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Ümmet yanıyor, haçlı saldırıyor, Yahudi saldırıyor, Budist saldırıyor. Yetmiyor 
Afganistan’da, Suriye’de, Yemen’de, Irak’ta, Libya’da Müslüman Müslümana 
saldırıyor, birbirlerinin kanını akıtıyorlar. Şer güçlerin ayak basmadıkları bir İslâm 
ülkesi neredeyse kalmamış. İslâm dünyası ile düşük yoğunluklu bir savaş devam ediyor.

in’in hapishanelere ve 

zorunlu politik eği-

tim kamplarına beyin 

yıkamak üzere gönder-

diği Uygurların sayıları 

her geçen gün artarken, 

aynı zamanda uygulanan 

işkence ve zulümler ne-

ticesinde yüzlerce insan 

hayatını kaybetmektedir. 

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edilirken 

ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama ya-

pılmamaktadır. Toplama kamplarında yaklaşık 3 

milyon insanın bulunduğu tahmin edilmektedir.

Toplama kamplarına zorla götürülen Uygur-

lar, buralarda kendi inançlarını değiştirmeye ve 

Komünist Parti ideolojisine boyun eğmeye zor-

lanmaktadırlar. Evlerinden, topraklarından, eş ve 

çocuklarından zorla alınan bu insanlara, su tank-

larına daldırma, kadın tutukluların yüzlerinde ve 

vücutlarında sigara söndürme, bileklerinden ası-

lan tutukluları acı verici nesnelerle dövme, elekt-

rik verme, soğukta bekletme, yoğun ve parlak 

ışıkla körleştirme, uzun süre gergin pozisyonda 

tutma, uykusuz, aç ve susuz bırakma, günlerce 

‘kaplan koltuğu’ denen hareketsiz koltuklarda 

oturtma, elleri kelepçeli ve ayakları prangalı ola-

rak dolaştırılma gibi işkenceler yapılmaktadır.

Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurlara yurt-

dışına seyahat yasağı konulmakta, yurtdışındaki 

Doğu Türkistanlıların 

memleketlerine dö-

nüş ve akraba ziyareti-

ne engel olunmaktadır. 

Uygurların şahsi bilgi-

sayar ve cep telefonla-

rını gerekçesiz kontrol 

edilmekte, yurtdışında 

yaşayan Uygurların ai-

lesi ve akrabaları rehin 

tutulmaktadır. İnanç, 

ibadet, giyim, kuşam, örf ve adetlere yönelik ya-

saklar devam etmekte, camiler ve ibadethaneler 

kontrol altında tutulmaktadır. Dil, kültür ve eği-

timin hakları engellenmekte, tarihi eserler, kitap 

ve kütüphaneler tahrip edilmektedir. Ekonomik 

baskılar, gerekçesiz vergiler, mallara el koymalar 

devam etmektedir.

Uygur kızları zorla uzak bölgelere işçi olarak 

gönderilerek adeta kötülüğün kucağına atılmak-

tadır. Her Uygur evine bir Çinli erkek sokmak 

gibi hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği uygulama-

lar yapmaktadırlar. İnsanların toplama kamplarını 

götürülerek insanlık dışı işkencelere maruz bıra-

kılması, Müslüman çocukların zorla ailelerinden 

alınarak toplama kamplarında beyin yıkama ope-

rasyonuna tabi tutularak ailelerine, inançlarına, 

değerlerine düşman olarak yetiştirilmeye çalışıl-

ması asla kabul edilmeyecek uygulamalardır.
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Çin ile ilişkiler zora girmesin, reelpolitik bunu 

gerektiriyor diye bütün bu zulümlere göz yum-

mak, sessiz kalmak zalime boyun eğmek değil 

midir? Esat gibi bir zalime nasıl karşı durduysak, 

o mazlum insanlara nasıl kucak açtıysak, bu kar-

deşlerimizin hakkına, hukukuna da sahip çıkmak 

zorundayız.

Reel politik kavramını, Henry Kissinger, Dip-

lomasi adlı kitabında “güç hesapları ve ulusal 

çıkarlar üzerine kurulu dış politika” şeklinde ta-

nımlamakta, siyasetin güç te-

melinde şekillendiğini, güçlü 

olanın siyaseti belirlediğini 

belirtmektedir. Politikadan 

din, ahlak, namus, şeref, hay-

siyet gibi insani duyguları 

çıkarıp herhangi bir ideale, 

ilkeye veya fikre bağlı kalmak-

sızın sadece mevcut gerçekleri 

göz önüne alarak amaçlarını 

gerçekleştirmeye çalışan bir 

düşüncenin adıdır reelpolitik. 

İnsanı hayatın, siyasetin özne-

si olarak kabul etmek yerine 

nesnesi sayan, vicdanı, ahla-

kı, insanlığı, inanç ve idealleri 

bir yana bırakarak tek hedefi 

politik amaçlar olan bir bakış 

açısı.

Rahmetli Akif Emre bir 

yazısında; “Siyaset, toplumsal 

sorumluluk, adalet duygusu, 

yeryüzüne muştuladığımız 

merhamet her ne varsa hepsi-

nin elde edilen statüko adına 

ertelendiğini, hatta unutuldu-

ğunu hatırlayan yok gibi. Real 

politik adına girilen labirentin tuzaklarını, aç-

mazlarını ya edilgen biçimde seyrediyor yahut bir 

hikmet arıyoruz. Statükoyu korumak, gözetmek 

zorunda olanlarla statükoya rağmen eskimeyen, 

pörsümeyen gerçeği dillendirmek durumunda 

olanlar arasında mesafe kapanıyor gittikçe. Asıl 

çürüme burada başlıyor. Reel siyasetin içinde 

olanları kim uyaracak?” 1diyordu.

Çin’in zalimane uygulamalarını protesto et-

mek için yapılan gösteri ve yürüyüşleri engelle-

1 Yeni Şafak,1 Aralık 2016.

mek, CIA planlaması ve uygulaması gibi göster-

mek vicdanları rahatsız etmektedir. Müslümanın 

görevi zulme ve zalime karşı durmaktır. Biz sahip 

çıkmadığımız sürece elbette birileri bu durumu 

sahiplenmeye ve manipüle etmeye çalışacaktır. 

Her şeye rağmen, bizim oradaki mazlum din kar-

deşlerimize sahip çıkmak mecburiyetimiz vardır.

Müslüman olan hiçbir kimse, bu dayanılmaz 

zulüm ve katliamlara, cani işgalcilerin kahpece 

tecavüz ve aşağılamalarına sessiz ve tepkisiz ka-

lamaz. Müslüman’ın şeref ve haysiyeti ile oynu-

yorlar. Tepki göstermeyip susmamız, bu ümme-

te zulüm edenlerin cüretini 

artırıyorsa, İslâm’ın ve Müs-

lümanların aşağılanmasına, 

onurlarının ve dirençlerinin 

kırılmasına neden oluyorsa, 

susmamız da haramdır.

Hadis-i şerifte şöyle buy-

rulmaktadır: “Kötü davranış-

lar karşısında ilgisiz olan ve 

hiçbir tepki göstermeyen kim-

se, canlılar arasında sadece ne-

fes alıp veren bir ölüdür.” Hz. 

Peygamber (s.), “Müslüman-

ların dertleriyle ilgilenmeden 

sabahlayan benden değildir” 

diyor.

Şehid Seyyid Kutub; “Aca-

ba Müslümanlar nasıl zevk-

le yiyip içiyorlar, nasıl rahat 

uyuyorlar? Din kardeşleri en 

aşağılık en rezil insanların el-

lerinde en kötü işkenceleri gö-

rürken, çeşit çeşit zillete layık 

görülürken?” diyor.

Yine Resûl-ü Ekrem; “Yar-

dım edin ey Müslümanlar’ 

diye feryat eden bir kardeşinin 

çağrısını işitip de onun yardımına koşmayan Müs-

lüman değildir” buyuruyor.

Yüce Allah Kur’ân’da Müslümanlara şöyle ses-

leniyor: “Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: ‘Rab-

bimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize 

katından bir veli gönder, bize katından bir yardım 

eden yolla’ diyen erkekler, kadınlar ve çocuklar-

dan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?” 

(Nisâ, 75)

-

-
-
-

-
-

-
-
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Siyonist rejimin, Filistinlilere karşı her gün iş-

lediği cinayetler, özellikle “Büyük Geri Dönüş Yü-

rüyüşü” gösterilerinde 233 Filistinlinin şehade-

ti ve en az 24 bin Filistinlinin yaralanması artık 

kimseyi eskisi kadar etkilemiyor, endişelendirmi-

yor. Bu konu, hem Arap dünyasında, hem dün-

ya kamuoyu nezdinde ve bizim toplumuzda sıcak 

bir gündem olmaktan çıkmış, önceliği olmayan 

tali bir konuya dönüşmüştür.

Saltanatlarına bir şey olmasını istemeyen Suu-

di Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bah-

reyn ve son zamanlarda ise Umman gibi bazı Arap 

ülkeleri bırakın Müslümanlara sahip çıkmayı, Si-

yonist rejim ile ilişkilerini normalleştirmeye ve 

haysiyetsizce işbirliği yapmaya çalışıyorlar.

Mahzun Kudüs’e İsrail’den vize alarak ve an-

cak Tel Aviv üzerinden gidebiliyorsun. Mescid-i 

Aksa Siyonistlerin pis postallarının işgali altında. 

Öldüre öldüre bitiremedikleri kuşatılmış Gazze’yi 

ambargo ile yavaş yavaş ölüme terk etmişler. En 

son Katar’ın gönderdiği yakıt da tükendi. Elekt-

rik üretilemiyor, hastaneler çalışamıyor, ilaç yok, 

malzeme yok, işbirlikçi Mısır sınırı kapatmış ne-

fes aldırmıyor.

İsrail’e ses çıkaramayan korkaklar Yemen’i ce-

henneme çevirdiler. Kendi aralarında askeri koa-

lisyon kurarak Yemen’e bomba yağdırıyor, Müslü-

manların evlerini başlarına yıkıyorlar. Açlık, has-

talık, kolera ve sefalet kol geziyor. Su yok, ekmek 

yok, ilaç yok. Krallar, şeyhler, diktatörler sarayla-

rında sefa sürerken yüzbinlerce insan açlıkla pen-

çeleşiyor, on binlerce çocuk ölüyor.

Ümmet yanıyor, haçlı saldırıyor, Yahudi sal-

dırıyor, Budist saldırıyor. Yetmiyor Afganistan’da, 

Suriye’de, Yemen’de, Irak’ta, Libya’da Müslüman 

Müslümana saldırıyor, birbirlerinin kanını akıtı-

yorlar. Şer güçlerin ayak basmadıkları bir İslâm 

ülkesi neredeyse kalmamış. İslâm dünyası ile dü-

şük yoğunluklu bir savaş devam ediyor. Milyon-

larca Müslüman yerinden yurdundan edilmiş. Yı-

kım, talan, zulüm, işkence ve katliamlar devam 

ediyor. Zalimler ne hukuk dinliyorlar, ne ahlak ne 

de vicdan. Günümüzde Müslümanlar tıpkı dü-

meni kırılmış bir teknenin akıntıya kapılması gibi 

müstekbirlerin belirledikleri senaryoların peşinde 

itile kakıla rol almaktadırlar.

Bugün Suriye, Yemen, Filistin, Afganistan, 

Irak, Libya, Arakan, Doğu Türkistan’da oluk oluk 

Müslüman kanı akıyor. Adamlar silah gücüyle 

Müslüman beldelerde istedikleri gibi at oynatıyor-

lar. Müslümanları telef ediyor, ülkeleri, şehirleri 

viran ediliyor, ırz ve namusları kirletiliyor, çocuk-

lar katlediliyor, zenginlikleri talan ediliyor.

Maalesef bunca vahşet karşısında İslâm ül-

kelerinden güçlü bir ses yükselemiyor. Osman-

lı İmparatorluğu’nun gerileyiş dönemine kadar 

İslâm dünyası hiç bu kadar güçsüz kalmamıştı. 

Bugün onları koruyabilecek güçlü bir devlet ol-

saydı durum daha farklı olabilecekti.

Dünyanın siyasi, ekonomik ve kültürel denge-

lerine baktığımızda, bu dengelere yön veren bir-

kaç ayrı uluslararası güç veya güç bloğu olduğunu 

görürüz. Bunlar dünyadaki olaylara kendi çıkarla-

rı açısından yön vermeye çalışmaktadırlar. Ancak, 

dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan 

Müslümanlar, bu tablonun içinde bulunmamak-

tadır. Müslümanların dünya görüşlerini, menfaat-

lerini, taleplerini ifade eden, bunları uluslararası 

platformlarda savunan ‘aktif merkezi bir güç’ ve 

organizasyon yoktur. Müslümanlar bu zulümleri, 

cinayetleri katliamları durduracak dünya çapında 

‘güç ve iktidar sahibi’ olamamışlardır. Dünya nü-

fusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların 

BM daimi üyeleri arasında hiç yer alamamıştır.

Sayıca çok olan Müslümanların bu kadar aciz 

kalmasının sebebini araştırdığımızda, maalesef bu 

insanların bir ümmet bilincinden yoksun, birbi-

riyle didişen bir “yığın” olduğunu görmekteyiz. 

Ümmet son iki asırdır tarihin en zayıf, en güçsüz 

-
-

-

-
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ve edilgin dönemini yaşıyor. Osmanlı Devleti’nin 

yıkılması sonucu İslâm dünyası arasındaki bağ-

lar bütünüyle çözülmüş, Müslüman toplumların 

her biri bir Batılı devletin kucağına savrulmuştur. 

İslâm coğrafyası bu mağlubiyet sonrasında kültü-

rel, siyasi, ekonomik, her türlü işgale maruz kal-

mıştır.Kimlik bunalımları yaşayan Müslümanlar, 

cesaretini, özgüvenini yitirmiş, kendisini ezen 

Batı’nın mukallidi haline gelmiştir.

Müslümanlar milliyetçilik, ırkçılık, mezhepçi-

lik, bölgecilik gibi düşüncelerle param parça edil-

miştir. Suni sınırlarla bölünmüş, birbirleriyle kav-

gaya itilmiştir. Tarih boyunca Müslümanların ba-

şına gelen felaketler hep tefrika yüzünden gelmiş-

tir. Şu an Müslümanlar, büyük bir zenginliğin üs-

tünde oturmalarına karşılık, yönetimi elinde bu-

lunduran emperyalistlerin uşağı kukla rejimler, 

hain ve zalim yöneticiler nedeniyle, İslâm coğraf-

yası fakirliğin, ezilmişliğin ve zavallılığın sembolü 

haline gelmiştir.

Koskoca İslâm coğrafyası kan ve gözyaşı için-

de. Her yerde feryat, her yerde kan, her yerde yı-

kım ve çaresizlik var. Başı eğik, onuru zedelenmiş, 

ezilmiş, yenilmiş bir ümmet için için ağlıyor. Bu 

kadar zengin potansiyeli olan bir coğrafyanın, na-

sıl çileli insanların yaşadığı bir yer haline geldiğini 

görmek, insanın içini acıtıyor.

İslâm ülkelerinin bir bölümü bağımsızlığı-

nı sömürgecilere hizmet karşılığında lütuf olarak 

almıştır. Arap dünyasında aşiretlere göre ülkeler 

oluşturdular. Sömürgeciler her bir ülkenin başı-

na, gardiyanlık yapsın diye ipi kendi ellerinde bi-

rer diktatör, piyon koydular. Koca koca ülkeleri, 

her biri psikiyatrik birer vaka olan, emperyalist-

lerin kuklası despot yöneticilerle kontrol ettiler. 

Müslüman coğrafyaların başında kanser uru gibi 

duran ve adeta yeminli İslâm düşmanı olan kukla 

düzenler, halkına hizmet etmek yerine, onu kont-

rol etmek, hak ve hürriyetlerini kısıtlamak gayre-

tinde oldular.

Bu ülkeleri idare edenler, kendi değerlerinden 

kopup Batılı olmaya heves ettikleri için zillet ve 

meskenete duçar olmuşlardır. Her bir İslâm ülke-

si ABD’nin ve batının ağzına bakar hale getirildi. 

İsrail’e destek verdirildi. Düşman ve onun komp-

lolarından gaflet etmek, ne yazık ki tüm İslâm 

ümmetini kapsayan toplumsal bir münker olarak 

karşımızda durmaktadır.

Bir Müslümanın ümmet üzerinde böylesine 

şiddetli bir zulüm devam ederken, yatağında ra-

hat uyuması, yalnızca kendi çıkarlarını düşün-

mesi kabul edilebilir bir durum değildir. İçinde 

bulunduğumuz devir, gaflete kapılmaya, sessiz 

kalmaya, umursamazlığa, dünya hayatının kısa 

faydasının peşine düşmeye, nefsani tartışma ve 

çekişmelerle vakit öldürmeye uygun bir devir de-

ğildir.

Toplumdaki akıl sahiplerinin, insanları fesat-

tan alıkoymak gibi bir görevleri vardır. Biz eğer 

bilenler olarak bu görevleri üzerimize almıyorsak, 

o zaman, ümidimiz dağdaki çobanın gayretlerine 

kalmış demektir. Nice peygamberin, hakkın ih-

yası ve bâtılın ortadan kaldırılması uğruna onca 

eziyet ve sıkıntıya katlanmış olduğunu biliyoruz. 

Sıra kendimize gelince bin bir bahane öne süre-

rek bu sorumluluktan kaçıyoruz. Zulmün, kötü-

lüğün, fesadın ve ahlaksızlığın yayılmasına seyirci 

kalıyoruz.

Hani müminler birbirinin kardeşi idi. Hani 

Müslümanlar bir vücut gibi idiler. Bir uzuv ra-

hatsız olunca, vücudun diğer uzuvları da rahatsız 

olurdu. Hani birbirimize buğz etmeyecek, haset 

etmeyecek birbirimize sırt çevirmeyecek, bölü-

nüp parçalanmayacaktık. Müslüman, Müslüman 

kardeşinin canını, malını, ırz ve namusunu, kendi 

malı, kendi canı ve kendi ırz ve namusu gibi ko-

ruyacaktı.

Yeryüzünde bunca günah işlenirken, kosko-

ca bir İslâm âlemi Müslüman kardeşlerini haçlı 

ve Siyonist katillere nasıl teslim eder? Bu olanlar 

karşısında nasıl ilgisiz kalır? Binlerce kilometre 

uzaktan gelip İslâm âleminin kalbine çöreklenen 

haçlı haydutlarıyla, mazisi kan ve katliamla dolu 

bu canilerle ilişkilerinde nasıl hiçbir şey olmamış 

gibi davranabilirler?

Müslümanlar çözüldükçe, küfrün eli güçlendi.  

Güzel günlere dönmek istiyorsak önce birbirimi-

ze dönmemiz, ‘Aynı bedenin azaları’ olduğumu-

zun şuuru içinde olmamız gerekiyor. Bir vahdet 

ve kardeşlik bilinciyle kendimize gelmediğimiz 

sürece küresel gücün karşısında duramayız. Sö-

zün tükendiği, iş yapmanın gerektiği bir dönem 

yaşıyoruz. Kurtarıcı ve sahip de beklemeyelim. 

Çünkü Allah sahip olalım diye bizi gönderdi.
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İsrafa karşı vereceğimiz büyük ve zorlu mücadelede unutmamamız gereken temel 
gerçek, bir toplumsal değişim yasasının var oluşudur: “Bir kavim (toplum), 
kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah, ona nimet olarak bağışladığını 
değiştirici değildir.”(8/53). “Gerçekten Allah, kendi nefis (öz)lerinde olanı 
değiştirip bozuncaya kadar, bir toplulukta olanı değiştirip-bozmaz.”(13/11)

“Müsrif olanlar, onlar 

ateşin halkı olanlardır.”

(Kur’ân-ı Kerim, 

40/43)

sraf toplumunun oluş-

masında, Türkiye’deki 

cari sistemin öngördü-

ğü insan unsurunun, AB 

uyum yasalarının, rek-

lamların, dizilerin, medyanın çok ciddi bir rolü 

vardır. İslâm kültür ve medeniyet değerleri ile Batı 

kültür ve medeniyet değerlerinin harmanlanma-

sından oluşan melez değer sistemi, hem bireysel 

hem de toplumsal düzlemde sosyal şizofreniye se-

bebiyet vermiştir ve de vermektedir. Tasarruf ted-

birlerine itibar edilmemesinde, sosyal şizofreninin 

önemli bir payı vardır.

Bu amaçla geçen yazıda israf toplumunun alt 

yapısının daha iyi anlaşılabilmesi için konuya iliş-

kin kavramsal bir analiz yapılmıştır. Bu yazıda, 

israfın insanlık tarihine nasıl ve kimin aracılığıy-

la girdiği, ilk müsrifin ve ilk israf toplumunun kim 

olduğu konusu ele alınacaktır.

Geçen yazıda ifade edildiği gibiisrafın sözlük 

anlamı, “aşırı gitme, haddi aşma, hata, cehalet, gaf-

let, gafil ve cahil olma, yanılma;” “kişinin sahip 

olduğu maddi ve manevi varlığı ölçüsüz ve gerek-

siz bir şekilde harcaması”; “yerinde ve faydalı kul-

lanılmayan her şey”, “itidalli yanı orta yollu dav-

ranmama; “ifrat ve tefri-

te düşmek” gibi anlamla-

rı vardır.1

İsrafın terim/ıstılahı 

anlamı ise,“İnsanın sa-

hip bulunduğu nimetle-

ri, normalin dışına çı-

karak gereksiz, aşırı ve 

dengesiz harcaması/tü-

ketmesi”; “İnsanın yap-

mış olduğu her fiilde haddi aşması halı” olarak 

tanımlanmaktadır.2 İsraf, “İster ifrat ister tefrit tü-

ründen olsun her türlü aşırılığı ifade eder.” “Din-i 

mübinin, aklıselimin, tabii selimin ve örfi sahihin 

kabul etmeyeceği, inanç, söz ve davranışların ge-

nel adıdır.”3 Müsrif ise israf eden demektir.

Kur’ân’da israf kavramı, dört farklı alanda kul-

lanılmaktadır4:

1 Doğan M., Büyük Türkçe Sözlük, Pınar Yayınları, İstanbul, 

18. Baskı,Dini Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı 

Yayınları, Ankara, 2006; Kenzü’l-Ummâl, II/13, Kallek, C., 

“İsraf”, Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Ankara.

2 Sancaklı, S., Asrın Afeti İsraf; Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

Ankara 2018, s. 9-10,

 Yaman, A.,Dengeyi Ve Ölçüyü Kaybetmenin Adı: İsraf, İsraf, 

Dengeyi ve Ölçüyü Kaybetmek, Diyanet İşleri Başkanlığı 

Yayınları, Ankara, 2. Baskı, 2018, s.13-26.

3 Yaman, A., Dengeyi ve Ölçüyü Kaybetmenin Adı: İsraf, İsraf, 

Dengeyi ve Ölçüyü Kaybetmek, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

Ankara, 2. Baskı, 2018, s.13-26.

4 Kallek, C.,“İsraf”, Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 

Ankara, Muhammed el- Behiy, İnanç ve Amelde Kur’ân’i 

Kavramlar, Yöneliş, İstanbul, 1988, s. 262-268.
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1. İsraf “şirk, küfür, zulüm, i‘tidâ gibi terim-

lerle bağlantılı olarak din bakımından temel ger-

çek olan tevhit inancından sapmak”, “Allah hak-

kında ve diğer dinî konularda gerçekle ilgisi bu-

lunmayan iddialar ileri sürmek”, “İslâm’a ve Müs-

lümanlara karşı kibirli, alaycı, inatçı, kaba, saldır-

gan olmak” ile ilgili kullanılmaktadır (5 Mâide 32; 

7 A‘râf 81; 10 Yûnus 83; 26 Şu’ara 151-152; 36 

Yasin 19; 40 Mümin 26-28, 34).

2. İsraf, “bir kimsenin isyankârlığa saparak gü-

nahlara boğulmak suretiyle kendisine kötülük et-

mesi” anlamında kullanılmaktadır (39 Zümer 53).

3. İsraf, “helâl kılınmış gü-

zel nimetlerin haram sayılma-

sı” (6 En‘âm 141; 7 A‘râf 81), 

“masum bir kimsenin hak-

sız yere öldürülmesi” (17 İsrâ 

33) gibi dinî ahkâma muhale-

fet veya tecavüz anlamlarında 

kullanılmaktadır.

4. İsraf, “kişinin kendine 

ait veya sorumluluğu altında-

ki mal ve imkânları gereksiz 

yere, ölçüsüzce harcamasını” 

(4 Nisâ 6; 7 A’râf 31; 25 Fur-

kan 67) ifade etmek için kul-

lanılmaktadır.

İsrafın gerek sözlük anla-

mı, gerek ıstılahi anlamı ve ge-

rekse Kur’ân’da kullanılış an-

lamları, her türlü konu ile ilgi-

li itidali kaybedip ifrat ve tef-

rite düşmek, haddi aşmak, öl-

çüyü kaybetmek iken; zaman-

la anlam daralmasına uğrayarak “malları saçıp sa-

vurmak, harcamak”anlamlarında kullanılmaya 

başlanmıştır. Oysa Kur’ân’da “malların saçıp sav-

rulması, haddi aşarak kullanılması” ile ilgili kul-

lanılan ana kavram tebzirdir.5

Tebzir (saçıp savurma),“Sadece malî-maddî 

harcamalardaki aşırılık, savurganlık, genel yara-

rı zarara uğratan uygunsuz harcamalar, malla-

rın kötülük ve haksızlıklara harcanması, malların 

şerre, gereksiz yere harcanması” anlamlarına gel-

mektedir (17 İsrâ 26-29; 16 Nahl 71).

5 Dini Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

Ankara, 2006; Kenzü’l-Ummâl, II/13, 7,Kallek, C.,“İsraf”, 

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Ankara, Yaman, A., 

Dengeyi ve Ölçüyü Kaybetmenin Adı: İsraf, İsraf, Dengeyi ve 

Ölçüyü Kaybetmek, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 

2. Baskı, 2018, s.13-26.

İsraf kelimesi, tebzir kelimesini anlam olarak 

ihtiva eder; fakat tebzir kelimesi, israf kelimesini 

ihtiva etmez. Diğer bir deyişle her tebzir bir israf-

tır ve fakat her israf, bir tebzir değildir. Tebzir, İs-

raf kümesinin bir alt kümesidir. Tüketim ile israf 

arasında bir ilişki kurulmak istenirse israf, “aşırı 

ve/veya zorlanmış tüketim”olarak tanımlanabilir.6

İsraf kavramını bu çerçevede ele aldığımızda, 

İsraf eyleminin başlangıç anı, Hz. Âdem’in yaratı-

lışı sonrasında Allah’ın, düşünce ve davranış ola-

rak melek olan bir toplulu-

ğa “Âdem’esecde edin!” emri-

ni vermesi, bu emre cinlerden 

olan İblis’in Allah’ın emrine 

isyan ederek uymaması anıdır.

Hz. Âdem’in ile eşinin ya-

ratılması ve İblis’in onlarla 

olan mücadelesi, Kur’ân’da ge-

niş yer almaktadır. (2/30-39; 

7/11-31; 15/26-48; 17/61-65; 

18/50; 20/115-127; 23/12; 

32/7; 35/11; 37/11; 38/71-

85; 40/67; 53/32, 55/14-15; 

71/19). Farklı surelerde yeni 

eklemeler, vurgular yapılarak 

Hz. Âdem ile eşinin başına ge-

lenlere dikkat çekilmektedir.

Meseleye daha kapsamlı 

bir şekilde baktığımızda Hz. 

Âdem ile eşinin başına gelen-

ler, bizim hayatımızın kısa bir 

videosudur. O nedenle hak- 

batıl mücadelesinde başımıza gelebilecekleri gö-

rebilmek için o tarihsel döneme tekrar ve tekrar 

dönüp bakmalı, incelemeli ve gerekli dersleri al-

malıyız.

İsraf kavramının “her türlü konu ile ilgili iti-

dalli kaybedip ifrat ve tefrite düşmek”, “haddi aş-

mak”, “ölçüyü kaybetmek” anlam boyutlarını göz 

önüne aldığımızda; Allah’ın “Âdem’e secde edin” 

emrine İblis’in uymayıp isyan etmesi, bir baş-

kaldırı ve israf hareketidir. Melekler topluluğu-

nun “yeryüzü için yaratılacak olan bir beşer” için 

Allah’a “Biz seni övüp-yüceltir ve (sürekli) takdis 

edip dururken,orada fesat çıkaracak ve orada kan-

lar akıtacak birini mi var edeceksin?” diyerek (2 

Bakara 30) serzenişte bulunduklarını biliyoruz.

6 Torlak Ö.,Tüketim,İnkılâb, İstanbul, 2016, s.24-54,65-90.

-
-
-
-
-

-

-

-
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Bundan dolayı Allah, “Âdem’e isimlerin hep-

sini öğrettikten” sonra melekler topluluğu ile 

Âdem’i bir imtihana tabi tutmuştur. Eşyayı melek-

lere göstererek ne olduklarını sormuştur (2Baka-

ra 31). Melekler topluluğu sorulan soruyu cevap-

landıramamış ve fakat Âdem cevaplandırmıştır (2 

Bakara 32,33). Bunun üzerine Allah, Âdem’in oto-

ritesini, varlığının önemi ve hikmetini kuvvetlen-

dirmek için, Âdem’e saygı anlamında, melekler 

topluluğuna “Âdem’e secde etmelerini” emretmiş-

tir. Yaratılış hammaddesi“ateş”olan İblis hariç ya-

ratılış hammaddesi “nur” olan tüm melekler top-

luluğu, Âdem’e secde etmiştir (2 Bakara 34; 7 A’râf 

11; 20/116; 38/72-74; 15/ 29-31; 18/50).

İblis,“haddi aştığı”, “ifrata vardığı” için ilk 

müsrif olan varlıktır. Onu ifrata götüren, had-

di aştıran neden, onun ateşten Âdem’in toprak-

tan yaratılmış olmasıdır. İblis’e göre “ateşten ya-

ratılmış olanın”“topraktan yaratılmış olana sec-

de etmesi”yanlıştır, uygun değildir. İblis’e göre 

Allah,“yanlış” karar vermiştir(!): “(Allah) Dedi ki: 

“Ey İblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmek-

ten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi, yoksa yük-

sekte olanlardan mı oldun?”“Dedi ki: “Ben ondan 

daha hayırlıyım, sen beni ateşten yarattın, onu ise 

çamurdan yarattın.”; “Ben, kuru bir çamurdan, şe-

killenmiş bir balçıktan yarattığın beşere secde et-

mek için var değilim.”( 38/75, 76;15/29-33; 7/12; 

18/50; 17/61).

Dolayısıyla İblis, kibrinin kurbanı olarak 

âlemlerin Rabbi olan Allah’ın emrine karşı gelerek 

“ölçüyü kaçırmış”, “haddi aşmış”, müsrif ve “za-

limlerden” olmuştur (18/50). O nedenle ilk müsrif 

İblis olup tüm müsriflerin atasıdır. Haddi aşmış, 

ölçüyü kaçırmış bir müsrif olan İblis, Allah tara-

fından cezalandırılarak, “lanetlenmiş” ve “Cennet-

ten kovulmuştur” (7/13,18; 15/34,35; 38/77-78).

