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmak için sağ lığı kullanıyoruz. Sağ-
lığa atfettiğimiz nerdeyse kutsal statü, onu her türlü eleştiriden koruyor. 
Oysa bir doktorla hastasının uygulanacak tedaviye kuşkuyla yaklaşma ları 
bile sağlığın oturtulduğu zemini sarsacak, yeni ilişki biçimlerinin önünü aça-
caktır. Bir test aslında neyi ölçer? Uygulanacak tedavi yön temi için hasta 
nelerden vazgeçecektir? Bütün bunlar gerekli midir? Sağlık endüstrisini yö-
neten odakların her zamankinden güçlü olduğu günümüzde, sağlığa bam-
başka bir gözle yaklaşmamız şart.  Sağlığa Karşı bu konudaki temel ipuçla-
rını sunan farklı bir kaynak.

Barışa Yön Veren Değerler Bayram Karaçor

Barış, huzur ve güvenin sağlandığı, hukukun gözetildiği, adalet ve iyilikle 
davranmanın değerli sayıldığı ortamın adıdır. Doğal olarak herkes; kendisi, 
ailesi ve içinde yaşadığı toplum için rahatlık ve güvenlik ister. Buna karşılık 
birileri; korku, endişe ve zulümle huzuru ve güveni zedeler. Çözül(e)memiş 
sorunları kullanarak, silahların tahrip edici gücü ve fesatlık senaryolarıyla iş-
galin ve yağmalamanın yolunu açarlar. Bununla birlikte kimlikle kişilik ara-
sındaki çelişki de bozgunculuğa destek verir. Oysa barış her zaman ve her-
kes için hayati derecede önemlidir. İnancının bilgisine sahip olmayan; lüks, 
israf ve gösterişe hevesli, ilişkilerini; servet, mevki ve gücün ölçüleriyle ku-
ran; ırk, mezhep ve çıkarlarla ayrışmış; kardeşlik, dayanışma ve danışmaya 
önem vermeyen, okumayan, öfkeli, kibirli, kaba, analitik düşünmeyi becere-
meyen, çıkarcı, Liberal kapitalizmi içselleştirmiş bireyler ve toplumlar barışın 
önündeki en büyük engeldir. Bu çalışma; barışın önündeki engellerle bun-
ların nasıl ortadan kaldırılabileceğinin yollarını göstermeyi amaçlamaktadır.

Kapı Yayınları 
İstanbul

Ötüken Neşriyat, 
İstanbul, 2017

Beyan Yayınları, 
İstanbul, 2017

YKY, İstanbul, 2017