O nedenle ilk ve en büyük müsrif, İblis’tir. Me-

sele İblis’in Cennetten lanetlenmiş olarak kovul-

ması ile bitmemiş; İblis, Allah’tan “kıyamete ka-

dar yaşama izni” istemiştir (7/14; 15/36; 38/79). 

Bu yaşama izni, Allah tarafından kendisine veril-

miştir (7/15; 15/37-38; 38/80-81). İblis Allah’tan 

istediğini aldıktan sonra, azmış olmasından dola-

yı hem Allah’ı suçlamış hem de Hz. Âdem ve nes-

line “sınırsız ve topyekûn bir savaş” açacağını ilan 

etmiştir (7/16, 17; 15/39-40). Bu topyekûn sa-

vaş ilanı, insanlığın kaderinde derin izler bıraka-

cak olan yeni bir sürecin başlamasına neden ol-

muştur. Allah, Hz. Âdem’le eşini Cennete yerleş-

tirmiş ve oradaki yaşamlarına ilişkin hukuku be-

lirlemiştir: “Dedik ki: ‘Ey Âdem, sen ve eşin cen-

nette yerleş. İkiniz de ondan, neresinden dilerse-

niz, bol bol yiyin; ama şu ağaca yaklaşmayın, yok-

sa zalimlerden olursunuz.” (2/35; 7/19).

Bir tek ağaç hariç, Cennetteki tüm nimetlerden 

yeme hakkı kendilerine tanınmıştır. Kendileri-

ne çizilen çerçevede kalmak şartıyla, herhangi bir 

sorun yoktur. Ayrıca Allah, İblis’in kendilerinin 

“düşmanı” olduğunu, “ona uymamaları” gerekti-

ğini özellikle hatırlatmıştır. Ona uydukları takdir-

de başlarına gelecek olanlar, “Cennete kalamaya-

cakları”, “mutsuz olacakları”,“acıkacakları”, “su-

sayacakları”, “çıplak kalacakları”, “güneş altın-

da yanacakları” ifadeleri kullanılarak, kendile-

rine ifade edilerek dikkatleri özellikle çekilmiş-

tir (20/117-119). Fakat İblis, Allah’ın Hz. Âdem 

ile eşine yaptığı bu açık, net uyarılara karşı on-

lara “yasak ağaçla” ilgili yaptığı propaganda, in-

sanda varolan heva cephesinin tamahkârlık, ihti-

ras ile ilgili kapıların açılmasına sebebiyet ver-

miştir. Allah’ın Cennette kalmalarına ilişkin belir-

lediği hukukun çerçevesini ve İblis’in düşmanları 

olduğunu unutmuşlar ve İblis’in yaptığı vaatlerin 

cazibesine kapılmışlardır: “Şeytan, kendilerinden 

‘örtülüp gizlenen çirkin yerlerini’ açığa çıkarmak 

için onlara vesvese verdi ve dedi ki: “Rabbinizin 

size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin iki melek 

olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmama-

nız içindir.” Ve: “Gerçekten ben size öğüt verenler-

denim” diye yemin de etti.” (7/20, 21) “Sonunda 

şeytan ona vesvese verdi; dedi ki: “Sana sonsuzluk 

ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vere-

yim mi?” (20/120).

Ayetlere göre İblis, yasak ağacın mahiyetini bil-

mekte ve Hz. Âdem ile eşine yüzde yüz yalan söy-

lemektedir. Fakat İblis’in vaatleri, insanı akıl tu-

tulmasına sokabilecek özelliktedir: 1- “İki melek 

olmak”, 2- “Ebediyen yaşayanlardan olmak” ve 

3- “Yok olmayacak bir mülke sahip olmak”.

İnsanın aklını başından alabilecek olan bu va-

atlerin etkisi ile muhtemelen, Hz. Âdem ile eşi, 

Allah’ın yasağını ve İblis’in düşman olduğunu 

unutarak, onun vaatlerinin gerçek olup olmadı-

ğını yargılamayarak ve söylediklerinin Allah’ın 

emirlerini çiğnemek olup olmadığına bakmayarak 

hareket etmişlerdir. İblisin verdiği iğvanın etkisi 

ile yasak ağaçtan yemişler, haddi aşmışlardır, öl-

çüyü kaçırarak çıplak kalmışlar, müsrif olmuşlar 

ve ilk israf toplumu olmuşlardır: “Böylece onları 

aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise, ayıp 

yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cen-
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net yapraklarından yamayıp-örtmeye başladılar.” 

(7/22; 20/121).

Allah’ın emirlerine uymamanın, haddi aş-

manın, ölçüyü kaçırmanın kısaca müsrif olma-

nın ilk tezahür şekli, çıplaklık olmuştur. Bugün 

de, İblis’in yolunu takip edenlerin “kadına özgür-

lük”, “cinsel yönelim”, “toplumsal cinsellik eşitli-

ği”, “uniseks giyim”, “çıplaklık”, “nikâhsız bera-

berlik”, “cinsel özgürlük” sloganları ile öne çık-

tıklarını görüyoruz.İblis’in geçmişte, “yasak ağaç 

üzerinden” Hz. Âdem’le eşine yaptığı ve fakat ger-

çek olmayan “iki melek olma”, “ebedi yaşayanlar-

dan kılınma”, “sonsuzluk ağacı” ve “yok olmaya-

cak mülk” vaatleri vardı. Bugün İblisin yolundan 

gidenler de, ”modern olma”, “çağdaş olma”, “ay-

dın olma”, “ilerici olma”, “medeni olma”, “çağı 

yakalama”, “özgür olma”, “hayatını yaşama”, 

“haz almaya bakma” ve “sınırsız tüket ve mutlu 

ol”vaatlerini yapmaktalar. Bunları medya, sosyal 

medya, reklam, film, diziler, bilgisayar oyunları 

üzerinden her türlü psikolojik savaş, propaganda, 

reklam tekniklerini kullanarak; ataları İblis’in, Hz. 

Âdem’le eşini cennetten çıkardığı gibi, bunlar da 

bugün tüm insanlığın cennete girmesine mani ol-

maya çalışmaktadırlar.

İblis, kibrinin kurbanı olarak müsrif olup 

Allah’a isyan etmiştir. Kendisine geri dönü-

şü olmayan bir yol çizmiştir. Buna karşılık, Hz. 

Âdem ile eşi yaptıkları hatayı anlamış, tevbe edip 

Allah’tan af dilemişlerdir (7/22-23). Allah, bu ilk 

israf toplumunun tevbelerini kabul etmiş ve fakat 

ceza olarak ve İblis’le düşman olarak da cennetten 

çıkarmıştır. Bu cezalandırmaya karşılık İblis ve 

onun yolundan gidenlerin her türlü düşmanlığı-

na, kötülüğüne, tuzağına karşı, zaman zaman reh-

berler göndererek tüm insanlığın kurtuluşu için 

Hz Âdem’e yardım edeceği vaadinde bulunmuş-

tur (7/24-26; Bak: 2/37-39; 2/122-123).

A’râf suresinin 26. Ayetinde (7/26) Allah, iki 

noktaya dikkat çekmektedir: 1- Çıplak kalma-

yın, örtünün, 2- Örtünmenin gerektirdiği olgun-

luğu gösterin, örtünün gerektirdiği takvayı kuşa-

nın. Ayet, muhtemelen literatüre “Örtülü çıplak-

lar” olarak geçmiş bir tehlikeye dikkat çekmekte-

dir. Allah, İblis ve onun yolunu izleyenlerin insan-

lığı ifsat stratejilerinin merkezinde, “haz”, “cinsel 

özgürlük”, “cinsel yönelim”, “çıplaklık”, özellikle 

“kadının çıplaklığı”, “ailenin/evin kadın için gü-

venli olmadığı” ve “tüketerek özgür olmak”ilkeleri 

yer almaktadır. Bunun için Allah, tüm insanlığı bu 

büyük tehlikeye, bu büyük israf hareketine, sapma 

hareketine karşı uyarmaktadır: “Ey Âdemoğulları, 

şeytan, anne ve babanızın çirkin yerlerini kendile-

rine göstermek için, elbiselerini sıyırtarak, onları 

cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğ-

ratmasın. Çünkü o ve taraftarları, (kendilerini gö-

remeyeceğiniz yerden) sizleri görmektedir. Biz ger-

çekten şeytanları, inanmayacakların dostları kıl-

dık.” (7/27). Bu ayeti okuyan kardeşlerimiz, bir 

araba lastiği reklamında çıplak bir kadın fotoğra-

fının ne işi var diye sorgulasınlar ve “çıplaklığın”, 

“cinsel yönelimin” nasıl bir ifsat hareketi olduğu 

üzerinde tefekkür edip gereğini yapsınlar.

Allah, bir tek ağaç hariç, Cennetteki tüm ni-

metlerden yararlanma hakkını kendilerine tanı-

mış; İblis’in de kendilerine düşman olduğunu, 

ona uymamaları gerektiğini özellikle hatırlatmış-

tır. Ona uydukları takdirde “Cennete kalamaya-

caklarına”, “mutsuz olacaklarına”, “acıkacakla-

rına”, “susayacaklarına”, “çıplak kalacaklarına”, 

“güneş altında yanacaklarına” dikkatleri çekil-

miştir (20/117-119). Fakat Allah’ın Hz. Âdem İle 

eşine yaptığı bu açık, net uyarılara karşı İblis, on-

lara yasak ağaçla ilgili 1- İki melek olmak, 2- Ebe-

diyen yaşayanlardan olmak, 3- “Yok olmayacak 

bir mülk” sahibi olmak şeklinde yaptığı propagan-

danın etkisi ile Allah’ın kendilerine söylediklerini 

unutmuşlardır. Niçin?

Bu sorunun cevabı, insan yapısında, genetiğin-

de gizlidir. İnsan gerçeğini bir bütün olarak an-

layamadığımız, dikkate almadığımız sürece Hz. 

Âdem ile eşinin düştüğü tuzağa düşmemiz müm-

kündür. Rahmetli Ali Şeriati, toplumsal sorunla-

rın temelinin bu soruya verilecek cevaba bağlı ol-

duğunu ifade etmiştir: “İnsanın ne olması gerek-

tiğini, ne olduğunu kavrayamıyor isek, diğer bir 

deyişle açık ve üzerinde anlaşılmış bir insan ger-

çeği düşüncesine ulaşmamış isek, kültürü, eğitim 

ve öğretimi, ahlaki ve toplumsal ilişkileri düzelt-

me yolunda bütün çabalarımız boşunadır ve boşa 

gitmiştir.…Şu halde herşeyden önce insan olma 

ve insanlaşma sorunu çözülmelidir. Her sorunun 

temeli budur.”7

Her sorunun temeli olan insan sorununu çöz-

me konusunda elimizde gerekli ve yeterli bil-

gi mevcuttur.Bu bilgiler, Kur’ân-ı Kerim’de ana 

değerler, temel frekanslar, ana renkler olarak ve-

7 Şeriati., A., İnsanın Dört Zindanı, İstanbul, Bir yayınları, s. 

14-15.
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rilmiştir. Bunun harmonikleri veya ara renkleri, 

ikincil değerleri, bilim adamlarının yaptığı ve ya-

pacağı çalışmalarla ortaya konmaktadır ve daha 

da konulabilecektir.Bu konuda dünyada yapılmış 

pek çok çalışma mevcuttur. Bugün için yapılma-

sı gereken, elde edilen bulguların, temel değerlere 

göre yeniden değerlendirilip yapılandırılmasıdır.

Kur’ân’da varolan bilgiler, insan için en uygun 

bilgilerdir. Yaratıcının insana sunduğu olmazsa ol-

maz bilgileridir, çünkü Allah yarattığı varlığı en 

iyi bilendir: “Andolsun, insanı biz yarattık ve nef-

sinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu bili-

riz. Biz ona şah damarından daha yakınız.” (50 

Kâf, 16).

Hâlık olan Allah’ın yarattığı mahlûka ilişkin 

verdiği bilginin önemi, bu satırlarda gizlidir. İn-

sanı en iyi tanıdığını ifade ederken, onu en iyi bir 

şekilde gördüğünü belirterek insan üzerinde ferdi 

ve toplumsal denetim mekanizması oluşturmanın 

mesajlarını da vermektedir.

Allah, insanda“iyilik-kötülük”, “güzellik-

çirkinlik”,“fıtrat-heva”diye isimlendirdiği birbiri-

ne taban tabana zıt özelliklere sahip ve insanı zıt 

iki istikamete sevk etmek isteyen iki farklı yapının 

olduğunu bize haber vermektedir: “Doğrusu, biz 

insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşa-

ğıların aşağısına çevirdik.” (95 Tin, 4-5).

İnsandaki bu iki zıt kuvvetin toplam bileşkesi-

nin yönü, insanın davranışını şekillendirmektedir. 

Eğer insanın iyilik cephesi özellikleri baskın ise 

insan iyiliğe, güzelliğe doğru yol almakta, ona uy-

gun eylemler yapmakta; yok eğer kötülük cephesi 

özellikleri baskın ise insan her türlü kötülüğü icra 

ederek azmaktadır: “Nefse ve ona ‘bir düzen için-

de biçim verene’, Sonra ona fücurunu (sınır tanı-

maz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı 

ilham edene andolsun. Onu arındırıp-temizleyen 

gerçekten felah bulmuştur. Ve onu isyanla, günah-

la, bozulmalarla örtüp saran da elbette yıkıma uğ-

ramıştır.” (91 Şems 7-10)
Fıtrat birimi insanı hep iyiliğe; Heva birimi de 

insanı hep kötülüğe sevk eder. Bunların yanısıra 

insan düşünce ve davranışları üzerinde etkili olan 

üç merkez daha vardır: Nefs,Kalb ve Gönül. Fıt-

rat, heva, nefs, kalp ve gönül arasındaki ilişki he-

nüz tam belirlenmiş değildir. Başlangıçta nefs kö-

tülüğün, kalp ise iyiliğin merkezi olarak baskın-

dır. Hz. Peygamber’e (s.) göre, bu merkezler üze-

rinde “şeytan ile meleğin savaşı” vardır: “Şeytan 

da, melek de insanoğluna sokularak onun kal-

bine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülü-

ğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teş-

vik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştır-

maktır. Meleğin işi hak ve hayra, iyiliğe çağırmak 

ve kötülükten uzaklaştırmaktır. Kim içinde hak-

ka, hayıra, iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki 

bu Allah’tandır ve hemen AllahTeâlâ’ya hamd et-

sin. Kim de içinde şer ve inkâra çağıran bir fısıl-

tı duyarsa ondan uzaklaşsın ve hemen şeytandan 

Allah’a sığınsın.”8

Hz. Peygamber (s.), bir başka hadisinde, bu 

iki karar mekanizmasında olan değişimi ve bu-

nun etkilerini, şu şekilde açıklamaktadır: “Fitne-

ler, tıpkı (kamışlardan örülen) hasır gibi, (insan-

ların kalbine) çubuk çubuk atılır. Hangi kalbe bir 

fitne nüfuz ederse onda siyah bir leke hâsıl olur. 

Hangi kalp de onu reddederse onda beyaz bir be-

nek hâsıl olur. Böylece iki ayrı kalp ortaya çıkar: 

Biri cilalı taş gibi bembeyazdır; dünyalar durduk-

ça buna hiçbir fitne zarar vermez. Diğeri ise, ala-

ca siyahtır. Tepetaklak duran testi gibidir; bu kalp, 

ne iyiyi iyi bilir, ne de kötüyü kötü. O, hevadan 

kendisine ne yutturulmuşsa, onu (hak veya batıl) 

bilir.”9

Şeytan ve meleğin insan üzerindeki savaşı, vi-

rüs ve anti virüs programlarının bilgisayar mer-

kezli/mikroişlemci tabanlı tüm sistemler üzerin-

deki savaşına benzerdir. Virüs, bilgisayar merkez-

li sistemleri tahrip etmeye çalışırken; anti virüs, 

bu sistemleri korumaya ve virüsü yok etmeye ça-

lışır. (Bilgisayar mühendisleri, yukarıdaki hadisle-

ri çok daha farklı bir şekilde yorumlayıp değer-

lendirebilirler.)

Görülebileceği gibi bu karar merkezleri değiş-

kendir. Kötülüğün merkezi olan ve her türlü ves-

8 Tirmizi, Tefsir, (2991); Cevzi, K., Kitabu’r-Ruh, İstanbul, İz 

Yayıncılık, s. 291-292.

9 Buhari Hadis no: 4733

-

-

-
-
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veseyi insana veren Nefs, “Emmâre”aşamasından 

“Mutmainne”aşamasına çıkarak insanın iyilik yö-

nünü kuvvetlendiren bir merkeze dönüşebilir. 

Benzer şekilde her türlü iyiliği insana ilham eden 

“bembeyaz kalp”, “simsiyah”, “kilitlenmiş”, “üze-

rine damga vurulmuş” ve “sürekli kötülüğü teşvik 

eden” bir seviyeye inebilir. Nefs ve Kalbin, burada 

ifade edilenin aksine değişimleri de mümkündür.

Bu değişimin yönünü belirleyen, içinde bulu-

nulan şartlar, insana etki eden faktörler, insanın 

düşünce mekanizması ve aklını kullanmadaki be-

cerisidir: “Her doğan çocuk fıtrat (saf ve berrak 

yaratış ve yaratılış, gerçek ve katıksız bir tabiat) 

üzere doğar. Sonra anne-babası onu Yahudi veya 

Hristiyan veya putperest yapar.”10

İblis’in Hz. Âdem ile eşi üzerindeki etkisi, söz 

konusu karar merkezleri üzerinde oluşturabildiği 

olumsuz etkiden dolayıdır. Kur’ân’dan anlayabil-

diğimiz kadarıyla Allah, Hz. Âdem ile eşini cenne-

te yerleştirdikten sonra onlarla bir kez konuşmuş-

tur. Gene Kur’ân’dan anlayabildiğimiz kadarıyla 

İblis, fırsat yakaladıkça her seferinde onlara yasak 

ağaçla ilgili bir “dost olarak”(!), “iyiliklerini isteye-

rek”(!), olmayacak şeyler söylemiş; Heva cephe-

sinin baskın olmasını sağlamıştır. (En doğrusunu 

Allah bilir.) İsraf olayına bu açıdan bakılması ve 

ele alınmasında fayda vardır.

Lanetlenmiş ve kovulmuş olan İblis, Allah’tan 

Kıyamete kadar yaşama izni istemiş ve de almış-

tır. Bu izni aldıktan sonra, azmış olmasından do-

layı hem Allah’ı suçlamış hem de Hz. Âdem’e ve 

nesline sınırsız ve topyekûn bir savaş açacağını, 

Allah’ın dosdoğru yolu üzerine pusu kurup otu-

racağını, insanlara her yönden yaklaşarak saptıra-

cağını, her türlü vesveseyi kalplerine sokacağını, 

onlara “Allah’a başkaldırmayı ve dünya tutkula-

rını süsleyip-çekici göstereceğini” beyan etmiştir: 

“Dedi ki: “Madem öyle, beni azdırdığından dola-

yı onlar(ı insanları saptırmak) için mutlaka senin 

dosdoğru yolunda pusukurup oturacağım. Sonra 

da onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından 

ve sollarından kendilerine sokulacağım. Onların 

çoğunu şükrediciler bulmayacaksın.” (7 A’râf 16, 

17). “Dedi ki: “Rabbim, beni kışkırttığın şeye kar-

şılık, andolsun, bende yeryüzünde onlara, (sana 

başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip-

çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka 

10 Buhari, Cenaiz, Ötüken Yayınları, 680.

kışkırtıp-saptıracağım.” “Ancak onlardan muhlis 

olan kulların müstesna…”(Allah) Dedi ki: “İşte 

bu, bana göre dosdoğru olan yoldur.” (15/39-

41). “Allah, onu lanetlemiştir. O da (şöyle) dedi: 

“Andolsun, kullarından ‘miktarları tespit edilmiş 

bir grubu’ (kendime uşak) edineceğim.Onları -ne 

olursa olsun şaşırtıp saptıracağım, en olmadık ku-

runtulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak da-

varların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve 

Allah’ın yarattıklarını değiştirmelerini emredece-

ğim.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edi-

nirse, kuşkusuz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır.

(Şeytan) Onlara vaidler ediyor, onları en olmadık 

kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir 

aldanıştan başka bir şey vadetmez.” (4/118-120). 

Allah, yukarıdaki ayetlerde aşağıda ifade edilen 

noktalara/konulara vurgu yaparak insanları,İblis’e 

ve onun yolundan gidenlere karşı uyarmakta ve 

de yol göstermektedir:

• İblis, Allah’ın “secde edin” emrini kendisini 

tahrik etmek olarak değerlendirmiş, yorum-

lamış ve isyan etmiştir. Bu nedenle İblis ve 

İblis’in yolundan gidenler, kibir sahibi olan 

müsrifler olup hoşlarına gitmeyen her şeyi ve 

herkesi karalar ve suçlarlar.

• İblis ve onun yolundan gidenler, Allah’ın dos-

doğru yolu üzerinde pusu kurup oturarak in-

sanları saptırmak için hiçbir ölçü tanımayan, 

insafsız, merhametsiz ve vicdansız kimselerdir.

• İblis ve onun yolundan gidenler, Allah’a her 

türlü isyanı süslü göstermek için çalışacaklar; 

insanları tahrik edip azdırmak isteyeceklerdir.

• İblis ve onun yolundan gidenler, insanların 

Allah’a şükretmemeleri için ellerinden gelen 

her şeyi yapacaklar, insanların hiçbir şeyden 

tatmin olmamaları, mutlu olmamaları için sü-

rekli “dahası, dahası var” deyip her şeyi ve her 

konuyu israf etmeleri için uğraşacaklardır.

• İblis ve onun yolundan gidenler, insanlara sü-

rekli vesvese ve kuruntu vererek, vaad ederek, 

bunalım içerisinde olmalarını sağlamaya çalı-

şacaklardır.
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• İblis ve onun yolundan gidenler, hem insanla-

rın hem de diğer canlıların fıtratlarını, genetik 

yapılarını bozmaya çalışacaklardır.

• İblis ve onun yolundan gidenler, insanlara ya-

pıp ettikleri her şeyi süslü gösterecek şekilde 

çalışacak, teoriler/tezler üretip yapıp ettiklerini 

ilmi hakikatler maskesi altında kabul ettirme-

ye çalışacaklardır. Cinsellik, toplumsal cinsiyet 

eşitliği, cinsel yönelim, eşcinsellik, gaylık, lez-

biyenlik, nikâhsız birlikteliklerden oluşan top-

lum, pedofili(çocuklarla seks), zoofili (hayvan-

larla seks), tüketim, Kapitalizm, Marksizm ile 

ilgili teorilere, Freud ve Darwin’in teorilerine 

bu açıdan bakılmalıdır.

• İblis ve onun yolundan gidenler, dede, nine, 

anne, baba, çocuk, torun, hısım ve akrabalar 

arasını açmaya, sadece bireylerden ibaret ör-

gütsüz bir toplum inşa etmeye çalışacaklardır.

• İblis ve onun yolundan gidenler, “aldanıştan 

başka bir şey va’detmezler”/etmeyeceklerdir.

• İblis ve onun yolundan gidenler, Allah’ın bah-

şettiği nimetleri inkâr ettikleri için en büyük 

nankörler ve müsriflerdir.

• İblis ve onun yolundan gidenlerin etkisinde 

kalmayacak ve onlara karşı mücadele edecek 

olanlar, “Allah’ın muhlis olan kullarıdır”.

Genel olarak insan, yapısındaki karmaşık iliş-

kilerden dolayı, zor zamanlarında, sıkıntılı anla-

rında gayrı ihtiyarı olarak Âlemlerin Rabbi olan 

Allah’a yönelir, sığınır ve yardım ister. Rahata er-

diğinde Allah’ı unutarak, sırt çevirip İblis’in yolu-

na döner ve gider. Bu davranışından dolayı haddi 

aşmakta, ölçüyü kaçırmakta ve müsriflerden ol-

maktadır: “İnsana bir zarar dokunduğunda, yan 

yatarken, otururken yada ayaktayken bize dua 

eder; zararını üstünden kaldırdığımız zaman ise, 

sanki kendisine dokunan zarara bizi hiç çağırma-

mış gibi döner-gider. İşte, müsriflere yapmakta 

oldukları böyle süslenmiştir.” (10/12).

İblis’in Hz. Âdem ve onun yolunda gidenlere 

ilan ettiği sınırsız ve topyekûn savaşla ilgili olarak, 

Allah, iman edenlere yol gösterme bağlamında, 

İblis ve onun yolunda gidenlerin kullanabilecek-

leri mücadele şekillerini, İblis’e hitap ederek de-

şifre etmekte ve genelde tüm insanları, özelde de 

iman edenleri uyarmaktadır: “Onlardan güç yetir-

diklerini sesinle sarsıntıya uğrat, atlıların ve yaya-

larınla onların üstüne yaygarayı kopar, mallarda 

ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli va-

atlerde bulun. Şeytan, onlara aldatmadan başka 

bir şey vadetmez.” (17/64).

Bu ayet göre İblis ve onun yolunda gidenlerin 

kullanacağı mücadele şekilleri şunlardır: 1-Aske-

ri savaş, 2- Ekonomik savaş, 3- Psikolojik savaş, 

4- Sosyolojik savaş, 5- Soğuk savaş,

İblis ve onun yolundan gidenlerin bu mücade-

le anlayışını iyi kavrayıp ona göre davranmak ve 

gereğini yapmak her müminin görevidir. Aksi tak-

dirde hem bu dünyada hem de öteki dünyada ağır 

bedeller ödenecektir.

Bu mücadele sürecinde unutmamız gereken 

temel kural, müsriflerin, İblisin yoldaşı, şeytan-

ların kardeşi olduğu gerçeğidir: “Akrabaya hak-

kını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ede-

rek saçıp-savurma. Çünkü saçıp savuranlar, şeyta-

nın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabbine kar-

şı nankördür.” (17/26-27).

Bugün genelde tüm dünyada, özelde Türkiye’de 

“çirkin hayasızlığı” yayanların (2/268), aile kuru-

munu yıkmaya çalışanların, İblis’in yolundan gi-

den şeytanın kardeşleri olduğunu unutmamak 

gerekmektedir. Unutulmaması gereken bir baş-

ka gerçek de, müsriflerin, “zorba”, “müstekbir” ve 

“kibir sahibi” olmalarıdır (10/83, 44/31). O ne-

denle müsriflere itaat edilmemelidir: “Yeryüzün-

de bozgunculuk yapıp, dirlik düzenlik vermeyen 

müsriflerin emrine uymayın.” (26/151-152)

İsrafa karşı vereceğimiz büyük ve zorlu mü-

cadeledeunutmamamız gereken temel gerçek, bir 

toplumsal değişim yasasının var oluşudur: “Bir 

kavim (toplum), kendinde olanı değiştirinceye 

kadar Allah, ona nimet olarak bağışladığını de-

ğiştirici değildir.” (8/53). “Gerçekten Allah, kendi 

nefis (öz)lerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar, 

bir toplulukta olanı değiştirip-bozmaz.” (13/11)

Bu temel yasayı göz önüne alarak insanlığın 

asırlar boyu birikimini heba ettirmeye çalışan gü-

nümüz şeytanlarına/müsriflerine karşı Kur’ân ve 

Sünnetin rehberliğinde gereken mücadeleyi, ge-

rektiği şekilde vermek, bu gün her müminin göre-

vidir: “Müsrif bir kavimsiniz diye, sizi o Kur’ân’la 

uyarmaktan vaz mı geçelim?” (43/5) Ve Rabbi-

miz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı 

bağışla, ayaklarımızı (bastıkları yerde) sağlamlaş-

tır ve bize kâfirler topluluğuna karşı yardım et.” 

(3/147).
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Dostluk ve sırdaşlık yaptığı sıra arkadaşıyla ilişkileri “gelen netler”e göre limoniye 
dönen, yarışmayı, kazanmayı, üste çıkmayı hedefleyen; erdem, asalet, yücelik, 
ahlakilik, bireysel donanım, güç istenci, varlığı, insanı okuma, geleceği hikmet-
irfan-yüksek iyi ile inşa etme fikrini küçümseyen dahası unutturan sadece “kendini 
kurtarmaya” yetecek bilgiyi, notları, seviyeyi, değerleri elde etme gibi süfli ve müptezel 
zihni durumları inşa eden eğitim sistemi elbette Türkiye için umutları söndürüyor.

2 4 Ocak Kararları’yla, kü-

resel finansa,uluslararası 

piyasalara açıldıktan sonra 

Türkiye’nin “kalifiye ele-

man” ihtiyacı iyiden iyiye 

arttı. İhracat kavramı daha 

çok zikrediliyordu artık, dil 

bilmek, dünya çapında de-

neyim kazanmak, bir Batı 

ülkesinde eğitim görmek 

ayrıcalık için yeterliydi. Uzun 90’larda yurtdışın-

da doktora yapanların sayısı arttı, uzmanlaşma 

neoliberalizmle, serbest piyasa fikriyle, Gümrük 

Birliği’ne girişte, AB’ye katılım için önemli refe-

ranslar arasına girdi.

1980 öncesinde memuriyet bir cazibe merkezi 

değildi, eğitim kurumu çok az, üniversite sayısı 

sınırlı olduğu için akademiden çıkanlar eğitim-

de ciddi bir seviye kazanmıştı. Lise mezunlarının 

rahatlıkla memur olabilmesi üniversitenin daha 

ayrıcalıklı, yüksek seviyeli, alanlarında en kaliteli 

eğitimi vermesini sağladı. Bunda tabi üniversite, 

lisans öğrenci sayılarının azlığının etkisi vardı... 

Hâliyle bu eğitim düzeyi beraberinde kültür orta-

mının kaliteli hâle gelmesini sağladı.

Türkiye’nin liberalleşmesi beraberinde 

“piyasa”nın, pazarın geçerlilik kazanması eğitimi 

iş sahasında öne çıkaran araç haline getirdi. Üni-

versitelerin sayısının artışına bağlı olarak kamuda 

lisansın tercih edilirliği, artan mezunlarla yüksel-

di, doğal olarak üniversite mezunlarının bilhassa 

devlet kapısına yerleşme 

ihtimali arttı. Bu eğitimin 

kalitesini azaltırken üni-

versite mezuniyetini kıy-

metlendirdi; amaç sadece 

lisansa yerleşmek olunca 

aşama aşama ortaokul ve 

lise anlamsızlaştı, amaca 

giden yolda gereksiz oya-

lanmalar gibi algılandı.

“Üniversite sınavı”nda çıkmayacak sorular, ko-

nular, dersler vakit kaybından ibaretti, üniversite 

sınavına son sene hazırlanıp kazanmak varken ni-

çin 10 sene zaman, para kaybı yaşanıyordu ki... 

elbette buna dershaneciliği de eklemek gerek. Bir 

an önce iş hayatına girme, az çalışıp çok ve ko-

lay kazanç fikri eğitimi değil piyasanın gereklerini 

özümsemiş bireyleri besledi.

Doktora değerlendi, yabancı dil, ikinci dil, yan 

dal, yurtdışı deneyimi kıymete bindi... fakat bun-

ların hiçbiri klasik manadaki terbiye, ilim ahlakı, 

yeniliklere açıklık, yaratıcılık, yeni usuller ve içe-

rikler geliştirme, memleketin genel irfanına, bilim 

anlayışına katkı, evrensel ilmi ve teknik seviyeyi 

aşmaya dönük eğitimden çok rekabeti, kazanma-

yı, savaşmayı, birinci gelmeyi, lisenin son sene-

sinde yaşamayı unutup “bir yıl dişini sıkıp”, her 

tür sosyal yaşamı erteleyip sınavı kazanmayı öne 

çıkardı. Buna 2000’li yıllarda KPSS’yi de eklemek 

gerek.
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90’larda AB imkânları, dış ticaret, uluslarara-

sı iş imkânları, küreselleşme, yeni müktesebatlar 

yeni uzmanlıkları doğurdu. Hukuk, dil, işletme 

ve iktisat, uluslararası ilişkiler hatta toplum mü-

hendisliğine açılabilecek branşlar yurtdışında re-

vaç kazandı. Eğitimi anlamsızlaştıran hususların 

başında dershane bulunuyorsa beraberinde kamu 

yerleştirmeleri, sayısı çoğalan üniversiteler, araç-

sallaştırılan ve değersizleştiri-

len eğitim anlayışı gelir. Pop 

ve tüketim eşliğinde gelişen 

kültürel hayat eğitimi sıradan-

laştırırken eğitimcilere bakış 

açısının kıymetinin düşmesini 

getirdi.

90’lı yıllarda uzmanlaş-

ma adeta ulaşılması imkânsız 

bir hedef olarak görülmeye 

başladı. Uzmanlar dönemi, 

2000’lerin ilk 15 senesinde en 

güçlü akım olmayı sürdürdü. 

Kamudaki tercihlerde “işini iyi 

yapan”dan daha çok uzman-

lık sahasında doktora yapan, 

yurtdışı tecrübesi bulunan, 

yabancı dili yeterli, küresel 

literatürü takip edenlerin ayrı-

calığı arttı. Uzmanlık neredey-

se bir güç odağına evrilerek 

kendi hinterlandını yüksek 

duvarlar, jiletli tellerle tahkim 

etmeye başladı.

“Çokbilmiş ukalalık”, pra-

tiği sündürme, kibirli bilgiç-

lik, burnu büyük ayrıcalık 

pervasız bir uzmanlar sınıfı 

oluşturdu. Konunun uzmanı 

olmak liyakat ve ehliyeti öne 

çekmek manasına gelmeyebi-

liyordu; diploma-tez-kurs iş-

leri kilitleyecek bir yavaşlık getirmeye başladı.

Buna siyasete vesayet oluşturma eğilimlerini 

eklemek gerekir. Özellikle neoliberal siyasetin tü-

kenip milli yerli döneme geçişle birlikte uzman-

ların yerlerini kaybettiği gerçeği başka gerçeklik-

leri besledi; uzmanlığın değil tam tersine düşük 

seviyeli, sıradan ama arkası olanların etkinliğinin 

kazanması...

Anlaşılan o ki memurlardan, akademisyenler-

den, özel sektördeki statükoculardan da uzman-

lara karşı bir tepki, nefret husule geldi. Uzman 

kibri, doktoranın yeri ve niteliğine, dil sayısı-

na, tecrübeye, networke, ilişkiler ağının girift-

liğine bağlı olarak katlanıyordu. Belli bir zaman 

sonra uzmanlaşma gözden düşmeye başladı. 

FETÖ’cülerin “uzmanlaşma” konusundaki hassa-

siyeti ve “başarısı”nı da eklemek gerek. 90’lardaki 

uzman kavramı neyi kapsıyorsa FETÖ hepsini ye-

rine getirdi. Özellikle 2015’ten 

sonra uzmanlaşma düşmanlı-

ğıyla beraber bunun karşısın-

da sıradanlık, lümpen tavırlar 

güçlenmeye başladı.

Uzmanlaşma vesayeti ye-

rini pratikçiliğe bağlanan, 

meşruiyetini işi hızlı ve şart-

sız, bahanesiz yapabilen “kısa 

yoldan”cılar, hukukun etrafın-

dan dolaşabilenler aldı; neoli-

beral mantığın en koyu, zirve 

insan portresi... Bürokrasi yıl-

larca “mevzuat hazretleri”nin, 

uzmanlaşmaya bağlı mükem-

meliyetçiliğin cenderesinde 

kalırken bu sefer “önce yap 

sonra açıklarsın” tavrı arka 

kapı yöntemini işletmeye baş-

ladı. Uzmanlığa düşmanlık 

eğitim mantığını bütünüyle 

gözden düşürecek boyutlara 

evriliyor.

Eğitim, kafasında bir in-

san, bir Türkiye, bir millet, bir 

dünya tasavvuru olmayan “çe-

kirge sürüsü” imalinden öteye 

geçemeyecek gibi görünüyor. 

Gezi olaylarındaki gençlerin 

“maaşlı burjuva” olma talebi, 

kamuya yerleşip az iş, az eğitim, az üretime kar-

şılık konforlu, rahat, devlet güvencesi bulunan iş 

arayışı en bariz örneklerden... Bu elbette neolibe-

ral sistemle yakından ilgili...

“Kimsenin gözünün yaşına bakmayan”, “iki 

işte çalışma”yı icbar ettiren, “ev halkından en az 

birinin” de çalışmasını gerektiren neoliberal sis-

tem temel ihtiyaç malzemeleri kalemlerini artırdı-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
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ğı gibi lükse kaydırdı. Buna önceleri yürürlükte 

olan taşeron sistemini de ekleyelim...

Güvence arayışı vahşi çalışma alanlarının art-

masına bağlı olarak yükseldi; bilhassa neolibera-

lizmin hizmet sektörüne abandığı yerlerde uzun 

çalışma saatleri, sosyal hayatın, özel yaşamın ne-

redeyse sona ermesi, çalışma ortamındaki katı ku-

rallar, neoliberalizmin ortaya çıkardığı prekarya 

gibi artık kitlelerle anılmaya başlayan yeni sınıf-

larda bireyleri arayışlara itti.

Eğitim kavramı bu bakımdan “yırtma”nın yani 

devlet güvencesine girmenin en meşru yolu haline 

geldi. Eğitim sisteminin ne teori ne pratik bir ka-

zanım veremediği, sürekli sınav sistemlerinin ye-

nilendiği, sınavlarda FETÖ gibi unsurların etkisi, 

bunun devamında KPSS’de yüksek puana ek mü-

lakatların kendine özgü işleyişi dikkate alınınca 

eğitim sadece “güvenli liman” arayışına kilitlendi. 

90’larda iyi bir iş sahibi olmak için uzmanlaşma-

ya yol veren eğitim sistemi şimdilerde devlet gü-

vencesinde kalmanın yahut çok yüksek maaşlı ge-

çimliklerin aracı oldu. Bu zihniyet dünyasına “de-

ğerler eğitimi”nin katkısı olur mu... olmuyor za-

ten. Çünkü neoliberal mekanizmada değer kavra-

mı üretime-tüketim endeksli.

Gündelik hayatta, gelecek kaygısında kazanç 

ve sağlam iş, buna bağlı tüketim, sosyal hayat, gö-

rünürlük temel değerler biçiminde yaşandığında 

“değerler eğitimi”, idealizm, maneviyat gibi hu-

suslar irrasyonel, zeminsiz, teorik bir hal alıyor. 

Her ne surette olursa olsun kazanma fikri neoli-

beral dönemde biz Türklerin temel felsefesi oldu.

Dostluk ve sırdaşlık yaptığı sıra arkadaşıy-

la ilişkileri “gelen netler”e göre limoniye dönen, 

yarışmayı, kazanmayı, üste çıkmayı hedefleyen; 

erdem, asalet, yücelik, ahlakilik, bireysel dona-

nım, güç istenci, varlığı, insanı okuma, geleceği 

hikmet-irfan-yüksek iyi ile inşa etme fikrini kü-

çümseyen dahası unutturan sadece “kendini kur-

tarmaya” yetecek bilgiyi, notları, seviyeyi, değer-

leri elde etme gibi süfli ve müptezel zihni durum-

ları inşa eden eğitim sistemi elbette Türkiye için 

umutları söndürüyor.

Örnekler her geçen gün çoğalsa da en barizi 

geçtiğimiz günlerde hukuk öğrencisi tarafından 

“sınavda kopya çekmesine müsaade etmediği için 

öldürülen” akademisyen Ceren Damar Şenel ola-

yıydı...

Gerekçenin kendisi bile eğitim sistemimizin, 

Türkiye’nin siyasal, kültürel, iktisadi ortalaması-

nın göstergesiydi... Öldüren katilin sebeplerinden 

daha korkuncu ve toplum olarak, devlet ve millet 

bağı içinde düşünülmesi, tedbir alınması gereke-

ni mesaj gruplarında, sosyal medyada katilin ar-

kadaşlarının öteki hocalar için “ders alsınlar” yol-

lu tehditleriydi!

Kopya çekmenin kötü, düşük, hırsızlık oldu-

ğu bir tarafa, yakalandığında öteki öğrenciler ibret 

ve ders alması gerekirken sistem o hale gelmiş ve 

getirilmiş ki artık öğrenciler hocalara ibret alın, 

diyebiliyor. Esasında bütünüyle endişe edilmesi, 

milli güvenlik meselesi kadar ciddiye alınması ge-

reken bu pervasızlık, bu özgüven!

Kopya çekmesine izin vermediği için Ceren 

Damar’ı öldüren zihniyet Türkiye’nin karanlık ge-

leceğinin yol izlerini veriyor bir bakıma. Eğitim 

sistemi, siyasal alanla birlikte çocuklara müthiş 

“özgüvenler” aşılıyor; pek çoğu yersiz, temelleri 

olmayan ve çalışma hayatına, gerçek hayata atıldı-

ğında şok geçirmelerine neden olacak bu özgüven 

bizim yaşam stilimizle ilgili...

Her imkânı önlerine serilen, zahmetsiz, ça-

basız hatta zorla karnı doyurulan, televizyondan 

teknolojik araçların tümünde “özgürce”, kısıtlan-

madan varlık gösteren, doğrudan tüketim toplu-

munun içine doğan nesiller için, “yok”, “hayır”, 

“yapamazsın” kelimeleri kan çıkaracak mahiyette 

artık. Yok’u, olmaz’ı bilmeyen y ve z kuşağı okul-

da şiddet manasına gelmeyen disiplin, düzen, 

intizam, ders ortamı, sessizlik, konstrasyon, mo-

tivasyon, insicam gibi temel kaideleri bile yerine 

getiremiyor.

Hâliyle yok ile karşılaşmamış kuşak sınavlar-

daki gerçeklikten başkasına boyun eğmiyor. “Sı-

nav kazandıracak her şey” yeni kutsalı olan bir 

nesilden bahsediyoruz... Akademisyeni öldüren 

yeni kuşaklar “her hakkı kendinde gören” bir 

kültürle, özgüven ve zihniyetle yetişiyor. Elde et-

menin şartları etik dünyalarına intikal etmemiş; 

sahip olma’dan başka “iyi” bilmeyen kuşaklar için 

akademisyenin tutumu bir “ontoloji kırılması”...

Bunu oluştaki boşluk biçiminde de görebiliriz; 

oluş esnasında önüne çıkan engeli aşmaktan çok 

imha etmeye ayarlanmış benlik ve kültürel moti-

vasyon talebe olmayı, talep etmeyi, eğitimi, terbi-

yeyi bir fazlalık, angarya görüyor.

Onların her şeyi yapmaya hakları var... Üste-

lik bulundukları iktisadi sınıfa göre “yeni haklar” 

elde etmiş bireylerin sayısı da çoğalıyor. Alt sı-
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nıftan ortaya, orta sınıftan üste geçiş yapan geniş 

kesimlerin çocukları, yeni statülerin verdiği per-

vasızlığı üzerinden atamadı; kopya çekme hakkı 

bunlardan biri. Zira özel üniversitede okumak pa-

rasını verdiği sürece haklı, üstün, patron olmayı 

gerektiriyor!

Kabul etmek gerekir ki her ilde üniversite ol-

ması, özel üniversitelerin çoğalması eğitim siste-

minde krizlere yol açıyor. Bilhassa taşra üniversi-

telerinde sıradan memur müktesebatlı akademis-

yenler, taşralı kompleksliler, evrensellikten, kü-

resel ufuktan nasiplenmemiş sıradanlığı yücelten 

yeni akademisyen kuşağı da bu niteliksizlik çağı-

nı güçlendiriyor. Bu bakımdan taşra üniversitele-

rinin “yeter ki öğrenci gelsin” diyerek, bölümün 

kapanmamasına yönelik eğitim kalitesini de epey 

yerlere indiren “toleranslı” tutumları bu kültürü 

besliyor.

“İnek öğrenci” düşmanlığından “entelektü-

el karşıtlığı”na geçilen döneme eğitim felsefesi-

nin tükenmesi, ilme-öğretmene saygının azalma-

sı, eğitimin araçsallaştırılması, neoliberal tüketim 

zavallılığının tabansız ego imali ile de geldik. Yeni 

kuşakların “parasını vereyim diplomamı alayım” 

pervasızlığı, eğitimin şirket gibi yönetilmesiyle il-

gili; eğitimi tümden özele devretme fikri bir çıkış 

gibi görünse bile aslında dershanecilikle başlayan 

özel sektör etkisi bizi bu günlere getirdi.

Gelecek için, çıkar uğruna, mezuniyet ve iş 

bulma yolunda verilecek her kavga bir bakıma 

mubah bu yeni kuşak için; mubahın, caizin, meş-

runun sınırlarını genişlettikçe kültürümüz, siyasal 

alanımız, fikir hayatımız daralıyor, gelecek umu-

dumuz azalıyor.

Neoliberal tüketimcilik ve küresel kültürün 

evrensel geçerliliği, üretimin tek elden dünyaya 

yayılması ideallerin, ilkelerin ölmesine neden olu-

yor. Belki de en tehlikelisi y ve z kuşaklarının her 

ne kadar tarih dizilerinden bir mensubiyet elde 

etseler, müfredattaki değerler eğitimi gibi ders-

lerden bir hassasiyet biriktirseler de aslında ide-

al, ilke, inşacı düşünme gibi hasletleri ontolojile-

rine içkin kılamaması... Bu da eğitim sisteminin 

eksiklerinden.

On yıl önce çoklu zeka kuramı gibi projeler 

yürütülürken şimdi bunun tam tersi üzerinde du-

ruluyorsa burada eğitim sisteminin operasyonlara 

açık bulunduğunu kabul etmemiz gerekir. Ceren 

Damar örneğinden gittiğimizde sadece eğitim sis-

temiyle değil aynı zamanda gündelik kültürümüz-

le ciddi mesafelerin oluştuğunu görmek gerek.

Şiddetin normalleşmesi, kötülüğün sıradanlaş-

ması, kalitesizliğin ve lümpenliğin değer kalıbına 

girmesi ve belki de entelektüel, bilgili, vasıflı ki-

şilere dikte etmenin zorluğu nedeniyle muhteris 

kifayetsiz yetersizlerden kadro oluşturulması gü-

nümüz siyasal-kültürel-akademik hayatının özel-

liği hâlini aldı. Bürokraside, akademide, siyasal 

hayatta, iş dünyasında... içine yönetme-yönetilme 

hiyerarşisinin girdiği her konumda itaat edecek 

müktesebatı, ehliyeti, donanımı yetersiz zayıf ka-

rakterli, kariyerist, paragöz tiplerin istenileni yap-

maları, itiraz, eleştiri, alternatif geliştirememeleri, 

sadece uygulayıcı araçsallıkları nedeniyle tercih 

edilmesi klasik devlet mekanizmasının temelle-

rinde kökleşiyor.

Türkiye’nin eğitim meselesinde yerleşik siste-

min tesirlerinin yanında belki öğretmen-öğrenci 

ilişkisine de yansıyan boyutlar var. Öğrenciler için 

öğretmenler artık ana-baba, saygın kimseler değil; 

sadece sınıftaki uygulayıcı, organizatör, çoğunluk-

la da “dadı.” Anne babaların “evde ben uğraşaca-

ğıma devletin öğretmeni uğraşsın” dediği bir kül-

türde öğretmen gardiyan ile mürebbiye arası bir 

yerde dururken, çocuklarına sözü geçmeyen, ter-

likle terbiye eden velilerin, öğretmenin en ufak bir 

ikazı karşısında okula gelip dünyanın en liberal, 

en demokrat, en insan hakları savunucusu kesilir 

gibi davranma ikiyüzlülüğü eğitimin sorunların-

dan biri...

Tuvalette sigara içen öğrencileri dışarı çıkaran 

nöbetçi öğretmene haddini bildirmek için Millî 

Eğitim Bakanlığı’nın ihbar hattına “bizi tuvalete 

almıyorlar” yalanını söyleyen öğrencilere “inanmış 

gibi” yapan popülist şerbetçi eğitim bürokrasisi-

nin, normalde okul yıkılsa umurunda olmayacak-

ken iki saat içinde müfettiş göndermesi ahlaksız 

ve erdemsiz tutumun Türkiye’ye yaptığı fenalık-

lardan... Haliyle öğrenci için artık ne okul idaresi, 

ne öğretmen saygın kimseler olmaktan çıkar.
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Eğitim sistemindeki putlardan biri de; “seviye-

lerine göre davranma...” kalıbı. Elbette her öğren-

cinin bir seviyesi var fakat seviye kavramına yük-

lediğimiz anlam ve içerik o kadar daraldı ki artık 

seviye kalmadı! Eğitimin bir manası da talebeleri 

belirlenen aşamaya yükseltmek değil mi; işte eği-

tim felsefesinde en temel eksik, yüksek iyi, yüksek 

bilgi, derinlik yoksunluğu.

Sadece müfredata, eğitim politikalarına yük-

lenmeyelim; öğretmen sorunu da var bu ülke-

nin. Eğitimin kalitesi biraz da öğretmenler oda-

sında tartışılan konulardan belli olur; yemek ta-

rifleri, çocuk bakımı, ev işleri, evlenme-kaçırılma 

programları kritiği, stadyum atmosferinde siyaset, 

kozmetik, futbol, öğrenci-veli şikayetleri arasında 

vakit kalmadığı için kitap, fikir, edebiyat, eğitim 

felsefesi, kültür gündemde yer almaz.

Üstelik ilim geleneği ile eğitimi birbirine karış-

tırmayan, karıştırabilecek bir alt yapıya sahip ol-

mayan öğretmen gerçekliği zaman içinde varolan 

idealizmini de tüketir. Artık öğretmenlik idealiz-

mi unuttu, eskiden, 2010’lu yıllara kadar garanti-

li, güvenceli iş arayışında prestijli meslekti öğret-

menlik, 90 öncesinde sahiden Çalıkuşu ütopyası 

etrafında memleketi aydınlatma ideali, bu toprak-

ların çocuklarını bilgiyle, kültürle, değerlerle do-

natma hedefinde öğretmenler vardı...

Atanamayan öğretmenler, sözleşmeli öğret-

menlik, eşlerin farklı yerlerde yer alması, ücretli 

öğretmenlik yanına sınıf kontrolünün neredeyse 

imkansızlaşması, veli-öğrenci mobbingi-şiddeti-

baskısı, cep telefonu kameralarına yansıyan öğret-

men acizlikleri, saygısızlıklar, talebeyi geçirme zo-

runluluğu öğretmenliği tercih edilen değil kaçılan 

meslek haline getirdi. Resmî şemsiyeye girdikten 

sonra “bana kimse dokunamaz” psikolojisinde-

ki aymazlık bu sonuçları doğuran gerekçelerden 

biri, kabul etmeliyiz!

Sınıfta bırakmanın resmen imkânsızlığı, düşük 

notu olan öğrenci için yapılacaklar listesinin hayli 

kabarık olması, okula gelmek istemeyen öğrenci-

nin kasten aldığı sıfır ile on arasındaki notları öğ-

retmenin izah etmek zorunda kalması, çocukların 

“bir şey” yapacağından kaynaklı korku öğretmen-

liği ve eğitimi çıkmaza sürüklüyor.

Belli okullarda velilerin eğitimin içindeki var-

lığına karşın, bilgiç ev hanımı modelinin Emrul-

lah Efendi vizyonuyla birleşmesinden doğan şid-

det, wattsap gruplarına yansıyan tartışmalar, sık 

sık okul idaresine yapılan şikâyetler öğretmenin 

“işi oluruna bırakması”na neden oluyor. En az 

çalışarak en yüksek nota talip olma kültürüne, 

tablet-cep telefonu-televizyon nedeniyle her sa-

niye değişen görüntülerden hızlanan beyinlerin 

motivasyonlarının on, yer yer beş dakikaya kadar 

düşmesini, sıkıya, uzun çalışmaya gelemeyen ço-

cukları da eklersek yeni modellemelerin, yeni bir 

eğitim atağının, kökten, devrim gibi uygulamala-

rın, kararların alınması mecburiyeti ortaya çıkıyor.

Türkiye’nin bilkuvve tarihi gücüne dönebilme-

sinin yolu eğitimden geçiyor. Nesiller, epistemolo-

jik bombardımana maruz kalsa da cehalete yatkın 

benlikleriyle hayata atılıyor. Ne kendi alanında ne 

genel ilmi sahada yetkin bir bireyi eğitim sistemi-

miz mezun edemiyor. Eğitimini alan işi bilmiyor, 

işi bilen eğitimini almamış! Eğitim sistemi aslında 

bir toplumun, bir devletin hayata bakışı, felsefesi, 

dünya görüşüyle ilgili...

Eğitim sistemlerinin tutmamasının, lakaytlıkla 

malul eğitim ortamlarının, disiplinden, idealden 

uzak bireylerin, Batı modernliğinin en kötü kültü-

rel çıkarımlarının devşirilmesinin, yaşamayı ciddi-

yetsiz bir şaka zannetmenin temel sebebi zihniyet 

dünyasının çökmesi, oluşun, ontolojik kaygıların 

sönmesidir. Kendini tasarımlayan, dünyayı dö-

nüştürmeye, kendini başka milletlerden benzersiz 

kılmaya odaklanan bir millet bu hedefini gerçek-

leştirebileceği sistemi inşa eder!
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Hâlihazırdaki durumun Suriye’de iç savaşı sona erdirmekten ve ülkeye kalıcı bir düzen 
getirmekten uzak olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim tüm bu olumlu gelişmelere 
rağmen; örneğin anayasanın yeniden yazımı konusunda mutabakat sağlanmasına 
karşın kayda değer çalışmalar başlamamış, takvim netleşmemiştir. Benzeri bir 
biçimde ABD’nin Suriye’den çekilme kararında en azından söylem düzeyinde herhangi 
bir değişiklik olmasa da eylem noktasında henüz açıklanmış net bir takvim yoktur.

uriye savaşının baş-

langıcından bu yana 

yaklaşık 8 yıl geride kal-

dı. Geride kalan 8 yıl-

da Suriye İnsan Hakları 

Gözlemevi’nin verilerine 

göre 367 bin ile 500 bin 

arasında Suriyeli hayatı-

nı kaybetti, 7 milyondan 

fazla Suriyeli yerinden oldu ve 3 milyondan fazla-

sı Türkiye’ye olmak üzere yaklaşık 5 milyon Suri-

yeli mülteci başka ülkelere sığındı.1 2019 yılı iti-

bariyle -en azından görüntüde- IŞİD büyük oran-

da yenilgiye uğratıldı, çatışan aktörler arasında-

ki sınırlar iyice belirginleşti. Rejim kaybettiği top-

rakların çok önemli bir kısmında tekrar kontro-

lü sağladı. PKK/PYD/YPG/ SDG ülkenin ikinci bü-

yük kısmını hâlen kontrol altında tutarken muha-

lifler ve Türkiye ise geri kalan kısmını kontrol ve 

muhafaza etti.

Şu ana değin savaşı sonlandırmaya yönelik ça-

balar sonuç vermese de hâlen devam ediyor. An-

cak özellikle 2018’de sürece ilişkin bazı olumlu 

gelişmelerden bahsetmek mümkün. Bu bağlam-

da en önemli gelişmelerden biri, başını Türkiye 

Rusya ve İran’ın çektiği Astana toplantıları saye-

sinde ülkede büyük oranda ateşkes sağlanması, 

başta İdlib olmak üzere hâlen sorun teşkil eden 

bazı bölgelerde ise durumun daha istikrarlı bir hâl 

almasıdır. Dahası her ne kadar henüz kayda de-

ğer bir ilerleme kaydedilememiş olsa da taraflar 

1 http://www.syriahr.com/en/?p=108723 https://data2.unhcr.

org/en/situations/syria

Suriye’de yeni bir Anaya-

sa hazırlanması konusunda 

mutabakat sağladı.2

Sürece ilişkin bir diğer 

önemli gelişme ise ABD’nin 

Suriye’den çekilme kara-

rı oldu. Her ne kadar şim-

diye dek takvime ilişkin net bir açıklama yapıl-

mamış olsa da ABD Başkanı Donald Trump 19 

Aralık 2018 tarihinde Suriye’den çekileceklerini 

açıkladı.3 Bir sosyal paylaşım platformu üzerin-

den yaptığı açıklamada Trump Suriye’de bulun-

malarının tek sebebinin IŞİD’i yenilgiye uğratmak 

olduğunu, bunu da artık başardıklarını, dolayısıy-

la artık ülkede bulunmanın bir anlamı kalmadı-

ğını ifade etti. Beklendiği gibi -her ne kadar daha 

öncesinden sinyallerini vermiş olsa da- Trump’ın 

bu kararı dünya kamuoyunca şaşkınlıkla karşılan-

dı, başta Fransa olmak üzere kimi AB ülkeleri ve 

terör örgütü PKK/YPG, ABD’nin bu kararına tep-

ki gösterdi. Hatta Fransa’nın BM daimi temsilcisi 

François Delattre yaptığı bir açıklamasında bölge-

de YPG/PKK/SDG’yi yalnız bırakmanın doğru ol-

mayacağını, ABD sonrası bölgede kendilerinin in-

siyatif almayı değerlendirdiklerini söyledi.4

2 www.bloomberght.com%2Fhaberler%2Fhaber%2F2182159-

s u r i y e - d e - y e n i - a n a y a s a - i c i n - u c - u l k e -

uzlasti&usg=AOvVaw0dlcSIr4Nbqto1xj5H9XHx

3 https://www.sabah.com.tr/dunya/2018/12/19/trumptan-flas-

aciklama-suriyeden-cekiliyoruz

4 https://www.sabah.com.tr/avrupa/2018/12/20/fransadan-

ypgpkkya-destek

Trump
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Trump’ın çekilme kararına sadece yurtdışın-

da değil kendi iç kamuoyunda da çok ciddi tepki 

gösterildi. Demokratlar yaptıkları muhtelif açıkla-

malarda Trump’ın kararının IŞİD’le mücadelede 

büyük zafiyete yol açacak büyük bir hata olacağını 

değerlendirmesinde bulunurken Cumhuriyetçiler 

dahi karara tepki gösterdi. Örneğin Florida eyale-

tinden Cumhuriyetçi Marco Rubio kararı büyük 

bir hata olarak nitelendirirken, bir diğer Cumhu-

riyetçi Senatör Lindsey Graham ise kararının böl-

ge ve dünya genelinde ABD için yıkıcı sonuçları 

olacağı beyanında bulundu.5 Dahası karar Trump 

ile kurmayları arasında dahi sorun oldu, karara 

tepki gösteren Savunma Bakanı James Mattis ve 

IŞİD ile mücadeleden sorumlu Brett McGurk gö-

revlerinden istifa etti, Mattis’in yerine İran’a karşı 

şahin tavrıyla biline John Bolton getirildi.

Trump’ın çekilme kararı Türkiye açısından da 

oldukça önemliydi. Nitekim ABD’yi her fırsat-

ta terör örgütü YPG/PKK/SDG’ye verdiği destek-

ten dolayı eleştiren ve bu sebeple ABD ile ciddi 

anlaşmazlık içerisinde olan Türkiye kararı olum-

lu karşıladı. Türkiye açısından kararı önemli kı-

lan bir diğer unsur da Trump’ın kararını açıklama-

sından kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

Fırat’ın doğusundaki YPG/PKK varlığına yöne-

lik operasyon açıklamasıydı. Karar sonrası Türki-

ye operasyon kararının bir süreliğine ertelendiğini 

açıkladı.6 Hatta kararın Türkiye’nin YPG/PKK üze-

rine olası bir operasyona ABD’nin yeşil ışık yaktı-

ğına ilişkin değerlendirmelerin ardından ABD ka-

nadından konuya ilişkin açıklama geldi, ABD’nin 

beklentileri ve düşünceleri Türkiye ile paylaşıldı.

Basına yansıyan haberlere göre ABD 

Türkiye’den çekilme sonrası YPG/PKK’ya ilişkin 

operasyon yapmama güvencesi istedi, Türkiye ise 

böyle bir garanti vermeyi reddetti. Hatta bu gö-

rüşmeleri gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye ge-

len ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile hükü-

met arasında tansiyonu oldukça yüksek bir gö-

rüşme gerçekleştirildi, Pompeo basın toplantısı 

bile düzenlemeden Türkiye’den apar topar ayrıl-

dı. ABD’nin asıl tepkisi ise Pompeo ABD’ye dön-

dükten sonra gerçekleşti. Twitter üzerinden yaptı-

ğı açıklamada Başkan Trump “Suriye’den çok geç 

kalmış çekilmeye başlarken, IŞİD’in bölgesel hali-

feliğinden geriye kalan çok az şeyi de, birçok yön-

5 https://www.amerikaninsesi.com/a/kongre-suriyeden-

cekilme-kararina-tepkili/4707927.html

6 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201812211036748810-

cumhurbaskani-erdogan-ihracatci-odul-toreni/

den sert bir şekilde vuruyoruz. Yeniden toparla-

nırlarsa, yakındaki mevcut üslerimizden yeniden 

saldıracağız. Kürtleri vurmaları hâlinde Türkiye’yi 

ekonomik açıdan yıkıma uğratacağız. 20 millik 

bir güvenli bölge yaratacağız ve aynı şekilde Kürt-

lerin de Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz. 

ABD’nin uzun vadeli Suriye’de IŞİD’i yok etme-

si politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran 

ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama asker-

lerimizi eve getirmenin zamanı geldi.” açıklama-

sı yaparak hem ABD’nin ülkeden çekilme kararın-

da tüm tepkilere rağmen bir değişiklik söz konu-

su olmadığını tekrar etti hem de Türkiye’yi açık 

açık tehdit etti. Karar Türkiye tarafında tepkiyle 

ve üzüntüyle karşılandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 

“Dün Sayın Trump’ın kişisel sosyal medya hesa-

bında yaptığı paylaşımlar beni ve arkadaşlarımızı 

üzdü.” değerlendirmesinde bulundu.7

Tüm bu gelişmelere rağmen ülkede geçmişe 

kıyasla oldukça düşük düzeyde de olsa yer yer ça-

tışmalar ve saldırılar devam etti. Nitekim bu sal-

dırıların en önemlilerinden biri ABD askerlerine 

16 Ocak 2019’da düzenlenen bombalı saldırıydı. 

Saldırıda 2’si ABD askeri olmak üzere 4 ABD va-

tandaşı, toplamda 14 kişi yaşamını yitirdi, saldırı-

yı IŞİD üstlendi.8 Hemen akabinde dört gün sonra 

benzeri bir saldırı da Afrin’de bombalı araçla ger-

çekleştirildi, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti 11 

sivil de yaralandı.9

Her ne kadar olumlu şeklinde değerlendirile-

bilecek birtakım gelişmeler olsa da hâlihazırdaki 

durumun Suriye’de iç savaşı sona erdirmekten ve 

ülkeye kalıcı bir düzen getirmekten uzak olduğu-

nu söylemek mümkündür. Nitekim tüm bu olum-

lu gelişmelere rağmen; örneğin anayasanın yeni-

den yazımı konusunda mutabakat sağlanmasına 

karşın kayda değer çalışmalar başlamamış, tak-

vim netleşmemiştir. Benzeri bir biçimde ABD’nin 

Suriye’den çekilme kararında en azından söylem 

düzeyinde herhangi bir değişiklik olmasa da ey-

lem noktasında henüz açıklanmış net bir takvim 

yoktur ancak bölgede çekilmenin başladığı da ba-

sına yansımıştır. Bununla birlikte sahadaki aktör-

7 http://www.diken.com.tr/erdogan-alttan-aldi-trumpin-twit-

ter-paylasimlari-bizi-uzdu/

8 https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-mun-

bic-te-patlama-6-olu-19-yarali-11647980/ https://www.bbc.

com/turkce/haberler-dunya-46890744

9 https://www.bbc.com/turkce/46937855
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lerin durumunda geçmiş döneme kıyasla son iki 

senede bazı değişiklikler olduğu göze çarpmakta-

dır. Bunlar şöyle özetlenebilir:

Özellikle Rusya’nın Suriye’de savaşa dâhil ol-

maya karar verdiği 2015 sonlarından itibaren 

İran’ın da verdiği destekle rejim Suriye toprakla-

rının büyük bir kısmını yeniden kontrol altına al-

mayı başarmıştır. Bu itibarla savaşın başından beri 

en önemli anlaşmazlık konularından biri olan re-

jimin düşürülüp düşürülemeyeceği konusunun 

da büyük oranda netleştiğini söylemek mümkün-

dür. Zira ABD, Türkiye ve Avrupa’nın onca bas-

kısına ve mücadelesine rağmen rejimi düşürmek 

mümkün olamamıştır. Dolayısıyla bundan sonra-

ki süreçte de rejimin o yahut bu şekilde bugün ve 

gelecek dönemde ülkede yönetimin bir tarafında 

olacağı -çok özel bir durum olmadığı müddetçe- 

hayli yüksek bir olasılıktır. Hâliyle ortaya çıkan bu 

yeni denklem beraberinde rejim karşıtı devletle-

rin tutumlarını gözden geçirmesini gerektirmiş-

tir. Ancak bu bağlamda henüz rejim karşıtı ülke-

lerden konuya ilişkin herhangi bir değişiklik göz-

lemlenmemiştir.

Bununla birlikte Türkiye’nin tavrında kıs-

mi bir değişiklik gözlemlemek mümkündür. Zira 

konu en son Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın toplan-

tısında gündeme gelmiş, Putin Erdoğan’a Ada-

na Mutabakatı’nın yeniden ele alınması, değer-

lendirilmesi önerisinde bulunmuştur. Erdoğan 

Putin’in bu önerisini basın toplantısında duyur-

muş ve öneriye olumlu yaklaşmış hatta “Rejim-

le üst düzey temasımız olmaz!”10 diyerek iki yö-

netim arasında üst düzey görüşmeleri reddetse 

de aslında bir anlamda alt düzeyde temaslar için 

açık kapı bırakmıştır. Yine Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin yeniden rejimle temas 

kurma ihtimaline ilişkin soruya verdiği cevaptaki 

“Demokratik yollarla seçildiği takdirde Esad ile iş-

birliği değerlendirilebilir!”11 ifadesi de Türkiye’nin 

geçmiş döneme kıyasla rejime yönelik tutumun-

da kısmen değişikliğe gitme iradesinin gösterge-

si gibidir.

Sürecin en önemli figürlerinden biri ABD’dir. 

Bununla birlikte ABD’nin hem Suriye’ye daha ge-

nelde de Ortadoğu’ya ilişkin net bir politikasının 

olduğunu savunmak söylem ve eyleme bakıldığın-

10 https://www.haberler.com/erdogan-dan-esad-la-gorusulecek-

mi-sorusuna-net-11676394-haberi/

11 https://www.dw.com/tr/türkiyeden-esadla-şartlı-işbirliği-

mesajı/a-46762630

da oldukça güçtür. Obama döneminin aksine Su-

riye konusu Trump yönetimi tarafından çok daha 

düşük düzeyde önemseniyor gibi gözükmektedir. 

Zira Trump yönetiminin Suriye’den çekilme ka-

rarı, akabinde bizatihi Başkan Trump’ın ABD’nin 

Suriye’deki varlığını IŞİD ile eşitlemesi hatta ülke-

de İran’ın pozisyonuna ilişkin “İran Suriye’de iste-

diğini yapabilir”12 açıklaması da bu tezi doğrular 

gibidir. Nitekim Trump yönetiminin İran’a yöne-

lik hâli hazırdaki sert tutumuna karşın ABD kana-

dından gelen bu en üst düzey açıklama kafa karı-

şıklığının bir diğer göstergesi gibidir.

Kaldı ki ABD’nin Suriye’ye ilişkin en net ol-

duğu karar şeklinde değerlendirilebilecek çekil-

me kararı dahi kendi içerisinde birçok soru işareti 

barındırmaktadır ve konuya ilişkin ABD kanadın-

dan çelişkili açıklamalar gelmektedir. Trump’ın 

“çok çabuk çekilme” tezi kısa bir zaman içerisinde 

bizatihi Trump tarafından inkâr/terk edilmiş hat-

ta Trump “Hızlı çekilme olacak demedim, çekilme 

zaman içerisinde gerçekleşecek!”13 demiştir. Daha-

sı ABD’nin çekilme sürecine ilişkin hâlen net bir 

takviminin olmaması, Suriye’de sayısı 20’yi aşan 

ABD üslerinin durumunun ne olacağı ABD’nin 

ülkeye ilişkin net bir politikasının bulunmadığı-

nın diğer göstergeleridir. ABD’nin bu kafa karışık-

lığı ülke medyasında da son dönemlerde sıklık-

la eleştirilmektedir. Örneğin Financial Times ga-

zetesi kısa süre önce yayınlanan bir makalesinde 

bu durumu “ABD’nin kendisi bile, çekilip çekil-

meyeceğini, her şekilde yorumlanabilecek koşul-

lara göre hızlı mı yavaş mı çekileceğini bilmiyor-

sa, Ortadoğu’nun geri kalanı nasıl bilsin ki?” şek-

linde özetlemiştir.14 

ABD açısından bir diğer önemli konu ise böl-

gedeki PKK/YPG/SDG unsurlarının çekilme son-

rası durumlarının ne olacağıdır. Bu bağlamda bi-

zatihi Trump’ın Türkiye’nin terörist unsurlara ola-

sı müdahalesine Türkiye’yi ekonomik yıkımla 

tehdit edecek kadar net bir biçimde karşı çıkmış, 

buna karşın ABD kanadından Türkiye’nin hak-

lı güvenlik endişelerinin ABD tarafından anlaşıl-

dığı da dile getirilmiş ve Türkiye’ye 32 km’lik bir 

“tampon bölge” oluşturulması önerilmiştir. Bu-

12 https://t24.com.tr/haber/israilden-iran-suriyede-istedigini-

yapabilir-diyen-trumpa-soktayiz,789471

13 http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-trump-hizli-cekilme-

dunya-2807197/

14 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46875837
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nunla birlikte ABD hâlen bu konuda Türkiye’yi 

ikna edebilmiş olduğunu söylemek oldukça zor-

dur, dahası tampon bölge fikrinin nasıl uygulana-

cağı konusu da şu an için tam bir muammadır.

ABD’nin amacı tampon bölgeyle birlikte 

Türkiye’ye YGP tarafından bir saldırı gelmeme-

si, YPG ve türevlerine de Türkiye’nin müdaha-

lede bulunmamasıdır. Ancak bu bölgenin kont-

rolü kime verilecektir? Örneğin bu bölgenin 

Türkiye’nin kontrolüne bırakılması yine YPG ile 

Türkiye’yi karşı karşıya geti-

recek ve uygulamayı anlamsız 

bırakacak, zira YPG unsurları 

ile Türkiye arasına bir set çe-

kemeyecektir. Eğer bölgenin 

kontrolü YPG ve türevlerine 

verilirse bu da sorunu çözmek 

bir yana daha da derinleştire-

cektir, zira Türkiye’nin zaten 

itirazı ülkedeki YPG varlığıdır. 

ABD’nin bu bölgeye ilişkin bir 

diğer tezi bu bölgenin Arap-

lardan oluşan bir orduya bıra-

kılması fikri de hem pratikte 

hem teoride pek mümkün 

gözükmemektedir, nitekim 

bu öneri kuvvetle muhtemel 

Rusya ve rejim tarafından ege-

menlik ihlali anlamına gelece-

ği ve bölgede ABD’nin inisiyatifini artıracağı için 

reddedilecektir. Tabiatıyla bu durum Türkiye’nin 

de malumudur ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 

Ocak 2019’da yaptığı “Fırat’ın doğusunu huzura 

kavuşturacağız”15 söylemi Türkiye’nin bu konuda 

hâlen ikna edilemediğinin ve operasyon fikrinden 

vazgeçmediğinin bir işaretidir.

Ayrıca ABD tampon bölge konusunda sadece 

Türkiye’yi değil, PKK/YPG/SDG unsurlarını da 

razı edebilmiş gibi gözükmemektedir. Nitekim 

Türkiye’nin bu “tarafsız bölge”nin kendi inisiya-

tifinde olması düşüncesine terör kanadı açıkça 

karşı çıkmaktadır. YPG’nin oluşturduğu Suriye 

Demokratik Güçleri’nin siyasi kanadı olan Suriye 

Demokratik Konseyi’nin Başkanı Riad Drar med-

yaya yaptığı bir açıklamada, Trump’ın Türkiye’nin 

devriye gezeceği bir bölgeden çok, “tarafsız bölge-

ye” işaret ettiğine inandığını ifade etmiştir. Ayrıca 

bölgenin amacının aslında “Kürtlerin” korunması-

na yönelik olduğu, dolayısıyla Türkiye’nin, yaban-

15 https://www.dw.com/tr/erdoğan-fıratın-doğusunu-da-

huzura-kavuşturacağız/a-47261095

cı savaşçıların ve radikallerin bu bölgede kesinlik-

le olmamaları gerektiğini söylemiştir. 16

Gelişmeler Türkiye açısından değerlendirildi-

ğinde ise özellikle 2018 yılında kimi konularda 

başarı sağlandığını kimi noktalarda ise ilerleme 

kaydedilemediğini söylemek mümkündür. Örne-

ğin Türkiye’nin savaşın başından beridir tezi olan 

“Esedsiz” formüller artık pek gerçekleşecek gibi 

görünmemekte, ayrıca ülkedeki PKK/YPG varlığı 

da hâlen devam etmektedir. Türkiye her ne ka-

dar Zeytindalı ve Fırat Kalka-

nı operasyonlarıyla ülkedeki 

YPG ve DAEŞ terör unsurlarını 

kimi bölgelerden temizlediyse 

ve bu bölgelerin kontrolünü 

ele aldıysa da Fırat’ın doğu-

sunda çok ciddi bir PKK/YPG 

varlığı söz konusudur ve hâlen 

bu bölge Türkiye için önem-

li bir tehdittir. Zira sıklıkla 

Fırat’ın doğusundan TSK ve 

muhaliflerin bulunduğu böl-

gelere (başta Azez ve Afrin’e 

olmak üzere) yönelik tacizler 

devam etmekte, Türkiye’de bu 

tacizlere top atışlarıyla ve kimi 

zaman hava saldırılarıyla kar-

şılık vermektedir. Fırat’ın do-

ğusuna operasyon fikrine de 

ABD açıkça karşı çıkmakta, Rusya ise en iyimser 

ifadeyle taraftar gibi gözükmemektedir. Bunun dı-

şında operasyon uygulamada da büyük tehlikeler 

içermektedir, zira bölgedeki ABD unsurları hâlen 

çekilmiş değil, ABD üsleri de hâlen boşaltılmış de-

ğildir.

Tam da bu noktada Putin’in operasyona yeşil 

ışık yakmak yerine “Adana Mutabakatı” önerisi 

Rusya’nın operasyona bakışı hakkında ipuçları 

vermektedir. Bilindiği gibi Hafız Esad Suriye’sinin 

Abdullah Öcalan ve PKK’nın Türkiye aleyhine fa-

aliyet yürütmesine izin vermesi üzerine Türkiye 

sert tepki vermiş, Suriye sınırına ciddi askeri tah-

kimat yapmış, olası bir savaş durumunun önüne 

geçebilmek üzere İran ve Mısır’ın araya girmesiyle 

iki ülke arasında 20 Ekim 1998’de “Adana Mu-

tabakatı” imzalanmış ve mutabakat iki ülkenin 

taahhütlerinin ve uzun dönem terörle mücadele-

sinin çerçevesini çizmişti.

16 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46890462
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Buna göre Suriye kendi topraklarından 

Türkiye’nin güvenlik ve istikrarını tehlikeye ata-

cak eylemlere ve PKK’nın silah, lojistik ve mali 

destek sağlamasına ve propaganda faaliyetleri-

ne izin vermeyeciğini taahhüt etmiş ve PKK’yı te-

rör örgütü olarak ilan etmiştir. Ayrıca Suriye, di-

ğer terör örgütlerinin yanı sıra PKK ve uzantıları-

nın topraklarındaki faaliyetlerini yasaklamış, PKK 

üyelerinin transit yollarla üçüncü ülkelere gitme-

sine izin vermeyeceğini, PKK liderlerinin toprak-

larına girmesini engelleyeceğini ve gümrük yet-

kililerine bunun için talimat vereceğini taahhüt 

etmiştir.17

Peki Adana Mutabakatı Putin tarafından ne-

den dile getirilmiştir? Aslında 2011’den beri fii-

len bir geçerliliği kalmayan antlaşmanın Putin ta-

rafından dile getirilmesinin iki amacı olduğu iddia 

edilebilir; bunlardan ilki Türkiye’nin bölgeye yö-

nelik olası bir operasyonun önüne geçmek, ikinci-

si bu vesileyle Türkiye ile rejim arasında resmi üst 

düzey görüşmelerin yeniden başlatılmasını sağ-

lamaktır. Bununla birlikte Adana Mutabakatı’nın 

bugün uygulanması pek de gerçekçi görünme-

mektedir. Zira bugünkü Suriye o dönemki Suri-

ye değildir, imkân ve şartlar ziyadesiyle değişmiş-

tir. İkinci olarak da rejim her ne kadar Suriye top-

raklarının büyük çoğunluğunun kontrolünü tek-

rar ele geçirmiş olsa Suriye’nin hâlen önemli bir 

kısmı Türkiye-Muhalifler ve ABD-YPG gibi diğer 

önemli aktörler/unsurların kontrolündedir, diğer 

bir deyişle bu bölgeler rejimin kontrolünde değil-

dir. Kaldı ki ülkedeki PKK/PYD/YPG varlığı reji-

min kontrol edemediği sınırlar içerisindedir. Do-

layısıyla mutabakat önerisinin hayata geçirilmesi 

ve olumlu bir sonuç vermesi ziyadesiyle zor gö-

zükmektedir.

Bunun dışında Türkiye’nin İdlib’te çatışmasız-

lık ortamının tesisi ve bölgedeki silahlı grupların 

bölge dışına çıkarılması ve etkisizleştirilmesi, ben-

zeri bir biçimde ABD’nin ülkeden ayrılmaya karar 

vermesi, Mümbiç’te terrorist unsurların sayısının 

azaltılması, ülkede ateşkesin ilanı, Zeytindalı ope-

rasyonuyla bölgedeki IŞİD ve YPG terör unsurla-

rının temizlenmesi ve bölgenin güvenli hâle geti-

rilmesi gibi konularda önemli başarılar sağladığını 

öne sürmek mümkündür.

Rusya açısından ise kısaca eskiye kıyasla ülke-

de işlerin Rusya’nın istediği doğrultuda gelişmesi 

olumlu karşılanmaktadır ve Rus yönetiminin ar-

tık savaşın resmî olarak bitirilmesi, istikrar ve dü-

17 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46996917

zenin yeniden ülkede tesisine yönelik geçiş süre-

cinin şekillendirilmesi ve hayata geçirilmesi, ülke-

nin yeniden yapılandırılması gibi konulara odak-

landığı söylenebilir.

Sonuçta 2018 yılı Suriye iç savaşında -her ne 

kadar ciddi somut adımlar atılamasa da- çatışma-

ların seviyesinin azaldığı, çatışan aktörler arasın-

da askeri açıdan bir dengenin oluştuğu ve sınır-

ların büyük oranda netleştiği bir zaman dilimiy-

di. 2018, IŞİD ile mücadelenin büyük oranda ta-

mamlandığı, diplomatik çabaların yoğunlaştığı, 

Türkiye-Rusya iş birliğinin Suriye’de askeri ve si-

yasi gelişmelerin seyrini büyük ölçüde belirledi-

ği bir yıl oldu. Haricen Cenevre sürecinin aksine 

Astana süreciyle birlikte önemli ilerlemeler kay-

dedildiğini söylemek mümkündür. Çatışmasızlık 

bölgelerinin korunması, mültecilerin ve ülke için-

de yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü için ge-

rekli koşulların sağlanması, IŞİD, Nusra Cephe-

si ve BMGK’nın terör listesindeki bağlantılı kişi ve 

gruplarla mücadeleye devam edilmesi, insani yar-

dımların ulaştırılması, yeni anayasasının hazırla-

ması için komitenin kurulması Astana toplantıla-

rıyla alınan ve henüz istenen seviyede olmasa da 

uygulanmaya başlanan kararlardan bazılarıdır. Bu 

sayede 2018’de Suriye’den dış göç büyük ölçüde 

azalmış, az sayıda olsa da Suriyeli mültecilerin yo-

ğun bir biçimde yaşadıkları Türkiye, Lübnan ve 

Ürdün gibi ülkelerden tersine göçler başlamış-

tır. Örneğin 2018 yılında sadece Türkiye’den 285 

binden fazla Suriyeli ülkesine geri dönmüştür.18

Son olarak ülkede hâlen sınırlı düzeyde de 

olsa çatışmaların devam etmesinden hareket-

le 2019 yılı içinde kimi çatışma dinamiklerinin 

yeniden ortaya çıkması da olasıdır. Bu bağlam-

da; Türkiye’nin özellikle Fırat’ın doğusunda YPG/

PKK’ya dönük askeri hamleleri, rejim ve muhalif-

ler yahut bölgedeki radikal unsurlar arasında İd-

lib çevresinde yeni çatışmaların yaşanması, Afrin, 

Fırat Kalkanı ve Doğu Suriye’de terör eylemleri, 

İran ile ABD ve İsrail’in ülkede karşı karşıya gel-

mesi gerçekleşmesi muhtemel durum ve olaylar-

dır. Bunun haricinde siyasi açıdan ise yeni Ana-

yasa çalışmalarında aşama kaydedilmesi olasıdır.19

18 https://www.cnnturk.com/turkiye/bakan-soylu-ulkesine-

donen-suriyelilerin-sayisini-acikladi

19 http://orsam.org.tr/tr/2018-yilinda-suriye-ve-2019-yilindan-

beklentiler/
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H âlihazırdaki kış, özgürleşti-

rilmiş Suriye ile işgal altın-

daki Suriye arasındaki devasa far-

kı gözler önüne serdi. Durum, sa-

natçıların ve gazetecilerin Esedçi 

çetenin başı Beşşar Esed’e açları ve 

soğuktan donanların kurtarılması 

için müdahale etmesini isteyecek 

noktaya geldi. Sanki çetenin başı 

görmüyormuş, duymuyormuş ve 

konuşmuyormuş gibi… Bazı ga-

zeteler ve çetenin destekçisi inter-

net siteleri vatandaşın çifte işgal-

den destek almış mezhepçi çetenin 

zulmü altında yaşadığı korkunç sı-

kıntının boyutunu yazdı. Vaziyet 

Halep’in gaz ve mazot yokluğu se-

bebiyle birkaç hafta içinde iki ço-

cuğun öldüğünü açıklaması nokta-

sına geldi. Halep ve diğer şehirler 

tüplerle gaz kuyruklarında bekle-

yen kadın, erkek ve çocukları gör-

dü. Aynı tablo Şam ve işgal altın-

daki diğer şehirlerde tekrarlanıyor. 

İşgal altındaki bölgelerin gıda 

maddeleri ve yakıt yanı sıra otel fi-

yatlarında yaşadığı pahalılığın bir 

benzeri yok. Lazkiye’de dört yıl-

dızlı bir otelin günlük fiyatı 200 

doların üzerine çıktı. İşgal altında-

ki Şam’da yaşayan bazı vatandaş-

lar Suriye’den çıkıp giden herkese 

“İçeride yaşadığımız zor yaşam 

şartlarının gölgesinde çıktığınız 

için pişmanlık duymayın. Sizler 

bizden daha iyi bir hayat yaşıyor-

sunuz!” şeklinde sözler yazdılar. 

Esed çetesinin bölgeleri dışında 

yaşayanların hayatı daha iyidir. 

Esed çetesinin kontrol bölgelerinin 

dışındaki her vatandaş saygın bir 

yaşam sürmektedir. 

Buna karşın kamplar ve traje-

dilerini bir kenara koyacak olur-

sak herkes kurtarılmış bölgelerin 

şehirlerindeki Suriyeli vatandaşın 

yaşadığı kolay yaşamı görüyor. İd-

lib, Halep, Hama ve Lazkiye’nin 

devrimcilere ait kurtarılmış kırsal 

ve köylerinden konuşacak olursak 

temel ihtiyaçlar mevcut ve işgal al-

tındaki bölgelerdeki fiyatlarla kar-

şılaştıramayacak derecede ucuz. 

Sözgelimi kurtarılmış bölgelerde 

bir gaz tüpü 5000 Suriye lirasını 

geçmezken aynı tüp işgal altındaki 

bölgelerde şayet bulunursa 10 bin 

riyalden az değil. Bunu mazot, ek-

mek ve başka malzemelerle kıyas-

layabilirsiniz. 

Kamplardaki halkımız kar ve 

yağmur sebebiyle kesinlikle sıkın-

tılar yaşıyor ancak bu sıkıntı en 

azından geçicidir. Yalnız Halep, 

Humus, Hama, Lazkiye ve Şam 

gibi köklü şehirler iktidardaki çe-

tenin yönetimi gölgesinde birer 

hayalet şehre dönüşürken devri-

min köy ve şehirleri, hayati öne-

me sahip ürünlerin bulunduğu 

bir yaşam sürüyor. Üstelik fiyatlar 

Esedçi çetenin kontrolündeki böl-

gelerdeki fiyatlarla rekabet edecek 

düzeyde. Hatta bu şehirler, İdlib 

gibi devrimin yönetimi altındaki 

şehir ve kasabaları kıskanıyorlar. 

Bugün Suriye’de yaşananlar ile 

Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı iş-

gal güçlerinin sonlarında yaşanan-

ları kıyaslıyorum. Ortak paydanın 

bu şehirler arasındaki sıkıntılar 

olduğunu görüyorum. Çetenin 

kontrolü altındaki şehirlerin daha 

önce benzerlerinin yaşadığı sıkın-

tıları yaşaması kaçınılmazdır. Bu 

köklü şehirlerde yaşayan özgür-

lerin çok olduğunun farkında-

yım ancak bu mezhepçi çete tüm 

dünyaya kendisinin vatandaşlarına 

saygın bir yaşam temin etmekten 

aciz olduğunu sönerdi. Bizler işgal 

altındaki bölgelerde hatta okul-

larda uyuşturucunun yayıldığını 

görüyor ve duyuyoruz. Dahası 

suikast, cinayet ve organize suçlar 

günbegün artıyor. Bu da güvenlik, 

ahlaki, ekonomik ve yaşam şartla-

rının kötüleşme boyutunu gözler 

önüne seriyor. Dünya tüm bunlar-

dan sonra Suriyeli göçmenleri ve 

evsizleri çetenin yönetimine dön-

me çağrısı yapıyor. Bu çete kendi 

despotluğu ve zulmü altındakilere 

yaşam şartları sağlamaktan acizse 

sınırları dışından gelenlere güven-

lik sağlayabilir mi?!

(Katar gazetesi El Arab, 20 

Ocak 2018)

Ahmed Muvaffak ZEYDAN 
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Z iyaretin kısa ve ülkenin ağır öl-

çekli olmamasına rağmen İsrail 

Başbakanı Benjamin Netanyahu iliş-

kilerdeki 46 yıllık kopukluk sonra-

sı Çad ziyaretine ve bu ülkelerle nor-

malleşmeye büyük bir önem kazan-

dırdı. Netanyahu şahsi twitter he-

sabında ziyaretin Libya ve Sudan’a 

komşu büyük bir İslâm ülkesiyle ta-

rihi diplomatik bir mesafe kat etme-

yi hedeflediğini yazarak bunun Arap 

ve İslâm dünyasında yaşanan devri-

min bir parçası olduğunu dile getir-

miş, başka ülkelerle başka müjde-

li gelişmelerin olacağı vaadinde bu-

lunmuştu.  Bu twit ve ziyaret şu so-

ruyu beraberinde getiriyor: Çad ger-

çekten büyük bir ülke mi ve Arap 

ve İslâm dünyasındaki İsrail dev-

rimi mefhumu ne anlama geliyor? 

Çad coğrafik konum gereği ce-

zaevi gibi bir ülke. Yani dış dünyay-

la bağlantı için deniz çıkışı bulun-

muyor.  Nüfus itibariyle bir İslâm 

ülkesi. Zira nüfusunun çoğunlu-

ğu Müslüman… Ayrıca Fransızca-

nın yanı sıra Arapçanın resmi dil ol-

ması hasebiyle Arap kimliği bulu-

nuyor. Demokrasi ve insan hakla-

rı kriterleri açısından çok alt sıralar-

da yer alıyor. Afrika kıtasının yanı 

sıra dünya düzeninde de büyük bir 

siyasi ağırlığı yok. Ancak bu soyut 

göstergelerin doğruluğuna rağmen 

Netanyahu’nun bakış açısına göre 

başka kriterler ve ölçüler var. Çad’ın 

Libya, Sudan, Nicer, Nijerya ve Ka-

merun gibi İslâm ülkelerine komşu 

olması gibi stratejik bir konumu bu-

lunuyor. İsrail’in son iki ülkeyle iliş-

kileri olsa da ilk üç ülkeyle ilişkileri 

bulunmuyor. Dolayısıyla Çad’la iliş-

kilerin normalleşmesi İsrail’in Su-

dan ve Libya gibi iki önemli Arap 

ve İslâm ülkesindeki müttefiklerini 

desteklemek için önemli bir unsur 

oluşturabilir… Zira İsrail, Çad üze-

rinden Sudan Kurtuluş Ordusu gibi 

Darfur’daki bazı muhalif gruplara 

destek sunabilir.

Muhtemelen bu durum Sudan 

Devlet Başkanı Ömer Beşir’i İsrail’i 

ülkenin yaşadığı karışıklıkların arka-

sında durmakla suçlamaya sevk etti. 

Libya’ya gelince Tel Aviv’in Çad’la 

güçlü ilişkilerinin İsrail ile İsrail’in 

müttefiki Halife Hafter arasındaki 

ilişkileri güçlendirebilir. Hafter şu an  

bazı Çad muhalif gruplarının sınır 

hattında bulunduğu Libya’nın güne-

yini kontrol altına almaya çalışıyor. 

Bu da İsrail liderliğinde bir koalisyo-

nun oluşabileceği anlamına geliyor.

Bu koalisyon bazı Darfurlu mu-

halif grupları ve Hafter’i içeriyor. Ko-

alisyon ana ayağı ise Çad Devlet Baş-

kanı İdris Dibi. Amaç ise Libya ve 

Sudan’da bir yandan Hafter’in lehine 

diğer yandan Beşir’i provoke etmek 

için karışıklık çıkarma girişimi. Ne-

tanyahu bir süre önce bir Arap dev-

letini ziyaret edeceği mesajı vermiş 

ve İsrail gazeteleri bu ülkenin Sudan 

K udüs de dâhil Batı Şeria ve 

Gazze şeridi 51 yıl önce iş-

gal altına girdiğinden bu yana işgal 

bu bölgeleri bölmek ve parçalamak 

için her aracı kullanmaya çalışıyor. 

Öncelikle yerleşim birimi sila-

hını kullandı. İşçi Partisi’nin Ku-

düs etrafında -Agvar ve Yeşil Hat 

sınırında- yerleşim birimlerini inşa 

etmesiyle başladı. Camp David ve 

Oslo Antlaşmasının imzalanması 

sonrası bu silah bir süpürme sal-

dırısına dönüştü. Bugün yerleşim 

birimlerinin sayısı 260’ı aşmış-

tır. Sabit ve mobil askeri kontrol 

noktalarını sayısı 640’tan az değil-

dir. Irkçı duvarın kullanılması Batı 

Şeria’nın eklemlerini koparmak, 

sağlık, eğitim ve kalkınma sistem-

lerine dair inşa edilen her şeyi yık-

mak içindir. 

Filistinlilere yasak olan ırkçı 

duvarın sokaklarının kullanılma-

sı coğrafik teması kesmek içindir. 

Kapalı askeri bölgeler ve Filistinli-

lere yasak devlet arazileri gibi isim-

ler uyduruldu. Amaç ise Filistinli-

lerin hareket ettiği coğrafik alanı 

sınırlamaktır. Batı Şeria’nın A, B 

ve C bölgelerine bölünmesi felake-

ti eklemleri koparmak ve yerleşim-

cilerin Batı Şeria’nın yüzde 62’isi-

ni almasını sağlamlaştırmak için-

di. Bundan sonra 1990’ların başın-

da Kudüs Batı Şeria’dan tamamen 

ayrıldı ve bu ayırma işlemi tedrici 

olarak Kudüs tamamen tecrit edi-

lene kadar tırmandırıldı. 

Oslo Antlaşmasının imzalan-

ması sonrası Gazze Şeridi ile Batı 

Şeria arasındaki bağı koparma iş-

lemi sürdü. Hedef ise Gazze’yi Batı 

Şeria’dan tamamen ayırmak ve Batı 

Şeria’yı yerleşim birimleri, kont-

rol noktaları, duvar ve zalimce ya-

salarla kuşatılmış 224 adaya böl-

mek. En büyük amaç ise işgal al-

tındaki Filistin topraklarını kuşa-

tılmış, parçalanmış ve tecrit edil-

miş adalar şeklinde Filistin grup-
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olabileceğini yazmıştı. Hartum o va-

kitler bu iddiayı yalanlamasına rağ-

men Sudan ilk kez Netanyahu’nun 

uçağının kendi hava sahasından ge-

çişine izin verdi. Bu da ilişkilerin 

normalleşmesi düşüncesi, yapısı ve 

zamanlaması konusunda muhtemel 

bazı soru işaretleri oluşturuyor. 

Devrim düşüncesi veya Arap ve 

İslâm dünyasına nüfuz etme düşün-

cesiyle ilgili soruya gelince İslâm 

dünyasına ilişkin doğru bir tanım 

bulunmamakla birlikte nüfus oranı 

göstergesini dikkate alacak olursak 

Çad’la normalleşmenin İsrail’e Libya 

ve Sudan’la “ileri bir tarihte bile olsa” 

normalleşmenin yolunu açabileceği-

ni göreceğiz. Ayrıca sıra batı komşu-

su Nijer’e de gelecektir. Mali’de, ku-

zeydeki silahlı gruplarla mücadele-

de rejimi desteklemek için bulunan 

çok uluslu güç çerçevesinde Çad 

önemli rol oynamaktadır. Dolayı-

sıyla Arap-Afrika halkası içinde ku-

zeyde Cezayir ve Fas, doğuda Cibu-

ti ve Somali dışında başka ülke kal-

mayacak. Şayet bu normalleşmeler 

gerçekleşirse Arap-Afrika İslâm ül-

kelerine İsrail nüfuz etmiş olacak. 

Aynı paralellikle İsrail’in Asya kana-

dındaki bazı Arap ülkeleriyle benzer 

bir trafiği var. Netanyahu’nun Um-

man Sultanlığını ziyareti, İsrailli ba-

kanların Bahreyn ve Birleşik Arap 

Emirlikleri’ni ziyareti en önemlileri. 

Bu nüfuz girişimlerini Tony Bla-

ir Enstitüsü küresel değişim olarak 

ifade ediyor. Enstitü İsrail’in Kör-

fez ülkelerindeki arabulucu veya 

üçüncü bir taraf kanalıyla 1 milyar 

dolar aldığını kaydetti. Brookings 

Enstitüsü’nün 2018 yılı başında “Ni-

çin herkes İsrail’i seviyor?” başlık-

lı raporuna göre Körfez ülkelerinin 

İsrail’in sahip olduğu ileri teknoloji-

ye ihtiyacı yakınlaşmadaki önemli et-

ken. O hâlde İsrail’in Afrika ve Asya 

şıklarıyla Arap ve İslâm dünyasın-

daki bu müdahalesi Netanyahu’nun 

bahsini ettiği devrimdir. Uzun süreli 

diplomasi ve halk bazındaki kopuk-

luk dönemi sonrası Asya ve Afrika’da 

Arap ve İslâm ülkeleriyle ilişkiler-

deki bu açılım ve korkunç sıçrama 

devrim niteliği taşımaktadır. Bu ge-

lişmeler önceden çalışılmış adımlar 

olmasına rağmen hızı İsrailli siyaset-

çileri bile dehşete düşürdü. 

Bazı Arap ülkeleri içinde ve bir-

birileri arasında bir parçalanmış ve 

anlaşmazlık hâli sebebiyle bu nor-

malleşme yaşanıyor. Ayrıca Tel Aviv 

ile Washington arasında da büyük 

bir bütünleşme var. Dışişleri Baka-

nı Mike Pompeo Kahire’deki son ko-

nuşmasında Filistin sorununa işa-

ret etmedi ve şu an Ortadoğu böl-

gesinin karşılaştığı en önemli iki so-

runun İran ve terör olduğunu ifa-

de etti. Bu iki sorunla mücadele ise 

İsrail’in Arap ülkeleriyle birlikte ana 

ayağını oluşturduğu yeni Varşova 

Paktı ile olacak. 1969 yılında Mes-

cidi Aksa Camisinin yakılması son-

rası İslâm İş Birliği Teşkilatının uğ-

runa kurulduğu Filistin davasına ise 

bir teselli bile yok.

(El Arabi El Cedid gazetesi, 24 

Ocak 2019)

larının olduğu İsrail bölgesine dö-

nüştürmekti. 

Tüm bunlar coğrafik ve de-

mografik olarak birbirine bağlı bir 

Filistin devletinin kurulmasını en-

gellemek, Filistinlileri dışarıya git-

meleri umuduyla zor ve çözüm-

süz ekonomik ve sosyal şartlar içi-

ne koyacak ırkı sistemi derinleştir-

mek içindi. Maalesef bazı siyaset-

çiler işgalin askeri güçle dayattığı 

yeni gerçeklerin Filistinlilerin ya-

şantısına nasıl yansıdığını gözlem-

leyemiyor. 

Batı Şeria’nın herhangi bir şeh-

rinden Gazze’ye araçla 1.5 saatte 

nasıl ulaştığımızı kimse hatırlamı-

yor. Ramallah’ınBeytilahim’e me-

safesinin 20 dakikayı geçmediğini 

kimse hatırlamıyor. Kudüs’e mesa-

fe ise sadece 14 dakika.

Bugün Gazze öğrencilerinin 

Batı Şeria’nın tüm üniversite ve 

enstitülerinde nasıl okuduğunu 

kim hatırlıyor? Batı Şeria’da genç 

nesillerin çoğunluğu Gazze’ye git-

medi. Tam tersi de doğru. Hat-

ta içerideki halkımızın evlatları-

nın ziyareti bir yana Batı Şeria illeri 

arasında normal bir temas bulmak 

ender rastlanan bir durum.

Batı Şeria’nın Gazze’den ay-

rılmasının işgal politikasının en 

önemli hedefi olduğunda herkes 

hemfikir. Bununla birlikte bölün-

müşlük korkunç bir hızla artıyor 

ve tehlikeli bir ayrıma dönüşü-

yor. Bizler İsrail politikasının ayrıl-

ma işlemine zemin hazırladığına, 

beslediğine ve teşvik ettiğine- tari-

himizdeki tek ulusal birlik hükü-

metinin düşürülmesi de dâhil tüm 

birlik çabalarıyla amansızca savaş-

tığında hemfikiriz. Dolayısıyla bö-

lünmüşlüğü sonlandırmak ve ay-

rılmayı engellemenin bugün işgale 

direnişin en önemli şekli olduğun-

da da hemfikiriz. 

Geçen günler boyunca işgal 

Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınla-

rını arttırdı, Gazze şeridi üzerinde 

ablukayı sıklaştırdı, Ramallah ve 

Bire şehirlerine günlük baskınlar 

düzenliyor. İşgal ordusunun şehir-

lerin sokaklarındaki varlığını nor-

mal hale getirmek suretiyle yeni 

bir emri vaki dayatmaya çalışıyor. 

Geçen günler boyunca işgal 

birçok köyün ve şehrin sokakları-

nı ve girişlerini kapatıyor ki halka 

ulaşımları sırasında sıkıntı verebil-

sin. Hepimiz hedefiz ve tehdit edi-

liyoruz. Parçalanmayı ve tehdidi 

ancak birlikle kırabiliriz.

(El Hayat gazetesi, Filistin Ulu-

sal Girişim Hareketi Genel Sekre-

teri, 21 Ocak 2019)
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arihselcilik, yak-

laşık yarım yüz-

yıldır tartışılan 

ama bir biçimde 

sonuçlandırılama-

yan, daha uzun bir 

süre güncelliğini 

koruyacakmış gibi 

gözüken bir konu-

dur. İslâmcılık ile 

ilgili tartışmalar-

da edebiyatçıların 

deyimiyle bir mazmun görevi yerine getirmesi ve 

bazı yanlış görüşlere sebebiyet vermesi nedeniyle 

üzerinde durulması gereken bir sorundur.

Taihselcilik her şeyin bir biçimde zaman için-

de ortaya çıktığını, toplum ve tarih dışı hiçbir şe-

yin olmadığını iddia eden akımın adıdır. Tarih, 

zaman ve mekâna bağlı oluşumları sadece şekil-

lendirmez, aynı zamanda kendisinin var olması-

nı sağlar sonra da desteğini çeker ve ortadan kalk-

masını getirir. Tabi tartışmanın bizi ilgilendiren 

yönü bu kuramın İslâm’a uyarlanması ve buradan 

doğan sorunlardır.

Tarihselciliğin kendisi tarihsel bir olgudur, ay-

dınlanma felsefesi olarak adlandırılan 18. yüz-

yılda ortaya çıkmıştır. 16. yüzyıl Rönesans, 17. 

yüzyıl Kartezyen felsefelerin birikimleri üzerinde 

yükselen Aydınlanma felsefesi bir kültür felsefesi-

dir. Temel esprisi itibariyle bireycilik, içkinlik, se-

külerlik gibi temel-

ler üzerine oturur. 

Aşkınlığın (kutsal-

lığın) reddi üzerine 

kurulmuştur. Ay-

dınlanma felsefesi, 

tüm beşeri olgu-

ları akın bağların-

dan koparıp akıl-

cı bir yolla insa-

nın veya topyekûn 

toplumun ümit, 

korku, nefret, sevgi, çıkar gibi içkin nedenlerden 

türetmeye çalışır. Buna göre mesela ahlak Allah 

gibi manevi, yönetici bilgeler gibi maddi otorite-

ler tarafından belirlenmiş değildir. İnsanın özve-

rilik duygusundan veya çıkar dengelerinden doğ-

muş bir olgu olmalıdır. Herkes çıkarı için çalışınca 

herkesin çıkarı tehlikeye girer, bir uzlaşma nokta-

sı bulmak zorunda kalırlar ki bu uzlaşı noktasına 

ahlak denir.

Tarihsellik, zamansallık demektir, yani her şey 

bir biçimde, bir zaman içinde ve bir yerde olu-

şur. Yani şu anda varolanın, şimdi burada var olan 

zaman ve mekânla bir ilgisi vardır. Buna göre de 

bir zaman ve mekân dışılık olamaz. Aslında bu 

görüş eksiktir. Kozalitenin en temel ilkelerinden 

birisi kabul edilen ve mutlak zannedilen bu ne-

densellik ilkesi tüm varlıklar için geçerli değildir. 

Felsefi bir deyişle varolan, aşağıda da göstereceği-

Tarihselciliğin Kur’ân konusundaki bu görüşünün temel hatası, tarih ile 
ilgili olmak ile tarihe indirgemeyi birbirine karıştırmış olmasıdır. Bunlar 
aynı şeyler değildir. Şüphesiz beşeri olan her şey bir biçimde tarihle 
ilişkilidir. Ama bu, her şeyin tarihin bir ürünü olduğu anlamına gelmez.
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miz üzere zaman ve mekân içinde olmak yerine 

bunlara karşı kayıtsız olabilir. Mesela Allah koza-

lite dışı olduğu ve sonradan olmadığı için zaman 

ve mekân dışıdır. Tüm nedensellikler onun aşağı-

sında ve kontrolü dâhilinde kalır. Ve tabi zaman 

ve mekânla ilintili olan değişme Allah’ı kapsamaz. 

Allah hiçbir biçimde değişmez, sözgelimi zayıfla-

maz, gelişmez, küçülmez ve büyümez. Değişme 

kuralları onun için çalışmaz.

Her şeyin istisnasız zaman içinde değiştiğini 

ve bir biçimde savrulduğunu 

düşünmek asgari ontolojik 

bilgilerden yoksun olunduğu 

veya mevcut bilgilerin kul-

lanılamadığı anlamına ge-

lir. Günümüzde, felsefesinin 

geldiği Nicalai Hartman’larla 

nihai şeklini bulan yeni onto-

lojik yaklaşıma göre varlığın 

birbirine indirgenemeyen iki 

biçimi vardır: Real varlık ve 

ideal varlık.

Real varlık tekil türden 

olan, bir zaman ve mekân 

içinde bulunan ve dolayısıyla 

da değişime uğrayan varlıktır. 

Hemen her türlü nesnel var-

lık, yeryüzündeki sekiz milyar insan, milyarlarca 

hayvan, ormanlardaki her ağaç, sahillerdeki tril-

yonlarca kum tanesi birer real varlıktırlar. Birileri 

birilerine benzeyebilir ama hiçbiri diğerinin aynısı 

(özdeşi, kendisi) değildir. Eğer öyle olsaydı ayrı 

bir varlık olarak durmazlardı. Biz bir başlangıç za-

manını bilmiyorsak da real varlıklar için en azın-

dan potansiyel olarak bir tarih düşünülebilir.

İdeal varlık ise real varlığın aksine zaman ve 

mekânla bağlantısı olmayan dolayısıyla bir de-

ğişim içinde bulunmayan, yani her yerde ve her 

zaman aynı olan varlık tipidir. Ontolojik olarak 

ideal varlığın en tipik örnekleri, mantığın ve ma-

tematiğin formlarıdır. Mesela beş (5) rakamı, iki 

noktadan bir doğru geçer yargısı, bir varlığın her 

parçasından büyük olması, birer ideal varlık ola-

rak tanımdaki nitelikleri taşırlar. 5, daha önceki 4 

ün büyümesi veya 6 nın zayıflaması ile ortaya çık-

mış değildir. 4 ve 6 ayrıca vardırlar. 5X5 ‘in 25 et-

mesi de hiç değişmeyecektir, bu hep böyledir. Bir 

oluş ve bitiş yer ve zamanı yoktur. Ancak bir form 

olarak 5 taş, 5 kuş gibi içine konanlar değişebilir.

Etiksel olarak yüksek değerler de böyledir. 

Tevhid, adalet, hak, hakkaniyet, özgürlük, gibi 

herkes için gerekli ve hiç kimsenin özel olarak 

çıkarı için var olmayan yüksek değerler de ide-

al varlıklardır. Zaman ve mekân dışıdırlar ve ya-

lın halleriyle hiçbir değişime uğramazlar. Özgür-

lük ilk çağlarda kötü idi de şimdi iyi olmuş değil-

dir; adalet bir gün bir yüksek değer olmaktan çı-

kacak da değildir. Bu bağlam-

da salt dini (İslâmî) değerler, 

tevhid, “insanın takva ve fü-

cur dengesi üzerine yaratıldı-

ğı”, “iyi insanın elinden ve di-

linden kimsenin zarar görme-

diği kişi” olması, hiç kimse ri-

ayet etmese bile bir yüksek 

değer olma niteliğini asla yi-

tirmeyeceklerdir.

Zaman ve mekânla bağ-

lantılı oluşun da farklı boyut-

ları vardır. Bazen bu zaman, 

bir tarih oluşturmaz. Mese-

la real varlıkların büyük bir 

kısmı tek boyutlu bir zaman 

ve mekân içindedirler. Onun 

için de mesela bir taş veya kuşun tarihleri yoktur. 

Eğer bir kuşun tarihinden bahsediyorsak bu tarih, 

o kuşun değil, insanoğlunun o kuş ile ilişkisinin 

bir tarihidir. Yani bu içerikte bir zaman aralığına 

işaret eder. Bilindiği üzere özel yetiştirilen bazı ha-

vanların künyeleri vardır. Burada bu künyede ilk 

defa nerede bulunduğu nerelerden geçerek bize 

ulaştığı yazılıdır. Belirtmeye bile gerek yoktur ki 

bu bilgi bu tekil varlığa ait basit bir bilgidir, baş-

langıçtan günümüze bu hayvan türünün bir tari-

hi değildir.

Beşeri dünyamızda değerlerin tarih ve toplum-

la ilişkisinin iki düzeyi vardır:

1- Değerlerin oluşumu

2- Değerlerin değişimi

Değerlerin oluşumunun da iki düzeyi vardır. 

Bazı değerler vardır ki bunlar bizzat toplum tara-

fından üretilmişlerdir. Toplumsal ihtiyaçların fizi-

-

-
-
-

-
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Mesela Yeni Zelendalıların “Kurtarıcı Mabut” ola-

rak nitelendirilen İlahları, denizci bir toplumun 

ihtiyaç duyarak ürettiği bir Tanrıdır. Karanlık ge-

celerde dev dalgalar arasında yolculuk yapan ge-

micilerin yöneldiği Tanrı koruyucu olmak duru-

mundadır. Hâlbuki semavi dinlerin getirdiği ilke-

ye göre âlemlerin Rabbi olan Allah, pek çok sı-

fata sahiptir. Dalgalarla boğuşan denizcilerin ko-

ruyucusu, toprakla uğraşan toplumların “Bereket” 

vericisidir. Toplumsal şartların bir ürünü olmayan 

din bu tarihsel bozulmayı ortadan kaldırmak için 

gelmiştir.

Toplumların kendi oluşturdukları değerlerin 

yanında toplum üstü bir değer kaynağı vardır. 

Bu değerler hiçbir şekilde topluma indirgenemez. 

Mesela İslâm, Mekke aristokrasisinin oluşturduğu 

bir din değildir, ona rağmen çıkmıştır. Söz konusu 

Mekke aristokrasisi onu boğabilmek için çok uğ-

raşmış ve İslâm, araya kanın bile girdiği ciddi bir 

mücadele sayesinde hayat bulmuştur.

Ancak burada önemli bir noktaya dikkat çek-

mek gerekiyor. İslâm’ın getirdiği değerler, top-

lumsal bir ürün olmamakla birlikte toplumdan 

bütünüyle uzak değildir. Allah, indirdiği öz (de-

ğer) alanını mevcut toplumla örneklendirmiştir. 

Toplumu göz önünde bulundurmak ile topluma 

indirgemek aynı şeyler değildir. Kur’ân ticaret-

le uğraşan bir topluma konuyu ticari kavramlarla 

anlatmıştır. Anlatılan asla bir emtia ticareti değil-

dir, manevi bir ticaretten söz edilmektedir. Bu ma-

nevi ticarette de işleme giren unsurlar, kârlar ve 

zararlar vardır. Üstelik bu ikinci ticaret o zaman-

ki Mekke’nin fiziki ticareti değildir. Tüm insanlı-

ğın manevi ticaretidir. Hiçbir zaman ve toplum-

la kayıtlı olmadığı için tarihselliğinden söz edile-

mez. Tarihsel olan o zaman ki Mekke’nin ticareti-

dir, o gün ne kadar başarılı olursa olsun artık tari-

he tevdi edilmiştir.

Yine burada ikinci bir önemli noktaya dikkat 

çekmek gerekiyor: Bu ilahi mesajla gelen değerler 

de, insanlık tarafından hiç duyulmamış değerler 

değildir. Bunların önemli bir kısmı insanların öte-

den beri bildiği ama anlamını ve özellikle bağla-

mını yitirdiği değerlerdir. Mesela eksen değer olan 

yegâne Allah inancı ilk defa duyuruluyor değildir; 

hac, kurban, vb. gibi pek çok ibadet öteden beri 

bilinmektedir. Adalet, hak, hakkaniyet, sözünde 

durma, şefkat, merhamet gibi değerlerin kıymetli 

olduğu, zulüm, haksızlık, gasp, hırsızlık, vb. gibi 

hasletlerin olumsuz olduğunu marjinal düşünen-

lerin dışında herkes kabul ede gelmiştir. Ancak 

İslâm bunları yinelemiş, tevhid, ölümden sonraki 

hayat, hesap, mükâfat gibi eksen değenlerle bağ-

lantılarını kurmuş, bir değerler hiyerarşisi için-

de etkinleştirmiştir. O günkü toplumda olmayan 

şey bunlardı. Bunu görmezlikten gelip bu değerle-

ri Kur’ân’a, Kur’ân’ı ise toplumsal şartlara indirge-

mek ona saygısızlık, orijinal zannedilen bir tezin 

doğrulanması için anlamsız bir çaba olur.

Evet, Kur’ân, ebedi mesajını hep o günün top-

lumu üzerinden anlatmıştır. Savaşlar, karşılıklı 

dengeler, sözleşmeler, evlilikler, paylaşımlar, vb. 

Bu olaylar hiç kimsenin bir daha yaşayamayaca-

ğı şekilde geçip gitmiş, tarih olmuştur. Arkadaki 

anlam dünyası gözetilmediği veya anlaşılamadı-

ğı sürece de bu olaylar hiçbir anlam ifade etmez-

ler, spesifik birer olay olarak kalırlar. Tarihselcili-

ğe sıkı sıkı tutunanlar, “Kur’ân o günkü Arap top-

lumunda olmayan hiçbir şey getirmemiştir” der-

ken, iki şeyi birbirine karıştırmaktadırlar: Top-

lumsal oluşumlar ve toplum üstü kodlanmış de-

ğerler. Onlar İslâm’ın toplum üstü değerlerini top-

lumsal şartlara indirgemektedirler.

Tarihselciliğe göre “Kur’ân, bir zaman aralığın-

da oluşmuş sözlü bir kültürdür. Dolayısıyla bunu 

ifade eden metin otantik olarak algılanamaz. La-

fızlar Allah’a değil, Peygamber’e ait olmuş olma-

-

-
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lıdır. Dolayısıyla oluşumu gibi anlaşılması da ta-

rihen yeniden oluşturulabilir. Çünkü anlamı da 

orada hep duran ve değişmeden algılanan bir şey 

değildir”.

Tarihselciliğin Kur’ân konusundaki bu görü-

şünün temel hatası, tarih ile ilgili olmak ile tarihe 

indirgemeyi birbirine karıştırmış olmasıdır. Bun-

lar aynı şeyler değildir. Şüphesiz beşeri olan her 

şey bir biçimde tarihle ilişkilidir. Ama bu, her şe-

yin tarihin bir ürünü olduğu anlamına gelmez. 

Başlangıçtan bize kadar Kur’ân birkaç aşamadan 

geçmiştir. Bir kere indirilmiş bulunan metnin in-

dirilmeden önceki bir dönemi vardır ki bu aşama 

için bir zaman söz konusu değildir. Mesaj, uygu-

lanabilirliği göstermek için çoğu kere bir olay üze-

rinden inmiştir. Esasen iniş aşamasından Kur’ân, 

yüce anlamının ötesinde bir söz, meydan okuyu-

cu bir metin halindedir. Bu metin Peygamber’e 

değil, Allah’a aittir. Kur’ân başından sonuna ka-

dar bir beşer üslubu taşımamaktadır. Hiçbir beşer 

bu kadar farklılıklar taşıyan bir üslup kullanamaz. 

Esasen hadis metinleriyle Kur’ân metinlerini kar-

şılaştırdığımızda aradaki bariz farkı görmekte hiç 

zorlanmayız.

Anladığımız kadarıyla Hz. Peygamber bu ila-

hi metnin orijinalitesine dikkat çekmek ve etkisini 

azaltmamak için Kur’ân ayetleri üzerinde uygula-

ma yolunu göstermenin dışında ayrıntılı bir tefsir 

yapmamıştır, eğer metni oluşturan kendisi olsay-

dı bir müessir konumunda olacak, çok fazla açık-

lamalarla karşılaşacaktık. Hâlbuki Hz. Peygamber, 

bir müfessirden çok, hayatla vahiy arasında bağ-

lantılar kuran bir fakih konumundadır. Genel ola-

rak ashap da bu yolu izlemiştir. Kur’ân’ın sürek-

li hatmedilmesinin amacı katıksız bir Kur’ân me-

sajını almaktı. Uzun zaman ayrıntıdan uzak ka-

lındı ve mesela “içki haram edildi” ayeti içki ne-

dir, nerede, nasıl, ne kadar içilse haram olur veya 

olmaz, soruları tartışılmadı. Çünkü bir din için 

önemli olan önce tarihsel olmayan mesajın bizzat 

kendisinin anlaşılması idi. Yani onun bir anlamı 

vardı ve o da belli idi. Daha sonra yorum işin içi-

ne girip şekil özün yerini alınca gerektiğinde biz-

zat metnin kendisinin yok sayılabileceği bir süreç 

başlamış oldu.

Tarihselciliğin İslâm tartışmaları bağlamın-

da en önemli dayanak noktası nüzul sebepleridir. 

Bu işi, ayetlerin iniş sebeplerini değerlerden öne 

alarak bu iddiayı sürdürmektedirler. Tebbet Su-

resi üzerine söylenenler bu tartışmanın tipik ör-

neklerinden birisidir. Verilen tarihi bilgilere göre 

sure Hz. Peygamber’e karşı olan ve hatta düşman-

lık besleyen amcası Ebu Leheb ve bu konuda ona 

yardımcı olan eşi hakkında inmiştir. Bu surede 

özet olarak “Hz. Muhammed’e düşmanlık besle-

yen Ebu Leheb’in eli kurusun. Ona ne malı ve ne 

de yapıp ettikleri fayda vermedi. Sonra o alevli bir 

ateşe girecek. Onun yanında peygambere eza ve 

cefa verme konusunda eşine yardım olarak odun 

hamallığı yapan eşi de boynundaki hamal ipiyle 

birlikte Cehennemi boylayacak” denilmektedir. 

Tarihselci yoruma göre metin Hz. Peygamber’i te-

selli ederek tarihsel görevini yerine getirmiş, Ebu 

Leheb ve eşinin ölümüyle de bu metin tarih ol-

muştur.

Hâlbuki burada tarihsel olan ve biten Ebu Le-

heb ve eşidir, surenin asıl inmesini gerektiren ila-

hi mesaj değildir. Kur’ân’ın burada yer alan mesa-

jı “Dünyada Allah’ın dışında bir yol tutturup ken-

dini ona muhtaç hissetmeyen müstağnilerin mal 

ve kazanımlarının bir şeylerine yaramayacağı”dır. 

Ebu Leheb’le eşi sadece birer örnektirler. Bu ilke 

ebedidir, gelip geçici bir tarihsel nitelik taşıma-

maktadır. İnsanın önemli bir zaafı olan müstağni-

lik ve bunun Hak katında boşa çıkacağı bir gerçek 

olarak hep vardır.
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Burada konunun daha önemli bir yerine gel-

miş bulunuyoruz. Tarihselcilerin sıkça tekrarla-

dıkları bir yargıya göre “Zaman ve şartlara göre 

her şey gibi değerler de değişir. Nasıl ki tarihsel 

olarak değerler, toplum ve tarih tarafından oluş-

turulmuşsa (ki bütünüyle toplum ve tarih tarafın-

dan oluşturulmadıklarını gördük) değişim ve dö-

nüşümleri ve hatta ortadan kalkmaları da yine bu 

etkenlere bağlı olarak gerçekleşir”.

Şüphesiz bu yargı tümüyle yanlış değil, ama 

eksiktir. Çünkü değerlerin değişen ve değişmeyen 

iki boyutu vardır. Değerlerin, bir saf ve yalın hali, 

bir de toplumla kesişme noktasındaki dışlaşmış 

toplumsal biçimi vardır. Değişen kısmı bu ikin-

ci boyutudur.

Gerçekten de adalet, hak, özgürlük, yardımse-

verlik bu yalın halleriyle değişmezler. Adalet za-

manla değişerek, adaletsizlik onun yerini almaz. 

Adaletsizlik, adaletin var olmayışına bağlı ola-

rak kendini gösterir, ama adalet hep adalet olarak 

kalır. ABD’nin 1992’de Körfez saldırısı sıraların-

da Başkan Baba Bush “Artık adalet yok, bundan 

sonra eşitlik var” demişti. Dünya konjonktürün-

de eşitlik diye bir değer var olmadı, yaşanan sade-

ce adalet yoksunluğuydu. On bir bin mil öteden 

gelip bir milyon insanın kanına girecek bir süre-

ci ikame etmek elbet te adalet değildir. Eşitlik, de-

mokrasi mücadelesi adaletin yerini dolduramaz.

Değerlerin değişen yönü ise işin içine toplu-

mun girdiği kısımdır, onun algısı ve pratikleridir. 

Buna değerlerin kültürel şekli veya toplumsallaş-

mış hali de denebilir. Zaman ve mekâna bağlı ola-

rak toplum veya kültür değişken olduğu gibi ken-

disiyle bağlantı kurulan manevi varlık tiplerini de 

değiştirip dönüştürür. Yalın haliyle değişmeyen 

hak ve özgürlük farklı oluşumlara göre şekil ka-

zanır. “Özgürlük iyi bir şeydir ama bazı insanla-

rın özgür olmaması lazım, çünkü gemilerde kü-

rekçilere ihtiyaç vardır” diyen Antikçağın büyük 

filozofu Aristo da, 18. yüzyılda “kölesiz toplum-

sal hayat var olmaz” diyen, ama insanları zincir-

lere bağlı olarak çalıştırma zorunluluğu kalmadı-

ğı için “köleliğe son” diyen 19. yüzyıl Batılı sanayi 

toplumları da özgürlüğün iyi bir şey olduğunu ka-

bul etmektedir. 1990 Paris Şartı da, 1999 Kopen-

hang Kriterleri de özgürlükle ilgili tarihsel anla-

yış ve yorumlardır. Bu metinlerin hepsi aşılabilir.

Tek aşılmayacak olan, hiçbir toplum tarafın-

dan ortaya konulmuş olmayan adalet ve özgür-

lüğün kendisidir. Tarihsel olmayan budur. Tarih-

sel olmayan Veda Haccı’nda “Ey insanlar, hepiniz 

Âdem’densiniz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır” 

mesajıdır. 18. yüzyılda hiçbir dayanağı ve uygula-

ması olmayan eşitlik sloganı değildir. Tüm insan-

lığın işine yarayacak ve kalıcı olacak olan demok-

rasi değil, adalettir. Çünkü birincisi sınai kapita-

list toplumların işlerliği için üretilmiş tarihsel bir 

olgu, adalet ise herkes için geçerli bir yüksek de-

ğerdir.

Başlangıçta da belirtildiği üzere tarihselcilik 

bir Aydınlanma felsefesi tortusudur. Amacı ilahi 

sürece fırsat vermeyecek şekilde doğal-beşeri bü-

tün olgu ve oluşumları aşkın balarından koparıp 

içkin bir açıklama getirebilmektir. Varlığı bizzat 

kendisi, bir parçası veya bir başka varlık ile açık-

lamaktır. Mesela buna göre din, her hâliyle top-

lumsal bir üretimdir. İnsanın korku, umut veya 

toplumsal birliğinden çıkmıştır. Toplumun dışın-

da veya üstünde bir kaynak olamaz. Tabii ki bi-

reyin zaaflarından veya toplumun eğilimlerinden 

doğmuş her şey gibi din de tarihseldir.

Sonuç olarak Tarihselcilik, şuculuk buculuk 

gibi bir ideolojidir. Özgün bir tarihçilik de de-

ğildir. Her ideoloji gibi çalışma öncesi orada du-

ran bir yönteme, bir formel mantığa sahip değil-

dir. Hemen bütün ideolojiler gibi, çekici öncül-

leri vurgulayıcı yargıları yok değildir. Ama bun-

lar yanlı ve içten bir bakıştır. Yine her ideoloji gibi 

koltuğunun altına aldığı her müntesibinden farklı 

alanlarda uygulamalar yapıp kendisini doğrulaya-

cak argümanlar toplamasını ister. Hemen her ide-

oloji müntesibi gibi tarihselciler de bu görevi bi-

hakkın yerine getirirler. Bu bağlamda Müslüman 

tarihselciler Kur’ân’ın tarihsel bir metin olduğunu 

ispatlama bağlamında (Allah rızası için(!)) bütün 

çabalarını harcarlar.

Bu hâliyle tarihselciliğin bizzat kendisi tarih-

sel bir olgudur.
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akikatin tarihsel 

seyrinde teknolojik, 

toplumsal, ekonomik 

vb. gelişim ve deği-

şimlere paralel olarak 

sürekli tartışmalar ola-

gelmiştir. Sanayi devri-

miyle birlikte bilimsel 

çalışmalar sonucunda 

pozitivizmin yükselişi-

ne kadar bu tartışmalar benzer seyirler izlemiş ve 

genel olarak bölgesel karakter göstermiştir. Fakat 

deneysel bilimin gelişmesi ve sonucunda moder-

nizmin yükselişi ile birlikte bu tartışmalar ve ara-

yışlar küresel ölçekte büyüyerek dünyamızın ve 

bütün toplumların temel sorunu haline gelmiştir. 

Günümüzde iletişim ağları, genetik araştırmalar, 

uzay çalışmaları, atom altı madde araştırmala-

rı, makro ve mikro kozmos üzerine elde edilen 

yeni bilgilerle pozitif bilim, adeta her şeyi insan 

aklı ile çözebilen ve kutsalı dışlayan yeni bir din 

haline gelmiştir. Bugün evrim, izafiyet, big bang 

gibi gerçekliği tam olarak ispatlanamamış teoriler 

bile tartışılamaz mutlak gerçeklikler olarak önü-

müze konabilmekte ve en ufak itirazlarda bulu-

nanlar gericilik ve yobazlıkla suçlanabilmektedir. 

Pozitivizm, bilimpe-

restlerin birincil; geniş 

insan topluluklarının 

ise (farkında olmasa-

lar da) inandıkları din 

yanında ikincil din ha-

line gelmiştir.

Pozitivizmin do-

ğuşunda özel olarak 

papalığın, genel ola-

rak kilisenin etkisi göz 

ardı edilemez. Kilise 

yozlaşma, donuklaş-

ma ve insanlar üzerinde kurduğu maddi ve mane-

vi tahakküm ile negatiflik üzerinden pozitivizmin 

ateşleyicisi olmuştur. Fakat pozitivizm; Tanrı fik-

rini tamamen veya büyük oranda yadsıyarak her 

şeyin cevabını deneysel bilimde araması sebebiy-

le insanlığın dertlerine derman, sorularına cevap 

olamamıştır. Maddi ilerleme ve refah, büyük bir 

manevi boşluk ve ruhsal sefalete sebep olmuştur. 

Modernizmin, dolayısıyla pozitivizmin en büyük 

handikabı haddini bilmemek ve tanrılığa soyun-

mak olmuştur. Bugün insanın cirmine ve kapa-

sitesine bakarsak bilimsel buluşların küçümse-

necek bir tarafı yoktur. Fakat evrenin genişliğini, 

makro ve mikro kozmosun sonsuzluğu ile birlikte 

düşündüğümüzde yapılanların bir hiç hükmünde 

olduğunu da teslim etmemiz gerekir.

İslâm düşüncesinde yaşanan kırılmaları aşacak, insanlığın ve 
dünyanın içinde bulunduğu durumdan sıyrılıp ona çözümler 
üretecek yol bulunmalıdır. Egemen Batı karşısında öykünmeci 
bir dile ve kendimizi Batıya/modernizme uydurma hastalığına 
kapılmadan, şiddete de bulaşmadan İslâm dünyasının ve insanlığın 
önü açılmalıdır. Bu çağın tiranlarına meydan okumanın, 
insanlığın sorunlarına çözüm üretmenin yolu bulunmalıdır.
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Toplumların kriz dönemlerinde kendilerine 

has sosyolojik olgular yaşamaları gibi insanlık da 

gerçeklikle ilgili farklı ilişkiler ve dinamikler ya-

şamaktadır. Özellikle geçiş sürecini yaşayan in-

sanlar mevcut olan bu kriz halinden çıkmak için 

büyük bir arayış içine girerler. Bu suretle çözüme 

dönük birçok tartışma başlar, hızlanır ve alevle-

nir. Bu arayışlar, çözüm önerileri ve uygulamalar 

toplumdan topluma değişkenlikler gösterir. Hatta 

aynı topluluk için zamana ve şartlara göre çözüm 

önerileri, krizden çıkma yolları farklılaşabilir.

Bütün toplumlar için tek ve her yerde uygu-

lanabilir bir “krizden çıkma reçetesi” olmamak-

la birlikte bu arayış ve tartışmalar (alt gruplarıyla 

birlikte) genelde iki ana akımda kümelenir. Bun-

lardan biri hakikatin tarihsel seyrinin ve uygula-

malarının aşırı kutsanması ve dogmatik bir boyu-

ta taşınması, diğeri ise tarihsellik/modernlik adı 

altında bazı gerçekliklerin akılcılık üzerinden çar-

pıtılmasıdır. Toplum bir bakıma çağdaş insana kör 

akım olan gelenekçilik ile onun yanlışlarını göste-

rip modern dünyadan beslenen tarihselcilik cen-

deresine sıkıştırılmıştır.

Ancak her şeye rağmen umut vardır ve hep 

olacaktır. Bunun için öncelikle sorunu doğru bir 

şekilde ortaya koymak ve onu aşacak fikri ve ame-

li gayreti göstermek gerekir.

Pozitivizmin gücünü hissettirmesi ile birlikte 

geleneksel yapılarda; değerlerini savunma kastıy-

la bir içe kapanma ve savunma refleksi oluşmuş-

tur. Bu yapılar değerlerini savunmak için değişen 

dünyaya ayak uydurmak, kendilerini ve değerleri-

ni değişen şartlara göre yeniden yorumlamak yeri-

ne tarihi bir noktada dondurarak kendilerine özel 

yaşam alanları tabiri caizse gettolar inşa etme yo-

luna gitmişlerdir. Modern hayatın getirileri ve ku-

şatması ile bugün; çeşitli renkleri, dokuları, fikir-

leri ile birlikte yaşamayı başarabilen bir “Müslü-

man mahallesi”nden çok birbirinden kopuk ha-

yatlar yaşayan ve birbirini dışlayan Müslüman 

gettolarından söz etmek daha doğru olur.

Dogmatik eğilimlerin tarihi ve geleneği aşı-

rı kutsamaları onları dondurmakla kalmamış bü-

yük bir ölçüde de fosilleştirmiştir. İronik bir ör-

nek vermek gerekirse; mahallesindeki bakkalı 37 

ekran tüplü televizyon dâhil olmak üzere Berlin’in 

orta yerinde yeniden inşa eden bir Türk’ün özgü-

veni ve kafa konforuna sahip bir gelenekçiyi, ce-

maatinin kapsama alanından çıkarak hayatın ve 

fikirlerin keşmekeşine sokmak beyhude bir çaba 

olur.

Buna karşı çıkarak diğer ucu oluşturan tarih-

selci modern eğilimlerin de meselelere pozitivist 

yaklaşımları dikkat çekicidir. Kaldı ki pozitiviz-

min, yukarıda da değindiğimiz gibi insanların so-

rularına cevap, dertlerine derman olamadığı or-

tadadır. Tekçi ve tekelci bakışı, bilimi putlaştıran 

anlayışı, fizikötesi gerçekliğe karşıt konumlanma-

sı artık büyük bir sorun olarak ortada durmak-

tadır. Diğerlerinde olduğu gibi bunlarda da kut-

sal kavramların kullanılıp istismar edilmesi or-

tak bir hastalıktır. Tarihselci modern yaklaşımla-

rın İslâmî ölçüde hadisi objektif ve ilmi kriterlerle 

ele almaları ve gerçeği yakalama çabaları anlaşıla-

bilir bir şeydir. Ancak bu yaklaşımı hakikatin kay-

nağı Kur’ân’a kadar getirmeleri ve onu adeta tar-

tışılır boyuta taşımalarını kabullenmek son dere-

ce zordur.

Dinin bir iman meselesi olduğunu söyledik-

ten sonra vahiy dâhil her şeyi pozitif aklın süz-

gecinden geçireceksek imanı koyabilecek bir yer 

bulmak mümkün değildir. Çünkü iman akli değil 

kalbidir. Akılla varılacak nokta iman etmekle de-

ğil ikna olmakla ilgili olabilir ancak. Akıl, gerçeği 

bulma yolunda bir şeydir ama her şey değildir. 

Batı akademyasının kutsallar dâhil her şeyi tartış-

ma konusu hâline getirmesi, her şeyi pozitif bi-

limsel verilerle değerlendirme hatta sınırlandırma 

hastalığı maalesef bizim akademisyenlere/ araştır-

macılara da sirayet etmiştir. Batı akademyasında 

dinler, incelenmesi gereken nostaljik, mistik ak-
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sesuarlar hükmündedir; aynı şeyi İslâm coğrafyası 

ve akademyası için de geçerli görmek abesle iş-

tigalden başka bir şey değildir. Ayrıca akademik 

alanın dili ve imkanları, din alanı dâhil olmak 

üzere farklıdır; en uç fikirler dâhil olmak üzere 

birçok şey tartışılabilir. Ama bütün bunları halk 

nezdinde yapmanın, biyoloji veya kimya alanında 

yapılan araştırmaları halk nezdinde tartışmaktan 

bir farkı yoktur. Kur’ân akademik olarak antropo-

lojik, dilbilim (linguistik), yorumbilim (hermenö-

tik), tarihi, sosyolojik, coğrafi vs. açılardan ince-

lenebilir ama bütün bunların halkta bir karşılığı 

yoktur ve olması da gerekmez.

Bir ucu deve idrarını ilaç 

görmeye kadar varan gelenek-

çilik ile diğer ucu vahyi mana-

sı Allah’a ait lafzı peygambere 

ait görmeye çabalayan tarihin 

dehlizlerinde kalmış bu iki 

akımın arasından çıkılabilir 

mi? Yönü geri, tarihe tutsak, 

ileriye kapalı, bölücü ve parça-

layıcı bu ifrat ve tefrit köhneli-

ğinden çıkmak mümkün mü? 

Tarihi ve sosyolojik olarak bu-

gün de varlığını sürdüren ve 

hep geçmişe odaklanıp bazen 

kutsayıp dogmalaştırarak ba-

zen de ayrıştırıp parçalayarak 

oluşan bu iki sapmadan ancak aklıselim ile kalbi 

selimi bütünleştirerek çıkabiliriz. Bunu da ancak 

insanlığın olduğu gibi toplumun da temel dinami-

ği ve taşıyıcı gücü hür ve bağımsız aydın yapabilir. 

Zira bürokrasiye, siyasete ve/veya sermayeye bağlı 

ve güce boyun eğen aydın ne topluma faydalı ola-

bilir ne de uyarıcılık görevini yerine getirebilir.

Öncelikle; nasıl bir İslâm sorusuna cevap ver-

memiz gerekiyor. İnsanın yaratılışı ile başlayan, 

Hz. Âdem’den bu yana bütün peygamberlerin ge-

tirdiği ve Peygamberimizle kemale erdirilmiş, Al-

lah katındaki tek din olan İslâm’a mı inanıyoruz 

yoksa oryantalistlerin iddia ettiği, Arabistan coğ-

rafyasında Hz. Muhammed’le birlikte ortaya çık-

mış nevzuhur bir dine mi?

Hâlbuki insanlığın varoluşundan bu yana Al-

lah katında tek din İslâm’dır; farklı olan ve deği-

şen ise şeriattır, hukuktur. İşte tam da bu yüzden 

tarihi ve sosyolojik dinamikler ve insanın içinde 

bulunduğu şartlar aynı zamanda yenilenmenin ve 

yeniden doğmanın imkânlarını da bağrında taşı-

maktadır.

İslâm düşüncesinde yaşanan kırılmaları aşa-

cak, insanlığın ve dünyanın içinde bulunduğu 

durumdan sıyrılıp ona çözümler üretecek yol bu-

lunmalıdır. Egemen Batı karşısında öykünmeci bir 

dile ve kendimizi Batıya/modernizme uydurma 

hastalığına kapılmadan, şiddete de bulaşmadan 

İslâm dünyasının ve insanlığın önü açılmalıdır. 

Bu çağın tiranlarına meydan okumanın, insanlığın 

sorunlarına çözüm üretmenin 

yolu bulunmalıdır.

İslâm dünyasının tarihsel 

olarak bugüne kadar taşıdığı 

ve son zamanlarda iyice alevle-

nen bu dogmatik ve tarihselci 

yaklaşımlardan, başka bir ifade 

ile yarını inşa etmenin önünde 

duran bu iki sapmadan/yaban-

cılaşmadan kurtulmanın ve 

onun oluşturduğu cendereyi 

kırıp onu aşmanın zamanı gel-

miştir. Parçalanmış ve birbirini 

boğazlamakla meşgul olmaya 

başlamış İslâm dünyasını bu 

krizden çıkarmak ve yerler-

de sürünen insanlık bayrağını 

yeniden göndere çekmek için 

ifrat ve tefritten uzak yeni bir 

yön bulmanın, üçüncü yolu inşa etmenin ve ileri-

ye yönelmenin vakti gelmiştir. İnancımızın temeli 

olan adalet ve barış yurdunu inşa etmenin, yeni, 

özgün ve sağlıklı bir toplumsal yapı kurmanın, 

yerlerde sürünen insanlığı yeniden diriltmenin 

başka bir şekli yoktur. Bunun yolu da ifrat ve tef-

ritten kaçınan, iyiliği yayan, kötülüğü mahkûm 

eden vasat ümmet/mutedil insan olmaktan geçer.

Geleneksel damarın dogmatik baskısı ile mo-

dern eğilimlerin lüzumsuz ve parçalayıcı saldırı-

larını aşmak mümkündür. Biri günümüze diğeri 

tarihe ve geleceğe yabancılaşan bu iki akım da bir 

yönüyle iç tartışmaları alevlendirip Batının ekme-

ğine yağ süren hastalıklı akımlardır. Bunlar aşıla-

bilir ve aşılmalıdır. “Üçüncü yol” her zaman var-

-

-
-

-

-
-
-
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YA dır/var olmuştur ve bu yol yeni haliyle, yeniden 

keşfedilebilir. Bu iki sapmanın arasından sıyrılıp 

yeni, özgün ve evrensel bir anlayış üreterek aklı-

selim ile kalbi selimi birleştirip “kalbin akletmesi” 

üzerinden “yeni bir söz” oluşturup insanlığın ara-

yışına cevap verilmelidir.

İnsanlar daha ziyade ileriyi görsün diye göz-

leri öne bakar olarak yaratılmışlardır. Lakin böy-

le olması yolda giderken geldikleri yeri ve arkada 

bıraktıklarını unutmak için değil, onun hatırasına 

ve hafızanın sadakatine itimat içindir. Bundan do-

layıdır ki, boyunları o hatırayı yenilemek için ön-

deki gözleri arkaya çevirip baktırabilecek müte-

harrik bir şekilde yaratılmışlardır. Bir istikbal yol-

cusu için bu yaratılışın büyük bir ehemmiyeti ika-

zı vardır. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân 

Dili, 1960: 58).

Şu açıktır ki, insanın gözleri öne bakar olduğu 

gibi ayakları da öne yürürdür. O yüzden yönü de 

hep ileriye dönük olmuştur. Çünkü inşa edilme-

si gereken gelecektir. Nereden geldiğini unutma-

sın, ara sıra geriye dönüp geçmişin tecrübelerin-

den istifade etsin ve buradan aldığı güçle geleceğe 

yürüsün diye de boynu hareketli yaratılmıştır. Bu 

gerçeklik geçmişi kutsayıp tortulaştıran ve bugü-

ne yabancılaşan dogmatiklerin, geçmişteki tartış-

maları alevlendirip iç parçalanmaya hizmet eden 

ve gerçekliğe yabancılaşan akılcı modern dogma-

tiklerin dışında üçüncü bir yolun olduğunun işa-

retidir. Görünen o ki, geçmişe ders almak için dö-

nüp bakmalı ama orada kalmadan yarına yönel-

meli ve ileriye doğru yürümeli, yarınki dünyayı 

imar ve inşa edilmelidir.

“Nefse ve onu düzenleyene, sonra da ona, hem 

kötülüğü hem de takvayı ilham edene yemin olsun 

ki, onu arıtan, gerçekten felaha ermiştir. Onu örtüp 

kirleten ise muhakkak ziyana uğramıştır,” (Şems, 

91/7-10) ayeti şunu göstermektedir: İnsan iyi ve 

kötü yönü olan bir varlıktır. İyi yönünü besle-

yen kurtulur, felaha erer, arınış ve yüceliş yaşar; 

iyi yönünü örtüp onu beslemeyen, kötü yönünü 

besleyip geliştirense mahvolur, helak olur, hüsranı 

yaşar. Demek ki, mutlak iyi, mutlak kötü insan 

yoktur. Fıtratını açığa çıkaran, yaratılış gayesine 

göre yaşayan veya fıtratını örten, yaratılış gayesini 

unutan insan vardır. Fıtratın enerjisi kendisinde 

mevcuttur, fıtrata aykırı olansa dışarıdan kötücül 

çabanın desteğine ihtiyaç duyar. Dolayısıyla iyi ol-

mak, kötü olmaya kıyasla daha kolaydır, daha az 

emek ister. O yüzden de her türlü safradan arına-

rak yüceliş yolculuğuna çıkmak insanın önündeki 

en temel doğru yoldur. İşte tam da bu noktada 

“yarına yöneliş ve yüceliş ilahi bir yasadır.”

Bunun yolu da önce kendimizden başlayarak 

yücelişi yaşamak, bugünün şartlarında yaşadığı-

nın farkında olup aynı zamanda kendisi olabilen, 

hayatın bir bütünlük ve süreklilik içerdiğinin far-

kında olan, tarihsel köklere sahip çıkmakla bir-

likte onları aşılmaz, sorgulanamaz tabular olarak 

görmeyen, bugünü anlayan ve yarına yönelen hür, 

bağımsız ve özgün bir İslâm toplumu sosyoloji-

si oluşturmak ve bunu ihya, inşa ve imar etmek-

tir. Hemen ardından da ileriye yönelerek yeni ve 

başka adil bir dünyayı ihya etmek için çalışmaya 

başlamaktır.

İnsanın doğası ileriye dönüktür. İnsanın geç-

mişi tabii ki çok önemlidir ve bu yarına yö-

nelip onu inşa etmesi için elindeki en büyük 

imkânlardan da biridir. Ancak insan için asıl rota 

gelecektir. Her toplum kendine özgü koşullarını 

ve sosyolojisini hesaba katarak kendi sorumlulu-

ğu ile var olup ileriye koşmalı ve geleceğini oluş-

turmalıdır.

İslâm çağlar boyunca diri kalmış ve insanlara 

yol göstermiş en büyük nimettir şükretmek gere-

kir, en büyük imkândır çalışmak gerekir ve en bü-

yük umuttur dua etmek gerekir. Birbirimizle di-

dişmek ve egemenlerin ekmeğine yağ sürmek ye-

rine yeniden “umut dili” oluşturmanın, “umudu 

kuşanma”nın, “yarın arayışı”na girmenin, “yeni 

bir yön” bulmanın zamanı gelmiştir.

-

-
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ur’ân ve Tarihselcilik kita-

bınızla, Kur’ân, Yorum ve 

Tarih kitabınızda genel olarak 

tarihselci yorumun açmazla-

rına değiniyorsunuz. Bu çalış-

malarınıza yol açan gelişme-

ler nelerdir?

Kur’ân ve Tarihselcilik kitabı, Ankara Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapmış oldu-

ğum doktora çalışmasının yayınlanmış halidir. 

Doktoraya başladığım yıllarda “Kur’ân’ın tarihsel-

liği” meselesi, İlahiyat akademisyenlerinin günde-

mine iyice oturmuş ve tartışılmaya başlanmıştı. Bu 

konu, Kur’ân, Tarih ve Yorum kitabımın girişinde 

anlattığım gibi, o dönemde modern zamanlardan 

itibaren İslâm dünyasının gündemine girmiş ve 

Osmanlı uleması yanında aydınları tarafından da 

enine boyuna ele alınmış olan Kur’ân ahkâmının 

günümüzde hala geçerli olup olmadığı, uygulama 

alanının bulunup bulunmadığı meselesinin bir 

devamı olarak tartışılmaktaydı. Kur’ân ahkâmının 

günümüzdeki uygulanma imkanını ben de me-

rak ediyordum ve konunun akademik çalışmayla 

araştırılması gerektiği kanaatindeydim. Bu neden-

le danışman hocam Salih Akdemir ile konuşarak 

Kur’ân’ın tarihselliği konusunu doktora tezi ola-

rak seçtim ve çalışmaya başladım.

Konuyu araştırarak mahi-

yetini anlamaya başladığımda 

meselenin ne kadar yanlış bir 

yerden ele alınarak tartışıl-

dığını, Batı dünyasında insa-

noğlunun varlık anlayışında 

bir devrim meydana getirmiş 

olan böyle çok değerli felsefi bir konunun, moder-

nizmin kadim taleplerine felsefi bir temel bulmak 

için kullanılarak nasıl heder edildiğini görerek 

hayretler içerisinde kalmaktaydım. Sonuçta tezimi 

bitirdiğimde, Kur’ân ahkâmının uygulanabilirlik 

imkânının, “tarihsellik” konusunun alanına ancak 

dolaylı olarak girdiğini, asıl değerli olan kısmının 

ise ıskalandığını görmüş bulunmaktaydım. Fakat 

konunun karmaşıklığı, spekülatif kullanımlara 

el vermektedir ve bu da İslâm dünyası yanında 

Türkiye’de de, İslâm modernizminin, tarihsellik 

literatürüyle, tarihselcilik formundaki yeni bir te-

zahürünün inşa edilmesine imkân tanımıştır. Do-

layısıyla buradaki tartışmanın ve bunun için ileri 

sürülen fikirlerin, tarihselliğin ana konusuyla bir 

alakası yoktur, hatta karşıt bir yerde durmaktadır. 

İşte ikinci kitabım olan Kur’ân, Yorum ve Tarih’te, 

tarihsellik meselesinin gerçek mahiyeti ve İslâm 

dünyasında geliştirilmekte olan tarihsellik adı al-

tındaki yeni modernizmin çıkmazları işlenmiştir.

Geçmişte ve günümüzde Kur’ân’ın tarihselliğine dayalı tezlerin iki temele dayandığı dikkati 
çekmektedir. Bunlardan ilki, genelde geçmiş bir tarihin, özelde ise Kur’ân’ın inzal olduğu tarihin 
nesnel olarak anlaşılabileceğidir; ikincisi ise Allah’ın tüm tarihlere dair niyetinin Kur’ân’dan 
nesnellik düzeyinde çıkarsanabileceğine dair bakış açısıdır. Diğer taraftan Kur’ân’ın evrensellik-
yerellik, geçerlilik-geçersizlik, tarihsellik-tarihüstülük bağlamlarında tartışılmasının, Kur’ân’ın 
mahiyetine dair otantik bir algının oluşmasının imkânını zorlaştırdığı aşikârdır. Zira Kur’ân’ın 
mahiyetini anlamaya yönelmiş bir öznenin, bu anlama sürecinde yakasını Kur’ân hakkındaki kendi 
paradigmasından kaynaklanan ya da kültürel olarak oluşmuş önsel kanaatlerinden kurtarma şansı 
yoktur. Bu bağlamda Kur’ân ve tarihselcilik meselesini tüm boyutlarını ele alan çalışmalarıyla 
tanıdığımız Şevket Kotan’la meselenin fikri ve aktüel veçhelerini konuştuk. (Asım Öz)
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YA İlk kitabınızın tefsir alanındaki akademisyen-

lere nazaran daha çok fıkıh akademisyenlerinin il-

gisini çektiğini ifade ediyorsunuz. Sizce bunun se-

bebi nedir?

Aslında felsefî anlamıyla tarihsellik, ilk önce ve 

her şeyden önce insanı, insanın mahiyetini konu 

eder. İnsanın eylemleriyle ortaya çıkan tarihsel 

olguların tarihselliğin konusu olmaları da bu ba-

kımdandır. Dolayısıyla bu konu eşit şekilde İslâmî 

ilimler olarak tefsir, fıkıh, hadis, kelam, akait ve 

İslâm tarihi alanlarını ilgilendiren varoluşsal tartış-

maları içermektedir. Ne var ki, modernizm güncel 

taleplerini tarihsellik jargonuyla Kur’ân üzerinden 

dile getirdiğinden, konu daha çok Kur’ân’la ilinti-

li olarak bir tefsir sorunu olarak görünmektedir. 

Fakat bizim ideolojik karakterini vurgulamak için 

hassaten “tarihselcilik” olarak ifade etmeyi uygun 

gördüğümüz tırnak içinde “İslâm tarihselciliği”nin 

pratik talepler içermesi ve bu taleplerini temellen-

dirmek için yeni bir “anlama ve içtihat” usulü ge-

liştirmesi hasebiyle bu alana karşılık gelen fıkıh 

usulünü yakından ilgilendirmektedir. Nitekim 

Kur’ân ve Tarihselcilik kitabının üçüncü bölü-

münde Kur’ân’ın tarihselliği meselesi bir de fıkıh 

usulü bağlamında genişçe işlenmektedir. Bu ba-

kımdan çalışma, fıkıh akademisyenlerinin ilgisini 

çekmekte ve bir çok fakültede yardımcı ders ki-

tabı mahiyetinde tavsiye edilerek okutulmaktadır. 

Tabii bunda Müslümanlığın moderniteye eklem-

lenmesi hususunda ortaya çıkan argümanların 

daha çok fıkha dair olması da etkili olabilir.

Tarihselci söylemin temel argümanları özetle-

nirse hangi hususlar öne çıkar?

Tarihselci argümanlar, tarihselci olarak anılan 

figürlere göre farklılıklar arz etmektedir. Mesela 

Fazlur Rahman’ın tarihsellik görüşü farklı, Mısırlı 

felsefeci Hasan Hanefi’ninki farklı diğerlerininki 

de farklı farklıdır. Hatta Türkiye’de dahi tarihsel-

cilikleriyle maruf şahsiyetlerin, çoğu birbirleriyle 

tanışık olmalarına ve aynı platformları paylaşma-

larına rağmen tarihsellik görüş ve tarzları farklı-

lıklar arz etmektedir. Bu nedenle genelleme yapa-

rak konuşmak, buna göre değerlendirme yapmak 

yanlış olur. Ama haliyle bazı temel ortak noktalar 

vardır. Bu ortak noktalar, pozitivist bilgi anlayı-

şına bağlı kalarak nesnelci olmaları, modern za-

manları tarihin sonu ve zirvesi olarak gören bir 

şuuraltı refleksine sahip olmaları, buradan hare-

ketle Kur’ân’da geçersiz hükümler ve bugün için 

izah edilmesi mümkün olmayan mitolojik içerik-

ler bulunduğunu vehmetmeleri ve modernizmin 

taleplerini tarihsellik formunda yeni bir sunum-

la dile getirerek talep etmeleridir. Fakat çoğu bu 

işin felsefesine vakıf olmadıkları ya da vakıf olsa 

da ideolojik davrandıkları için alakasız birçok şeyi 

pozitivist bir iradeyle karmakarışık ederek bir çe-

lişkiler yumağı meydana getirmektedirler.

Modern zamanları insanlığın varabileceği 

en son noktaymış gibi mutlaklaştırarak Kur’ân’ı 

moderniteye uyarlamaya çalışmakta ve bununla 

İslâm’a, hiçbir tarihte hiç kimseye nasip olmamış 

büyük bir hizmet yaptıklarını vehmetmektedirler. 

Kur’ân’ın gerçek manasını ve bu manaya ulaşma-

nın yöntemini keşfetmenin tarih içerisinde ancak 

kendilerince gerçekleştiği sanal özgüveni içeri-

sinde hareket etmektedirler. Nitekim bazı tarih-

selciler, böylesi pozitivist bir özgüvene dayanan 

bir akıl tutulması içerisinde, başta Kur’ân olmak 

üzere İslâm’ın temel kaynaklarına Batı diliyle bir 

nevi dekonstrüksiyon yani yapıbozum uygulaya-

rak sorumsuzca tahrip etmektedirler.

Öte yandan tarihselciliğin karşı kutbunda bu-

lunan evrenselliği nasıl yorumlamak gerekir?

Tarihselciliğin karşıtı olarak evrenselcilik, ta-

rihselciliğin icat ettiği bir efsanedir. Hz. Peygamber 

zamanından başlayarak Müslümanların Kur’ân’ı 

ve İslâm’ı anlama faaliyetinin, bunun sonucun-

da geliştirdikleri usullerin, elde ettikleri aklın ve 

son olarak Müslüman hafızanın yok sayılmasıdır. 

Tarihselci teoriler, haklı bir zemine oturmak için 

ilk evvela hayalî bir evrenselcilik inşa ediyorlar. 

İnşa ettikleri bu evrenselciliği ise, hiç kimsenin 

sahiplenemeyeceği tarih dışı ve kriminal bir öteki 

olarak tasarlamaktadırlar. Savunulamaz bir öteki 

olarak var ettikleri böyle bir evrenselcilikle tarih-

selci tezlerine meşruiyet kazandırmaya çalışmak-

tadırlar. Ne var ki dünyada böyle bir evrenselciliği 

olumlayacak aklı başında bir Müslüman bulmak 

mümkün değildir. Bu nedenle de söz konusu ev-

renselciliği savunan hayalî ve sanal bir Müslüman 

üretme yoluna başvuruyorlar, sonra da tarih dışı, 

bağnaz, kafası basmayan, bu günün ve hatta gele-

cek tarihlerin tüm sorunlarını dahi Orta Çağdaki 

bir zaman diliminde küçücük bir kasabada geçen 

bir hikâyeye sığdıran acınası müzelik bir tip ola-

rak resmediyorlar.

Şunu sormak gerekiyor: Kur’ân’ın, tarihsel-

cilerin çerçevesini çizdiği manada tarihsel ya da 
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evrensel olması gerekiyor mu? Hâlbuki bütün 

imalarıyla birlikte kendileriyle karşıt bir düalizm 

oluşturulan tarihselcilik gibi, evrenselcilik te mo-

dern kategorilerdir. Dolayısıyla Kur’ân’ı bu arka 

planla tarihsel ya da evrensel diye kategorize et-

mek eşit şekilde sakıncalıdır ve peşinen moder-

nizme yakalanmaktır. Bu nedenle sağlıklı ve iyi 

niyetli bir soruşturma için, soruşturmada temel 

niteliğindeki tarihsellik, evrensellik ve benzeri 

temel kavramlarının anlam alanlarının karışıklı-

ğa mahal vermeyecek şekilde ortaya konması la-

zım. Sonra da Kur’ân’ın hangi bakımdan tarihsel 

ve hangi anlamda evrensel olduğunu ayrı ayrı ele 

almak gerekir.

Kur’ân’ın evrenselliği ile, eğer onun kıyamete 

kadar insanlığa rehberlik edeceği, helal ve haram-

larının zamana bağlı olmaksızın geçerli olacağı ve 

ibadet ile ahlaka dair beyanlarının dini bir içeriğe 

sahip olduğu kastediliyorsa o takdirde Müslüman-

ların kahir ekseriyetine göre Kur’ân’ın evrensel bir 

kitap olduğu doğru kabul edilebilir. Yok eğer bu-

nunla, Kur’ân ahkâmının her zaman ve koşulda 

uygulanması gerektiği kastediliyorsa, o takdirde 

Kur’ân, tarihsel olmadığı gibi evrensel de değil-

dir. Zira ümmetin tarihi ile başlayan, Kur’ân ile 

pratik hayatın irtibatını doğru kurarak her tarih 

ve zamanda hayatı Kur’ân’a göre yaşamanın usulü 

olan fıkıh usulü, hayat kadar esnektir. Gerçek şu 

ki fıkıh usulü, tarihsel, yerel, özel ve diğer şart-

lara bağlı olarak Kur’ân ahkâmını uygulamak ka-

dar iptal etmeden, uygulamadan kaldırmanın ve 

bunun yerine yeni bir uygulamayı ikame etmenin 

de usulüdür. Dolayısıyla tarihselcilik-evrenselcilik 

dikotomisi için ihtiyaç olarak üretilen evrenselci 

Müslüman, hayalî bir karakterdir.

Kur’ân, Yorum ve Tarih kitabınızın girişinde 

tarihselcilikle alakalı tartışmaların Türkiye seren-

camını anlatıyorsunuz. Bu tartışmalardan sonra 

öne çıkan gelişmeler nelerdir?

Bu tartışmada ilgiyle izlediğim birkaç gelişme-

den söz edebilirim. Mesela tarihselci ilahiyatçıla-

rın, hiç bir şekilde İslâm bilim geleneğinin tesirin-

den, yani tarihselliğinden kurtulamadıkları görül-

mektedir. Dolayısıyla ne tam olarak Müslümanla-

ra ait ne de orijinalini yansıtacak şekilde batılı ola-

bilen bir yeni ilahiyatçı tipi ortaya çıkıyor. Karma-

karışık melez bir mezhep teşekkül ediyor. Diğer 

bir nokta, bir yola sapan bir kişinin, o yolun gö-

türdüğü yere gitmeye mahkûm olduğunu gözlem-

lemektir. Ama kat ettiği mesafedeki her aşamada 

o kadar mutlu oluyorlar ki tarihin kendilerine oy-

nadığı oyunun asla farkında olamıyorlar. Açıktır 

ki, kaba bir modernizmden başka bir yol olmayan 

tarihselci ideolojinin, insanı götüreceği yer Hıris-

tiyan din anlayışından başkası değildir. Nitekim 

vahiy konusu etrafında son zamanlarda alenen 

sarf edilen sözler buna işarettir. Hâlbuki birkaç 

yıl önce bu fikirlerle Hıristiyan din görüşü amba-

lajıyla karşılaşsalardı eminim ki bunları reddede-

ceklerdi. Son olarak, tarihselci tezlerin kamuoyu 

önünde uluorta dile getirilmesinin, ilahiyat mese-

lelerine vakıf olmayan kimselerin kozmolojilerin-

de büyük sarsıntıya neden olduğu, dini düşünce 

ve yaşantıda tahribata yol açarak sekülerizme alan 

açtığı da gözlenmektedir.

Son zamanlarda Mustafa Öztürk üzerinden bu 

tartışma tekrar gündeme geldi. Oysa o öteden beri 

buna benzer yaklaşımları gündeme getiriyordu. 

Onun yaklaşımları için ne düşünüyorsunuz?

Öncelikle, düşüncesi ne olursa olsun hiç bir 

bilim adamının, akademisyenin, düşünce ada-

mının fikirlerinden dolayı hedef gösterilmesi ve 

yargısız infaza uğratılmasını doğru bulmadığı-

mın altını çizmek isterim. Kişilik haklarına say-

gı göstermek dini ve ahlâkî bir sorumluluktur. 

Yanlış olarak değerlendirilen fikre sadece fikirle, 

seviyeli yapıcı eleştiriyle karşılık vermek gerekir. 

Mustafa Öztürk’e gelince, öyle görünüyor ki, ne 

bulduğunun farkında olmadığı hâlde büyük bir 

define bulduğu kendinden geçmişliği içerisinde 

kazıdıkça kazıyor. Maalesef burada modernite-

yi doğru anlayamayan ve Müslümanca bir duruş 
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D
O
S
YA üretemeyen son asır Müslümanlığının bir çeşit ör-

neği ile karşı karşıyayız. Modernite baskısı altında 

ortaya çıkan sapmaların bir örneği de diyebiliriz. 

Kur’âncılık, öze dönüşçülük ve selefilik de aynı 

baskının sonuçlarıdır.

Öztürk, yıllar önce Kur’ân’ın tarihsel olduğu-

na ilişkin verdiği kararından sonra, klasik dönem 

İslâm ilim deryasına dalmış, oradan düşüncesine 

meşruiyet sağlayan ve kanıt teşkil eden şeyleri 

cımbızla seçip almakta ve bir pazarcı mantığıyla 

seçtiklerini yüksek sesle pazarlayarak dikkatleri 

üzerine toplamakta ve alıcı da bulmaktadır.

Bu arada sapla samanı karıştırıyor her şeyi kar-

makarışık hâle getiriyor. Tarihselciliğin argüman-

larıyla, kendi bağlamı içerisinde tamamen başka 

bir yere oturan ve asla tarihselci tezlerin meşrui-

yetine kanıt olma ihtimali bulunmayan İslâm ge-

leneğine ait bilgi mirasını böyle bir istihdamla bir-

birine yedirerek dipsiz bir kuyuya taş atıyor. He-

saba katmadığı ya da görmek istemediği şu ki, sa-

çıp savurduğu bu miras, ötekileştirerek tarihselci-

liğin karşısına oturttuğu kadim İslâm geleneğinin 

mirasıdır, define diye bulduğu şey de bu gelene-

ğin mülküdür, tapusu da bu geleneğe aittir. Dola-

yısıyla buradan tarihselciliğe meşruiyet sağlayacak 

bir temel çıkmaz.

Nitekim görüşlerini kullandığı hiç bir klasik 

dönem âlimi veya müfessiri, tarihselci değildir ve 

onun tarihselciliğe delil olarak kullandığı görüşle-

ri de ancak onların genel paradigması içerisinde 

yorumlanabilir. Modern zamanlara gelinceye dek 

temel olarak ulemanın bağlı olduğu geleneksel 

usulde, Kur’ân arabîdir, tedricen nazil olmuştur, 

nasihi, mensuhu ve sebeb-i nüzulleri vardır; ama 

buna karşılık Kur’ân’da yer alan ifadeler mutlak 

doğruları dile getiren ifadelerdir ve hükümler ise 

büyük usul âlimi İmam Şatıbî’nin ifadesiyle “küllî 

ve ebedîdir.” Küllî ve ebedi olarak inanılmakla 

birlikte, uygulanmalarında koşulların uygunluğu 

gözetilmektedir. Nitekim geleneksel içtihat faali-

yetinde Kur’ân’ın hükümleri taabbudî olanlar ve 

olmayanlar diye ikiye ayrılmış; taabbudî olanların 

yorum konusu olamayacağı, taabbudî olmayan-

ların ancak yorumlanabileceği ve bunların illet-

hikmet doğrultusunda onlarla gözetilen gayeyi 

gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri açısından 

duruma göre uygulanmayacakları genel olarak 

kabul edilmiştir. Ne var ki bu durum, bir hükmü 

ilga edip değiştirme anlamında kabul görmüş de-

ğildir. Çünkü İmam Şatıbî’nin ifadesiyle aslî mak-

satlar, başka hiçbir şeye iltifat etmeksizin, sadece 

emir ve yasağa riayet etme anlamına gelmektedir. 

Allah kullarını ne ile yükümlü kılmışsa maslahat 

da odur. Bu itibarla şer’i delillerin ortaya koymuş 

olduğu şer’i esaslar sabittirler ve değişmezler.

Bilindiği gibi, İslâm fıkhı maslahat esasına da-

yanır. Hükümlerin uygulanması ile, maslahat te-

melindeki amaçların gerçekleşmesi beklenir. Ta-

rihsel ya da başka koşullar nedeniyle olsun, uy-

gulandığı takdirde bir eğer bir hüküm hizmet et-

mesi gereken amacına hizmet etmiyor, hatta aksi 

bir amaca hizmet ediyorsa bu durumda o hüküm 

yeni bir içtihatla uygulamadan kaldırılarak söz 

konusu amaca hizmet edecek yeni bir uygulama-

ya geçilir. Koşullar değiştiğinde ise tekrar uygula-

maya konulur. İslâm fıkhı sadece hükümler konu-

sunda değil, ibadet, hatta itikat konularında dahi 

engin bir esnekliğe sahiptir ve Müslüman ferdin 

ya da ümmetin maslahatını temin etmeyen uygu-

lamalarda ısrar edilmez. Dolayısıyla bazı dini ku-

ralların değiştirilmesini gerektirecek bir duruma 

ihtiyaç da kalmaz.

İşte geleneksel usulün üzerine oturduğu temel 

budur. Ulemaya dayanılarak bazı Kur’ân ifadeleri-

nin doğru bilgiler içermesi gerekmediği savunulu-

yor ya da tarihsellik sebebiyle hükümlerin mülga 

hükümler olduğu sonucuna varılıyorsa burada 

yapılan iş cımbızlamadan başka bir şey olmaz. 

Çünkü İslâm’ın klasik döneminde, yani moderni-

te öncesi dönemde böyle bir sonuca varan kimse 

yoktur. Bu bakımdan Öztürk’ün yaptığı şey, İslâm 

geleneğinin parlak sahifelerindeki mirası tarihsel-

ciliğin artı hanesine yazmak ve İslâm geleneğinin 

artılarını göstererek, bununla tarihselcilik ideolo-

jisini pazarlamaktan öteye geçmiyor.

İşin felsefi boyutunun ise ele alınır tarafı yok. 

Günümüzde sosyal bilim alanındaki güncel tartış-

malardan ya haberi yok ya da vakıf olamamış. Eğer 

vakıf olsaydı, insanın mahiyeti, dil felsefesi, insan-

varlık ilişkisinde dilin fonksiyonu ve dolayısıyla 

Şevket Kotan
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anlama konusu etrafında dönen soruşturmalarda 

bu tarz tarihselci yaklaşımların çok harcıâlem kal-

dığını görmüş olacaktı. Bu noktada özellikle pozi-

tivizm eleştirileri büyük önem arz etmektedir. Ne 

yazık ki bu gün pozitivist bir eğitim sisteminden 

geçen bireyler olarak muhakememiz pozitivist bir 

bakış açısıyla işlemektedir ve buna dair bilinç de 

yok denecek kadar eksik duruyor. Türkiye’deki 

tarihselcilik de bu durumla malûldür.

Peki, genel olarak ilahiyat çevreleri nasıl yak-

laşıyor tarihselciliğe?

İlahiyat camiası genel olarak geleneksel usul 

mirasına bağlı görünmektedir. Akademik-ilmî ça-

lışmalarla ulaşılan ve meslekten olmayan kimsele-

re aykırı gelen yeni sonuçları bu kategoride değer-

lendirmemek gerekir. İlmi çalışmaların bazen ez-

ber bozan sonuçlara ulaşması beklenen bir durum-

dur. Çünkü gelenekler, daima ezberler üretirler ve 

bunların bazıları da yanlış ezberler olabiliyor. Dola-

yısıyla ezberlerin gelenekten kaynaklanması, gele-

neğin ürettiği bütün ezberlerin doğru olduğu anla-

mına gelmez. Zaten ilmî çalışmaların bu sapmaları 

gün yüzüne çıkararak ezber bozmaları, ilmî araştır-

manın en temel ödevlerinden birisidir.

Batı düşüncesinde tarihselci düşüncenin belli 

başlı simaları kimlerdir?

Batı dünyasında tarihselci kaldı mı bilmiyo-

rum. Yeni batı felsefesi, fenomenoloji, dil tartış-

maları, varoluşsallık, insanın varoluşsal olarak ta-

rihselliği, hermenötik ve pozitivizm eleştirileriy-

le, pozitivizmin yeni bir ürünü olan “tarihselcilik” 

için hiç alan bırakmadı.

Hermenötikle tarihselcilik arasında nasıl bir 

ilişki var?

İlk evvela tarihsellik ve tarihselcilik kavramla-

rını bir birinden ayırmak gerekir. Tarihsellik, bi-

raz önce de değinildiği gibi, insan ve insan ese-

ri olan her şeyin tarihsel olduğunu varoluşsallık 

düzeyinde ele alarak tartışan bir felsefedir. Batı-

da rasyonalist-pozitivist felsefelerin akıl tasarımı-

nın eleştirisi üzerinden, özelde insanın aklını ve 

genelde ise mahiyetini soruşturarak analitik felse-

feye karşıt bir felsefe olarak ortaya çıkmıştır. En 

bariz vasfı, pozitivist bir tutumla anlamaya konu 

olan şeyleri kavramlar dünyasında kalarak tanım-

lamak, belirlemek yerine, bu şeylere gözünü ku-

lağını açarak, kulak vererek, dokunarak, yaşaya-

rak, tecrübe ederek iyi niyetle anlamaya gayret et-

mesidir. Bunu yaparken de, kendi tarihselliğinin 

bilincinde olarak kendini anlamaya açık tutması-

dır. İnsanın tarihsel bir mahiyet olarak düşünül-

mesi burada temeldir. İnsanın tarihselliği, onun 

bu dünyada yaşarken, tarihin sadece kendisinin 

ve aklının şekillenmesindeki ve olayları yorumla-

masındaki etkisini ifade etmiyor. Bununla birlik-

te, daha temelde onu, bu dünyada-varlık, bir lisan 

varlığı olarak varlığı ancak tarihselliğin kendinde 

mündemiç olduğu dil ile idrak eden tarihsel ma-

hiyet olan insanın tarihselliğini ifade ediyor. İşte 

tarihsellik, kabaca böyle bir anlama sahiptir. Dola-

yısıyla tarih bilincine sahip olan bir insanın, tarih 

bilinci denen şeyin de tarihsel olduğunun bilin-

cinde olarak varlıkla ilişkisi yanında, varlığı, me-

tinleri, sanat eserlerini anlama tarzı hermenötik-

tir. Yani anlamacıdır. Heremenötik, bir bakıma va-

roluşsal tarihselliğin varlığı anlama ve yorumlama 

tarzı ve sanatıdır.

Tarihselciliğe gelince, tarihin, tarihsel olayların 

oluşumundaki rolünü esas almakla birlikte, varlı-

ğı ve mesela metinleri anlama işini epistemolojik 

bir sorun olarak görmektedir. Anlamada nesnel-

cidir; insanın aklının anlamaya konu olan nesne-

lerin mahiyetini olduğu gibi bütün boyutlarıyla 

kavramaya yetkin olduğu varsayımına dayanır. 

Dolayısıyla burada, hermenötikteki yumuşatılmış, 

aradaki mesafe nerdeyse yok edilerek bütünleşmiş 

özne-nesne ilişkisinin yerine keskin hatlarıyla bir 

özne-nesne düalizmi vardır. Buna göre özne ola-

rak insanın zihni, nesneleri aynanın bir nesneyi 

olduğu gibi yansıtması gibi algılayarak anlar. Bu-

rada anlama hadisesi tek taraflı işleyen bir süreç 

olarak tasarlanmakta, kavramlar dünyasında olup 

biten entelektüel bir etkinlik gibi varsayılmak-

tadır. Bu nedenle tarihsellikle tarihselcilik, aynı 

kökten gelen kelimeler olmakla birlikte, anlam 

olarak karşıt ifadelerdir. İki kavram arasındaki ge-

rilim noktası ise, nesnel anlamanın imkânı nok-

tasında toplanmaktadır. Tarihsellikte ve bu temel 

üzerinde yükselen hermenötikte varlığı anlama 

hadisesi, varlığın kendini ifşası olarak görülürken, 

tarihselcilikte ise, mutlak özne olarak insanın sa-

hip olduğu akıl vasıtasıyla nesneyi nasılsa öylece 

nesnel olarak idrak etmesi olarak görülmektedir. 

Halbuki tarihsellik, tarihselciliğin bu naif iyimser-

liğinin eleştirisi üzerine temellenmiştir; dolayısıy-

la böyle bir anlayışın karşıtı olarak onunla gerilim 

içerisindedir. İşte Kur’ân’ın tarihselliğini savuna-
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D
O
S
YA rak bunun üzerinden modernizmin taleplerini 

dile getiren İslâm tarihselciliği, bu ayrımda poziti-

vist, nesnelci ve modernist karakteriyle tarihsellik 

olarak değil, tarihselcilik olarak adlandırılmayı 

gerektiriyor. Bu bakımdan tarihsellik ve hermenö-

tik aynı bakış açısını ifade ederlerken, hermenö-

tikle tarihselcilik karşıt bakış açılarını ifade ediyor.

Tarihselci anlayışın İslâm dünyasında yaygınlaş-

masında Fazlur Rahman’ın etkisi hangi düzeydedir?

Kur’ân ve Tarihselcilik isimli çalışmamda 

Fazlur Rahman’a geniş yer ayırmıştım. Çünkü 

Kur’ân’ın tarihselliği meselesi, ikinci kitabımda 

anlattığım gibi ilk olarak Fazlur Rahman üze-

rinden Türkiye’ye girmişti. Dolayısıyla Türkiye 

ilahiyatındaki tarihselci fikirler daha çok Fazlur 

Rahman orijinlidir. Her ne kadar geçen zaman 

içerisinde bazı tarihselci figürler, İslâm tarihsel-

ciliği fikriyatını Fazlur Rahman’ın koyduğu sı-

nırların çok ötesine götürmüş olsalar da, yine 

de Türkiye’de tarihselci fikirleriyle maruf olan 

şahsiyetlerin fikri nüvelerinde Fazlur Rahman’ın 

fikirleri ve kendi ifadesiyle “neo-modernizm” 

projesi vardır. Türkiye’deki tarihselcilik, Fazlur 

Rahman’ın koyduğu temelleri koruyarak, Kur’ân’ı 

anlama metodolojisinde onun ikili hareket meto-

duna, nesnelciliğine ve koyduğu hedeflere bağlı 

görünmektedir.

Onun dışında Kur’ân’ı tarihselci bir yaklaşımla 

ele alan isimler kimlerdir? Bunların kaynakları ve 

yorumlarıyla Fazlur Rahman’ınkiler arasındaki 

müştereklikler ve farklılıklar hakkında ne söyle-

nebilir?

Fazlur Rahman dışında Hasan Hanefî, Nasr 

Hamid Ebu Zeyd, Muhammed Arkoun, Roger Ga-

raudy ve Muhammed Abid el-Cabirî en meşhur 

şahsiyetlerdir. Bu zevatın eserleri Türkçeye tercü-

me edilmiş ve bir okuyucu kitlesi bulmuştur. Ga-

raudy ve Cabirî’nin eserleri daha geniş bir yelpa-

zede okuyucu bulurken, Hasan Hanefi, Ebu Zeyd 

ve Muhammed Arkoun, Türkiye’de tarihselci fi-

kirleriyle tanınan zevatın ilham kaynağı olmuş-

lardır. Dolayısıyla Türkiye’de tarihselcilik, teme-

linde Fazlur Rahman olmakla birlikte söz konu-

su bu şahsiyetlere ait fikirlerin katkısıyla yepye-

ni bir karışım olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar-

dan Hasan Hanefi ve Muhammed Arkoun, tarih-

sellik meselesini daha felsefi boyutlarda ele alırlar-

ken diğerleri Fazlur Rahman benzeri bir çizgide 

ele almışlardır. Sonuçta maalesef, İslâm dünyasın-

da tarihsellik meselesi gerektiği çerçevede ele alı-

narak hakkıyla tartışılmamış, bunun yerine İslâm 

dünyasının ihtiyaçlar tarihselliği çerçevesinde ele 

alınarak buradan bir tarihselcilik, yani moderniz-

min yeni bir sürümü geliştirilmiştir. İslâm tarih-

selciliği olarak vücut bulan bu yaklaşımın en te-

mel özelliklerinden birisi, edille-i şeriyye olarak 

bilinen temellere dayanan içtihat yöntemini eleş-

tirerek reddetmesidir.“Fazlur Rahman’ın İçtihat 

Teorisi” başlığıyla yayınlanan makalemde izah et-

meye çalıştığım gibi bu eleştiri, aslında İslâm ilim 

geleneğinin tarihte ilk defa temelden eleştirilme-

sidir. Her ne kadar bu eleştirilerin önemli oran-

da modernizmin talepleri yanında, modernitenin 

inşa ettiği siyasi, ekonomik ve güncel yaşantı mo-

delinden beslendiği açıksa da yine de konunun, 

tarihî, felsefî, fıkhî hatta siyasî olarak bilimsel dü-

zeyde ele alınıp tartışılması gerekir.

Kur’ân’ı anlama ve yorumlamada tarihselci İslâm 

modernizminin neden olduğu sorunlar nelerdir?

Kur’ân’ı anlamada tarihselciliğin en önem-

li çıkmazı, pozitivist nesnelciliktir. Nesnelcilik 

meselesini sadece epistemolojik bir tercih olarak 

değerlendirerek basite almamak gerekir. Nesnel-

cilik insanın gözünü kör, kulağını sağır eden ve 

muhakemesini dumura uğratan bir virüs gibidir. 

İnsan bir kere bu hastalığa yakalandı mı kurtul-

mak için ciddi bir tedaviye ihtiyaç duyar. Bu teda-

vide en önemli unsur pozitivizm eleştirisidir. Ne 

yazık ki özellikle batılı tedrisata geçtikten itibaren 

nesillerimiz pozitivist bir eğitimden geçmektedir-

ler. Çünkü batının etkisine girdiğimiz zamanlarda 

batıya da pozitivist anlayış hakimdi. Son üç asır 

batı felsefesi ve sosyal bilimleri bu çetin sorunla 

boğuşarak önemli mesafe kat etmiş ve kazanımlar 

elde etmiş olmalarına rağmen, İslâm dünyası bu 

gelişmeden bihaber durumunu muhafaza etmek-

tedir. Hâlbuki İslâm dünyasının, insanlığın ortak 

mirası diye kabul ederek yaklaşık olarak bizdeki 

fıtrat kavramına denk gelen, varoluşsallığı bakı-

mından insanın mahiyetine dair ulaştığı bu biri-

kimden faydalanması gerekir.

Diğer bir sorun ise tarihselciliğin, insanın va-

roluşsal olarak dünyada varlık, yani tarihsel bir 

mahiyet olduğuna ilişkin bir tarih bilincine sahip 

olmamasıdır. Bu noktada çok ironik bir durum 

da vardır. Tarihe en çok vurgu yapanlar olarak 

tarihselciler, insanın tarihselliğini ıskalayarak nes-
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nelliği savunurlarken, aslında farkında olmayarak 

ve kendileriyle de çelişerek, insanı çokça eleştir-

dikleri tarih üstü bir mahiyet konumuna çıkarı-

yorlar. Nitekim bu fikriyatın temsilcileri, yine ta-

rihi göz ardı ederek Hz. Peygamber’den itibaren 

gelen tarihi ve bu tarihi hermenötik bir titizlikle 

anlama çabasını bir yana bırakıp Kur’ân’ın doğru 

anlaşılmasının yöntemini ilk olarak kendilerinin 

keşfettiklerini zannediyorlar. Hâlbuki bu, modern 

insanı, o çokça eleştirdikleri evrensellik katego-

risinde görmek manasına gelir. Zaten bu yüzden 

züccaciye dükkânına giren fil gibi davranıyorlar.

Meşhur oryantalistlerden Hamilton A. R. Gibb 

İslâm’da Modern Eğilimler kitabında Batı düşün-

cesinin İslâm aleminde bir geleceğinin olabilmesi 

için, İslâm modernizminin yaygınlaşmasını gerek-

li görüyor. Tarihselcilik tartışmalarını bu bağlam-

da okuduğumuzda sizin yorumunuz nedir?

Kur’ân’ın tarihselliği meselesini emperyalizm-

le doğrudan irtibatlandırmak, bir bakıma onu 

emperyalizmin bir projesi olarak görmek, birçok 

önemli şeyi perdeler. Ama ümmetin kozmoloji-

sinde derin sarsıntılar meydana getirme potansi-

yeline sahip böyle bir ideolojinin emperyalistlerin 

işini kolaylaştıracağını söylemek mümkündür. 

Görünen o ki, tarihselcilerin yaptığı gibi tarihsel-

lik konusunun mahiyetini kavramadan sürdürü-

len bu tartışma, oryantalist bir mecraya doğru yol 

almaktadır. Buradan varacağı yer ise, muhtemelen 

Hıristiyan din anlayışı olacaktır. Hıristiyan din 

anlayışında kutsal kitap azizler tarafından esin ile 

yazılan metinlerdir, dolayısıyla kutsal kitap yazar-

larının tarihselliğine bağlı olarak metnin yazıldığı 

tarihin tarihselliği, metnin karakteridir. Bu neden-

le metinde yazım hataları, mitoloji, yer alabilir, 

metinlerde yer alan tarihsel olaylar gerçek ya da 

anlatıldığı gibi olmayabilirler. Böyle bir anlayışı 

intaç edecek olan bir söylemin ne kadar büyük so-

runlara yol açacağını kestirmek için kahin olmaya 

gerek yoktur. Mesela tarihselci neşriyatı okuduk-

tan sonra ibadetlerini bile terk ederek yeni bir 

dünyaya yelken açan canlı örnekler vardır. Tabi 

eğer ortalama bir vatandaş, Kur’ân ayetleri Arap 

adet ve kültürüne göre şekillenmişse, bizim asır-

larca farz, helal, haram diye inanarak koruduğu-

muz birçok şey aslında Arap örfü olarak tarihsel, 

yani Arap orta çağına ait ise, demek ki din adına, 

Allah adına fena kandırılmışız, diye düşünebilir. 

Bu nedenle tarihselci tele vaizlerin daldıkları hül-

yadan uyanarak ne kadar sorumsuzca davrandık-

larını fark etmeleri gerekir. Sonuçta yaptıkları iş, 

daha çok Müslümanlığı moderniteye eklemleme-

ye hizmet ediyor.

Son olarak tarihselci okumanın meydana getir-

diği sorunlar nasıl aşılabilir?

İlk evvela tarihselci fikirlerini ve buna bağlı 

olarak konuya vakıf olmayanların yanlış anlaya-

bileceği birçok konuyu uluorta halk önünde ko-

nuşmanın sakıncalarını hesaba katarak, bilimsel 

konuların, iyice araştırılıp tartışılarak rafine hale 

getirildikten sonra halka arz edilmesinin ancak bir 

fayda getireceğini unutmamak gerekir. İslâm’ın 

sunumu ve İslâmî eğitim konusunda bir siyaset 

bilincine sahip olunması gerektiğini idrakinde ol-

mak gerekir. Çünkü yersiz sunulan her şey heder 

olmaya mahkûmdur. Öte taraftan hiç kimse ken-

disini bütün zamanların en büyük âlimi, Kur’ân’ın 

anlam kalesinin fatihi olarak görmemelidir. Her 

okuyucunun, ancak Allah’ın ona takdir ettiği bir 

nasibinin olduğuna itikat etmesi, bunu asla unut-

maması gerekir.

Sonra da eğer hayırlı bir iş yapmak isteniyorsa, 

bu konuları ciddi manada araştırarak bilimsel ola-

rak tartışmak, müzakere etmek gerekir. Bu uzun 

soluklu bir faaliyet olmalıdır. Çünkü tarihsellik ve 

yukarıda değinilen konular öyle bir kişiyle, birkaç 

okumayla sonlandırılacak konular değildir. Ekip-

ler oluşturarak çalışmak, bunun sonucunda ekol-

lerin ortaya çıkması ve bilimsel/felsefî bir tartışma 

ortamının oluşturulması gerekir.

Kuşkusuz ki tarihsel bir vakıa olarak, tarihin 

bir diliminde gerçekleşen bir vahiy vakıası olarak, 

yine bir zaman diliminde yaşayan bir insan top-

luluğuna yönelerek onların dilleriyle onlara hitap 

eden bir olay olarak ve her şeyden önemlisi bir dil 

vakıası olarak Kur’ân tarihseldir. Fakat Kur’ân’ın 

bu bakımlardan tarihsel olması başka şey, içeriği-

nin pozitivist bir iradeyle, üstelik bir mağlubiyet 

tarihselliği içerisinde olarak modernizmin talep-

lerine uygun şekilde okunarak yorumlanması ise 

başka bir şeydir. Kur’ân’ın tarihselliği tezi etra-

fında şekillenen söylemin en bariz karakteri ide-

olojik olmasıdır. Nitekim tarihselciler, tarih kav-

ramını temel aldıklarını iddia etmelerine rağmen, 

Kur’ân’ın başlangıçtan itibaren tarihteki maruf yo-

rumunun kendi tezlerinin aksine şekillenmesini 

göz ardı etmeleri, tarihselciliğin ideolojik karakte-

rini ele vermektedir.
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ir ideolojiyi bir 

düşünceyi ya da 

bir fikri anlamak 

ve üzerinde tartış-

mak için bu tez-

lerin önkabulleri-

ni bilmek gerekir. 

Her sistemli ideo-

loji ve düşüncenin 

mutlaka ana fikri-

nin dayandığı ön-

kabulleri vardır. 

Önkabuller felsefe diliyle önermelerdir. Bunları 

bilmek ve anlamak; o ideolojiyi ve düşünceyi de-

ğerlendirmek için şarttır.

Tarihselciliğin ön kabullerini ortaya koymamız 

için tarihselci kimlikleriyle ortaya çıkan öncülle-

rin birkaçının düşünce ve önkabullerini inceleme-

miz ve anlamamız gerekir. Bu konuda çok eskilere 

gitmeden bu konuda son yıllarda görüşleri en çok 

tartışılan öncülerden biri olarak Mısır el-Ezher 

Üniversitesi’nde 1950’li yıllarda M. Ahmet Hale-

fullah tarafından hazırlanan el-Fennu’lKasasifi’l-

Kur’ân adlı doktora çalışmasını inceleyebiliriz. O 

dönemde büyük tartışmalara neden olan, tez da-

nışmanı Ahmet Emin’in, “Tezi okudum, tez fev-

kalade bir tezdir. 

Temel konusunu 

Kur’ân’daki kıssa-

ların edebi bir olay 

olduğu, her ede-

bi eser gibi, bu kıs-

salarda da tarih-

sel doğruluğa ba-

kılmaksızın yara-

tıcılığa ve orijinal-

liğe önem verildiği 

şeklindeki düşünce 

oluşturmaktadır.”cümleleri bu tezin önkabulleri-

ni açıklayan en iyi özettir.

Hâlen bazı akademisyen ve yazar tarafından 

savunulmaya çalışılan Halefullah’ın Kur’ân kıssa-

ları konusundaki iddiasının benzer bir biçiminin 

Batı’da Kitab-ı Mukaddes çerçevesinde yapıldı-

ğı bilinmektedir. Özellikle Kitab-ı Mukaddes üze-

rinde aydınlanma sonrası yapılan çalışmaların so-

nuçlarından biri Kutsal Kitap’taki tarihsel bilgile-

re ve hikâyelere bakıştaki değişiklik olmuştur. Bi-

limsel gelişmelerin ortaya çıkması ve bu alandaki 

ilerlemeler açık bir biçimde Kitab-ı Mukaddes’teki 

ifadelerle çelişiklik arz etmiş, böylece bu çelişikli-

ği bertaraf etmek için yeni yorumlamalara gidil-

Tarihselcilerin bütün tez ve savlarının, yanlış ve tutarsız olduğunu 
ileri sürmüyoruz. Onların çabalarını sadece samimi olarak Kur’ân’ı 
yorumlama ve anlama çabalarından bir çaba, modernizmin ve 
Batı dünyasının Kur’ân’a bakışının bir yansıması ve etkisi, olarak 
görüyoruz. İleri sürdükleri bazı gerekçeleri, içinde bir doğru taşısa bile, 
bunlardan çıkardıkları anlam ve bunlarla ulaştıkları sonuç da yanlıştır.
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miş, yeni yöntemler tespit ve tayin edilmeye ça-

lışılmıştır. Kutsal Metinler’deki bu tarihsel olay-

lar ve zaman-mekân içerisinde verilen bilgiler, 

gerçek tarihi olaylar ve bilgiler olmaktan ziyade, 

inanca destek ve mitlerin etkileyici gücünden is-

tifade edilmek amacıyla insan kültürünün katkı-

sı altında ortaya çıkmış malzemeler olarak algılan-

maya başlanmıştır. Artık Kitab-ı Mukaddes’te pek 

çok mitsel öyküler anlatıldığı, gerçek manaya nü-

fuz edebilmek için bu mitsel öykülerdeki sembol-

leri çözmek gerektiği ve asılolanın ‘verilmek iste-

nen mesaj olduğu’ te zinin, 

sembolik din dili gibi alt-

disiplinler yoluyla felsefesi 

de yapılmaktadır.

İlahi vahyin orijinal 

hâlini içeren Kur’ân’ın ve 

Kur’ân kıssalarının, insan 

eliyle oluşturulmuş Kitab-ı 

Mukaddes’in bazı kısımla-

rı gibi tarih, arkeoloji, bi-

lim ve bilimsel gelişmeler-

le çatışma gibi bir problemi 

olmamasına rağmen bir kı-

sım aydınlarımız, bu meto-

du Kur’ân için de önermiş-

lerdir. Batı düşüncesinin ve 

modernizmin etkisi diyebi-

leceğimiz bu tezler de daha 

çok akademik eğitimini ba-

tıda yapan akademisyenler 

tarafından benimsenmiştir.

Bu önermelerin ilk öncülleri, Kur’ân’ın iniş sü-

recinde kıssaları dinleyip, bunlar eskilerin masal-

ları yahut esâtîru’l-evvelîn (16.24-25) diyen in-

sanlardır. Ancak bu görüşleri incelemeye bu ka-

dar eskiden başlamak, bu kısa incelemenin sınır-

larını aşacağından biz dünyada ve ülkemizde bu 

savların öncüllerinden olan birkaç kişiyi ve görüş-

lerini esas alacağız.

Kur’ân kıssalarının edebi bir olgu oldu-

ğu, Kur’ân’ın indiği dönemde halk arasında 

hikâyelerden mesaj vermek amacıyla doğru yan-

lış olduğuna bakılmaksızın yararlanılan bir malze-

me olduğu savı Halefullah’a aittir. Bu görüşe göre; 

Kur’ân kıssalarına tarihsel bir değer ve gerçeklik 

verilmemeli, dönemin kültürel bir öğesi, bir mit 

kabul edilmelidir. Kur’ân o dönemdeki toplumun 

bildiği mitler üzerinden daha önceki kutsal kitap-

larda olduğu gibi mesajını vermiştir. Bu sebeple 

bu kıssalar içinde bir kısım gerçekleri taşısalar bile 

büyük ölçüde toplumlar tarafından uydurulmuş 

ve efsaneleştirilmiş tarihsel hikâyelerdir. Aslında 

bu önermenin açılımı; haşa, Allah içinde bazı ger-

çekler olsa da toplumların uydurdukları masal-

lar (esâtîru’l-evvelîn) üzerinden kendi mesajları-

nı vermiştir. Bu önermenin gayesi olarak da; ken-

dilerince çelişkili ve tarihi ilmi gerçeklere aykırı 

gördükleri Kur’ân ayetlerini ve kıssaları gerçeklik 

yükünden kurtarmak olarak 

izah etmiştir.

Ancak tarihselci diye-

ceğimiz akımın ülkemiz-

deki temsilcilerinden sayı-

lacak akademisyenlerimiz, 

Halefullah’ın Kur’ân kıssa-

ları hakkındaki bu tezleri-

ni daha da genişletip, geliş-

tirerek, sadece kıssaların de-

ğil birçok Kur’ân ayetinin de 

indiği Arap toplumunun ih-

tiyaç ve anlayışına hitap et-

tiğini, evrensel olamayaca-

ğını, hele 1500 yıl sonraki 

toplumun dünyası ve kül-

türlerine yabancı hale geldi-

ğini ileri sürmüşlerdir.1

Hatta bu sebeple bu ila-

hiyatçılarımız; ‘Kur’ân’ın ev-

renselliği’ iddiasını daha çok Arap aklı ve kültü-

rüne yabancı, mevali diyeceğimiz Arap dışı Müs-

lüman âlimlerin dert edindiğini ileri sürüyorlar.2

Yine Kur’ân dilinin ve kavram dünyasının Ara-

bilik de diyebileceğimiz bir tarihsellik içerdiği-

ni ve bu tarihselliğin bugünkü anlam arayışımıza 

1 Mustafa Öztürk, “Kur’ân, Tarihsellik ve Tarihselci Perspektif” 

makalesi: ‘Bir neden, Kur’ân’ın nazil olduğu dönemden için-

de doğduğumuz dünya arasındaki tarihsel mesafenin 1500 

yıla merdiven dayamış ve bu mesafe ayetlerin ilk defa ne söy-

lediğini çok büyük ölçüde muğlaklaştırmış olmasıdır. İkinci 

bir neden, Kur’ân’ın bahis konusu ettiği birçok şey, sonraki 

dönemlerdeki farklı dünyalar ve kültürlere yabancı hale gel-

miş ya da reel zeminini kaybetmiştir’.

2 M. Öztürk, Kur’ân, “Tarihsellik ve Tarihselci Perspektif” 

makalesi: ‘Gerçekte Kur’ân’ın tarih-üstülük ve evrensellik 

özelliğini dert edinenler Arap kökenli Ehl-i hadis ve Selefiler 

değil, mevali kökenli, yani gayr-i Arap unsurlardır. Çünkü 

bu unsurlar Arapların içine doğdukları dünyadan çok daha 

başka dünyaların ve kültürlerin çocuklarıdır’.

-

-

-
-
-

-

-
-
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kâfi gelmediğini de ileri sürmekteler.3 Örnek ola-

rak: Allah’ın kendisini bir taht üzerine kurulmuş 

bir hükümdar gibi tasvir ettiğini, meleklerin hü-

kümdar tahtını taşıyan görevliler gibi tahtı taşıya-

caklarından bahseden ayetlerin (7.54,10.3) Arap-

ların anlam dünyasında tasvir ettikleri bir hüküm-

dar olduğunu gösterdiğini iddia etmiştir. Elbette 

bu savların çoğuna incelememizin ileriki paragraf-

larında cevap vereceğiz, ancak bu sava şimdiden 

değinmemiz ve izah etmemiz diğerlerinin de iyi 

anlaşılmasını sağlayacaktır. Kur’ân, kendi ayetleri 

hakkında Âl-i İmran 7 de: “Kitabı sana o indirdi. 

Onun bazı ayetleri muhkemdir (ki) onlar Kitabın 

anasıdır. Diğerleri de müteşâbih (benzeyen)dir…” 

Kur’ân’ın bir kısım ayetleri, müteşâbih; yani ben-

zetme ve sembolik anlatıma sahip anlamlar taşır. 

Çünkü Kur’ân’ın verdiği bilgilerin bir bölümü bi-

zim duyularımızdan uzak gayb âlemine aittir. Ya 

da bizim anlayış ve kavrayışımızın üstündedir. 

Allah’ın zatının vasıfları ve varlığı bizim kavra-

yışımızın ötesindedir. Ancak Rabbimiz bize ken-

di zatını bizim bu dünyadaki varlık ve işleyişle-

re benzeterek yani müteşabih olarak açıklamıştır. 

Allah’ın kendini bir taht üzerine oturmuş şeklinde 

bir hükümdar benzetmesi de müteşabih(benzer) 

kavramlarla gerçeği anlatma, gerçeği tasavvur et-

tirmeamacıyla kullanılan bir yöntem olarak anla-

şılmalıdır. Çünkü insan zihni ancak gördüğü dün-

ya ve deneyimleriyle olay ve kavram dünyasını ta-

savvur eder.

Ona yabancı olduğu, hiç deneyimlemediği ve 

algılayamadığı bir durumu veya yaşamı açıklama-

nın yolu; bu durumu veya varlığı onun bu dünya-

daki deneylerine, algılarına ve gördüklerine ben-

3 M. Öztürk, “Kur’ân, Tarihsellik ve Tarihselci Perspektif”

zeterek anlatmaktır. Bu sebeple müteşabih ayet-

lere, ahiret hayatı ve cennet- cehennem tasvirle-

rinde daha çok rastlanır. Bitmeyen ve çok deği-

şik tat ve özellikler içeren dünya hayatımızda tec-

rübe etmediğimiz-edemeyeceğimiz cennet nimet-

leri, dünyadaki nimetlere benzetilerek müteşâbih 

olarak anlatılmıştır (2.25). Müteşabih ayetlere ih-

tiyaç, duyularımızla şahitlik edemeyeceğimiz ve 

aklımızla kavrayamayacağımız gayb âlemini, bu 

dünyadaki varlıklara benzeterek açıklama zaru-

retinden doğmuştur. Bunu görme duyusu doğuş-

tan olmayan bir engelliye renkleri sağlam olan do-

kunma duyularının algısı olan sıcaklık-soğukluk 

üzerinden anlatma çabası olarak görmek gerekir. 

Bu sebeple Mustafa Öztürk’e, Arap kültürünün 

kavram dünyasının basitliği sebebiyle tarihsel ol-

duğunu ve çağımızın kavram dünyasına yabancı 

olduğunu iddia ettiği ‘taht ve oturma’ kavramları-

nın müteşâbihliğine ve mecazi anlamlarına dikkat 

etmesini tavsiye etmek gerekir. Bu iddianın sahibi 

tefsir ilmine vakıf bir ilahiyatçının;‘taht’ın Allah’ın 

sınırsız kudret ve iktidar makamının, ‘tahta isti-

va etmesi’nin ise; bu gücün başında olduğunun 

müteşâbih ve mecaz anlatımı olduğunu bilme-

si gerekirdi. Nitekim Muhammed Esed, bu aye-

ti yorumlarken;‘…ve arşa, o sınırsız kudret ve ik-

tidar makamına kurulan.’diye doğru bir anlamla 

anlamlandırmıştır.

Tarihselcilerin bütün tez ve savlarının, yanlış 

ve tutarsız olduğunu ileri sürmüyoruz. Yine on-

ları bazılarının yaptığı gibi tekfir edip,tehdit et-

miyoruz. Buna da hiç kimsenin hakkı olduğunu 

zannetmiyoruz. Onların çabalarını sadece sami-

mi olarak Kur’ân’ı yorumlama ve anlama çabala-

rından bir çaba, modernizmin ve Batı dünyasının 

Kur’ân’a bakışının bir yansıması ve etkisi, olarak 

görüyoruz. İleri sürdükleri bazı gerekçeleri, için-

de bir doğru taşısa bile, bunlardan çıkardıkları an-

lam ve bunlarla ulaştıkları sonuç da yanlıştır. Bu 

sebeple ileri sürdükleri diğer savları da maddeler 

hâlinde incelememiz ve cevaplamamız gerekir.

Tarihselcilerin kıssalar hakkındaki tezleri: 

Kur’ân kıssalarına tarihsel bir değer ve gerçeklik 

verilmemeli, dönemin kültürel bir öğesi, bir mit 

kabul edilmelidir. Kur’ân o dönemdeki toplumun 

-
-
-

-

-
-
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bildiği mitler üzerinden daha önceki kutsal kitap-

larda olduğu gibi mesajını vermiştir. Bu sebep-

le bu kıssalar içinde bir kısım gerçekleri taşısa-

lar bile, büyük ölçüde toplumlar tarafından uydu-

rulmuş veya efsaneleştirilmiş tarihsel hikâyelerdir. 

Bu teze cevap vermek için kıssa kavramını incele-

mek ve Kur’ân’ın kıssalar hakkındaki açıklamala-

rınıiçeren ayetlerine bakmak gerekir.

Kıssa kelimesi sözlükte; “anlatmak, haber ver-

mek, bildirmek, nakletmek, makasla kesmek, ta-

kip etmek, izini sürüp ardınca gitmek, iz takip et-

mek” manalarında kullanılan k-s-s-  fiilin-

den türetilmiş olup “anlatılan haber, hikâye” an-

lamlarına gelmektedir. Çoğulu ise kasas  

tır. Kelimenin ism-i fâil kalıbındaki kâss  ise, 

“kıssayı ilave ve eksiltme yapmaksızın olduğu gibi 

anlatan kişi” demektir. Bunun çoğulu da kussâs 

 tır. Kass/kısâs /  ise lügatte, “hay-

vanın gebeliğinin belli olması, katili öldürmek, 

saç veya sakalları kesmek, ödeşmek, takas etmek, 

kısaltmak” manalarına gelmektedir.

“Hikâye, iz, haber ve rivayetler” anlamlarına 

gelen kasas  kelimesi, ilk dönemlerde “dinî 

nasihat” anlamında kullanılmış, eski milletlere 

dair haberlerle ilgili olarak da aynı kavram ter-

cih edilmiştir. K-s-s-  kökünün “bir şeyi ta-

kip etmek, birinin izini sürüp ardınca gitmek” an-

lamı aynı zamanda “bir fikri takip etmek” mana-

sı da taşır.

Genelde bu takip geçmişe doğru yapılır. Geç-

mişteki milletlerin yaşadıkları sosyal tecrübeleri 

adım adım takip ederek söz konusu tecrübelerden 

yararlanmak suretiyle geleceğe yönelik program-

lar yapma anlamını da ifade eder. Bu bağlamda 

kıssa anlatımı, Kur’ân’ına öğretimle ilgili kullan-

dığı en iyi metotlardan biridir. Kur’ân-ı Kerîm’de 

söz konusu kelime, “(Mûsâ): ‘İşte aradığımız ora-

sıydı’ dedi. Bunun üzerine tekrar geri dönüp kendi 

izlerini takip ettiler”(18/64) ve “O, (Mûsâ’nın) ab-

lasına ‘Onun izini takip et’ dedi. O da onlar farkına 

varmadan onu uzaktan gözetledi” (28/11) ayetle-

rinde bu anlamda kullanılmaktadır.

Terim olarak kıssa, “takip etmek, izini sürüp 

ardınca gitmek, iz takip etmek” anlamlarına is-

tinaden, “insanların ibret almalarını ve hidayete 

ulaşmalarını sağlamak amacıyla, çoğunlukla za-

man ve mekândan soyutlanmış, önceki peygam-

berler ve kavimler ya da geçmiş toplumlarla ilgi-

li Kur’ân’da anlatılan olaylar” şeklinde tanımlan-

maktadır.

Kur’ân; kıssalarının gerçek olduğunu ve bir-

çoğunun, tarihselcilerin iddialarının aksine, 

Resûlüllah ve toplumu tarafından bilinmediği-

ni veya yanlış bilindiğini birçok ayette bildirmiş-

tir. Tarihselcilerin iddialarının aksine, toplumun 

mitolojilerine ve uydurmalarına dayanarak me-

saj vermediğini, kıssanın da yani haberin de doğ-

rusunu doğru mesajla anlattığını defalarca yinele-

miştir. Yine Kur’ân bu kıssalardan bilinenlerin de 

yanlışlarını ayıklayıp gerçeğini anlattığını da açık-

ça ifade etmiştir. Gerçek kıssa, hurafelerden ve uy-

durmalardan sıyrılarak doğrular anlatılmış, yalan-

lar ayıklanmıştır. Örneğin; İsa hakkındaki gerçek-

ler anlatılıp, ‘işte gerçek kıssa budur’ denilerek İsa 

hakkındaki haberleri, yalanlardan ve uydurmalar-

dan arındırmıştır:

“İşte (İsa hakkındaki) gerçek kıssa (öykü) bu-

dur. Allah’tan başka tanrı yoktur. Allah, elbette aziz 

(kesin galip), hüküm ve hikmet sâhibidir.” (3.62 ) 

“Bütün bunlar (ey Muhammed,) sana vahyetti-

ğimiz bilinmedik haberlerdendir ki onları ne sen 

ne de soydaşların bundan önce (bu haliyle ve 

tam olarak) bilmiyordunuz. Öyleyse, sen de ar-

tık (Nuh gibi) sabırlı ol. Çünkü unutma ki, ge-

lecek, mutlaka, Allah’a karşı sorumluluk bilin-

cine sahip olanlardan yana olacaktır!” (11.49 ) 

“Ve böylece, elçilerin haberlerinden senin yüreği-

ni güçlendirecek her şeyi sana anlatıyoruz. Öyle 

ki, bu kıssalarla hak ulaşıyor sana ve ayrıca mü-

Mustafa Öztürk
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YA minlere de bir öğüt, bir hatırlatma.” (11.120 ) 

“Biz, bu Kur’ân’ı vahyetmekle sana kıssala-

rın en güzelini anlatıyoruz. Sen ondan önce 

(bunları) bilmeyenlerden idin…” (12.3) 

“Elbette onların hikâyelerinde akıl sâhipleri için 

ibret vardır. Bu (Kur’ân), uydurulacak bir söz de-

ğildir; ancak kendinden önceki(Hak Kitabı)nın 

doğrulanması, her şeyin açıklaması; inananlar için 

bir kılavuz ve rahmettir.” (12.111)

“(Şimdi) onların kıssasını bütün gerçeğiy-

le sana anlatacağız. Onlar gerçekten de Rablerine 

yürekten inanan gençlerdi ve biz de kendilerini 

doğru yolda derin bir bilinç ve duyarlıkla güçlen-

dirmiş,” (18.13)

Kıssaların anlatımının, tarihselci anlayı-

şın ileri sürdüğü gibi sadece mesaj amacı de-

ğil, aynı zamanda tarihi bir bilinç kazandırmak, 

‘sünnetullah’ı, tarihi gerçekleri, yok olan toplum-

ların başlarından geçenleri anlatmak ve açıklamak 

amacı da vardır:

“(İnsanlığa bir ders olsun diye) bu sana anlat-

tıklarımız (gelip gitmiş) kasaba (halk)ları(nı)n 

başından geçenlerdir ki, bu (kasaba)ların bazıları 

hala yerinde duruyor, bazılarıysa biçilmiş tarlalar 

gibi (silinip gitmişler)” (11.100 )

“Fakat ne yazık ki, (yok ettiğimiz) sizden ön-

ceki kuşaklar arasından, yeryüzünde yozlaşma-

ya karşı çıkan -(doğru yolu izledikleri için) ken-

dilerini kurtardığımız küçük toplulukların dışın-

da- akıl / iz’an ve erdem sahibi kimseler çıkmadı. 

Ve zulme eğilim gösteren çoğunluk yalnızca ken-

dilerini yozlaştıran hazların peşine düşüp günaha 

gömülüp gittiler.” (11.116)

“Yoksa senin Rabbin, halkı (birbirlerine kar-

şı) dürüst davrandıkları sürece, bir toplumu (sırf) 

(çarpık inançları) yüzünden asla helak etmez.” 

(11.117)

Tarihselciler Kur’ân kıssalarının çelişkisi konu-

sunda Lut’a gönderilen azap meleklerinin Lut’un 

kapısının önünde bazı ayetlerde farklı kronolojiy-

le anlatıldığını ileri sürerek bu konuda çelişki ol-

duğunu iddia ediyorlar.4 Hâlbuki Kur’ân kıssaları-

nın özelliklerinde zaman ve mekân gibi detaylar-

dan uzak, mesaja odaklı bir dil olduğunu kendi-

leri de kabul etmelerine rağmen buradaki ayetlere 

ve anlatıma kronoloji eklemeye çalışıyorlar.

Yine kıssaların efsaneleştirilmiş tarihsel olay ve 

mitler olduğu iddialarına Hz. Musa’nın çocukluk 

kıssasının Musa’dan önceki ve sonraki toplumlar-

da birçok lidere ithaf edilen bir mit olduğunu, bu 

sebeple Hz. Musa’nın Nil’de sepete konması kıssa-

sının da bu önceki mitlerden aşırma olabileceğini, 

halk arasında bu şekilde anlatılan mitin de Kur’ân 

tarafından mesajını vermek amacıyla kullanıldı-

ğını ima etmişlerdir.5 Musa’nın kıssası hemen he-

men benzer şekilde Tevrat’ta da anlatılmıştır. Bu 

kıssanın doğruluğuna Kur’ân da Tevrat ta şahittir.

Kur’ân, kendi ifadesiyle; Tevrat’ın da tahrif 

edilmeyen kısımlarının da doğrulayıcısıdır. Her 

iki kitap da elimizdeki en önemli kanıttır. Arke-

olojik kazı veya buluntularda bunların aksine bir 

metin ve delil bulunmadığına göre hangi delille 

bu kıssanın doğru olmayabileceği kanaatine ulaş-

mışlardır? Başka kültürlerde aynı olayların başka 

şahıslar için anlatılması Hz. Musa kıssasının yan-

lışlığına değil doğruluğuna ve vukuu bulduğu-

na delil olmalıdır. Ateist Turan Dursun ve avane-

sinin Nuh kıssasının benzerinin eski Sümer me-

4 ‘Hicr 15/61-73. ayetlerdeki ifadelere göre şehir halkının Lût’a 

gelmesi, onun elçilerle konuşmasından sonra vuku bulmuş-

tur. Hûd 10/77-82. ayetlerde ise şehir halkı elçilerle konuş-

madan önce Lût’un kapısına dayanmıştır’. Mustafa Öztürk 

a.g.e. 40. dipnot

5 Mustafa Öztürk a.g.e. “Musa adıyla bilinen kişinin gerçekli-

ğinden kuşku duymak için hiçbir sebep yoktur; ama yaşam 

öyküsü ve kişiliğinin özgül çizgileri hakkında bilgi sahi-

bi değiliz. Sonradan karizmatik ve mucizevî bir kişilik hali-

ne geldiği için hayatı, Nil nehrinin kamışları arasına bırakı-

lan papirüsten bir sepet içinde ölümden mucizevî bir biçim-

de başlayarak birçok başka kahramanın (Theseus, Perseus, 

AgadeliSargon, Romulus, Kyros vb.) yaşam öyküsündeki 

kalıbı izlemektedir.’
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tinlerinde bulunduğundan bahisle Nuh Tufanı ve 

Nuh kıssasının aşırma olduğu savlarını hatırlatan 

bir iddiadır. Hâlbuki Sümer yazıtlarında Nuh Tu-

fanını anlatan bir metnin bulunması, Kitab-ı Mu-

kaddes ve Kur’ân’da anlatılan Nuh Tufanının ger-

çek olduğunun arkeolojik bir kanıtıdır.

Son yıllardaki tarihselcilerin ikinci önem-

li savı: Kur’ân’ın nazil olduğu dönemden içinde 

doğduğumuz dünya arasındaki tarihsel mesafenin 

1500 yıla merdiven dayamış ve bu mesafe ayetle-

rin ilk defa ne söylediğini çok büyük ölçüde muğ-

laklaştırmış olmasıdır. İkinci bir neden, Kur’ân’ın 

bahis konusu ettiği birçok şey, sonraki dönem-

lerdeki farklı dünyalar ve kültürlere yabancı hale 

gelmiş ya da reel zeminini kaybetmiştir.6

Bu görüşlerine örnek olarak Nebi ile Hz. 

Zeyneb’in evliliği gösterilir. Evlatlığı olan Zeyd’din 

boşadığı Zeyneb’i Nebinin nikâhına almasını Türk 

kültürünün hoş görmeyeceğini, ancak Arapla-

rın örflerine göre normal bir olay olduğunu ifade 

eder. Hatta cümlelerin arasına da şu imayı başka-

larının sözüyle yerleştirir: “Ey Peygamber! Sen bir 

taraftan evlatlığın Zeyd’e karını boşama derken, 

diğer taraftan da ah bir boşansa da Zeynep’le ben 

evlensem arzusunu içinde gizliyordun!” Bu iddia, 

ilk dönem bazı azınlıkta olan rivayetçi tefsircile-

rin yorumu, batılı oryantalistlerin Nebi’ye attıkla-

rı bir iftiradır.

Nebi Hz. Zeynel’in akrabası olup, Zeynep’in 

kendisi ve Zeynep’in ailesi Zeyd’le olan evlili-

ğinden önce Nebi’ye Zeynep’le evlenmesini tek-

lif etmişlerdi. Nebi Zeynep’e bir aşk duyuyor ol-

saydı, Zeyd’le evlenmeden önce bu teklife olum-

lu cevap verir ve Zeynep’i nikâhına alırdı. Hâlbuki 

O Zeyd’e boşanmamasını evliliğini sürdürmesini 

söylemiş, kendinin aracılık ettiği ve sınıf farkının 

önemli olmadığının bir göstergesi olacak bu ör-

6 Mustafa Öztürk, “Kur’ân, Tarihsellik ve Tarihselci Perspektif”

nek evliliğin sona ermemesi gerektiğini düşü-

nüyordu. İçinde sakladığı şey aşkı değil cahiliye 

örfünce evlatlıkların gerçek evlat zannedilerek, 

onların boşadığı eşlerle evlenmeye toplumun ve-

receği tepkiden çekinmesiydi. Rabbinin ona bir 

cahili kuralı yıkmak için verdiği görev ağır gelmiş-

ti. Birçok tefsirde bu evlilik böyle açıklanırken, ta-

rihselcilerin, batılı oryantalistlerin tezlerine(aşkun 

nebi) sahip çıkmaları ve kendi tezlerine bu yanlışı 

dayanak yapmaları kabul edilemez.

Bu konuda verdikleri diğer örnek; yukarda 

açıkladığımız Allah’ın evreni yarattıktan sonra 

tahtına oturarak evrenin yönetim makamına geç-

mesini ifade eden Kur’ân’ın 7.54,10.3 ayetlerini 

İbni Teymiyye gibi zahiren yorumlamalarıdır. Bu 

ayetlerin insan idrakini aşan bir tasvir içerdiğin-

den zorunlu olarak dönemin kavram sınırları için-

demüteşabih ve mecaz ifadeler olduğunu açıkla-

mıştık.

Ancak tarihselcilerin Kur’ân dilinin bazı yönle-

riyle tarihsel olduğu tezi tümüyle kaldırılıp atıla-

cak bir iddia da değildir. Kur’ân’ın bizzat kendisi 

Arap diliyle indirildiğini ifade eder. Her dil dö-

neminin ve içinde geliştiği toplumun özelliklerini 

ve anlayışını taşır. Kavramlar da evrensel anlamlar 

içerdiği gibi yöresel ve zamansal anlamlar da ta-

şıyabilir. Bilhassa yaşayan gerçek bir toplum inşa 

etmek amacıyla Medine döneminde inen Kur’ân 

ayetlerinde ilk görünüşte tarihsel olarak adlan-

dıracağımız ayetler vardır. Bu ayetler tarihte mi 

kalmıştır? Çağımız insanına ve dünyasına bir söy-

leyecekleri yok mudur? Bizce bu sorulara ‘hayır’ 

cevabı vermek gerekir. Kur’ân’ın Nebi’ye özel ol-

duğu açıkça bildirilen birkaç ayeti dışında7 hiçbir 

ayeti hükümsüz olmamış ve tarihte kalmamıştır. 

Yeter ki siz ayetleri çağınıza taşımak için akli ve 

fikri yeterli çabayı doğru metotla harcayın! Bun-

ları bir örnekle açıklarsak konu daha iyi anlaşı-

labilir. Enfâl suresinin (Mushaf 8./İniş:93.) 60. 

7 Nebiye özel bu ayetler bile gerek siyer gerekse nebinin iç 

dünyası hakkında bize önemli hatırlatmalarda bulunur.

-
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YA ayetinde: “Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar 

kuvvet ve besili atlar hazırlayın. Bununla, Allah’ın 

düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında 

sizin bilmeyip Allah’ın bildiği diğer (düşmanları) 

korkutup caydırasınız. Allah yolunda her ne infak 

ederseniz, size ‘eksiksiz olarak ödenir’ ve siz hak-

sızlığa uğratılmazsınız.”der.

Bu ayete göre savaşlarda düşmana karşı cay-

dırıp korkutacak besili atlar hazırlamamız emre-

diliyor. Ayetin lafzına takılıp kalırsanız ya savaş 

için besili at hazırlayacaksınız ya da tarihselcile-

rin iddiasına uyup bu ayet tarihseldir deyip tari-

hin çöp sepetine atacaksınız. Selefi anlayışlar ve 

bunların öncüllerinden olan İbni Teymiyye gibi 

âlimlerimize bakacak olursak ayetin zahiri anla-

mı olan besili atları hazırlayıp dizerek füzelerin, 

süpersonik uçakların ve savaş helikopterlerinin 

önüne süreceksiniz.8

O zaman bu gibi o dönemin dil imkânları ve 

algı ve kavram dünyalarına uygun indirilmiş bu 

ayetin evrensel amacını araştıracak ayeti hayata 

bu çağda bu coğrafyada uygulanır hale getirecek-

siniz. Ayetin ikinci cümlesi bu ilahi ve evrensel 

amacı açıklıyor: “… Bununla, Allah’ın düşmanı ve 

sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilme-

8 Tarihselciliğin bir diğer karşıtı daselefiliktir. Selefilik; ayetle-

rin ilahi maksadına bakmadan, hadislerin Kur’ân’a uygunlu-

ğunu göz önünde tutmadan, görünür anlamlarını mecaz ve 

benzetmeleri dikkate almadan esas almak, iniş zamanındaki 

yorumlarını ve uygulamalarını evrensel ve çağlar üstü zan-

netmektir. Selefiler, Kur’ân ahlakını ve Kur’ân’ın hikmetini, 

1400 sene önceki Arap adetlerinden ve kültüründen ayırt 

etmez/edemez, ayetler üzerinde tefekkür/tedebbür etmez, 

aklı devreye almazlar. Selefiler, Kur’ân’ın indiği ortama göre 

ayetlerin hikmetleri üzerinde durmaz, lafzına bakar, bu 

sebeple son inen ayetlerin ilk ayetleri neshettiğini ileri sürer-

ler. Tarihselciler, Kur’ân ayetlerinin birçoğunun tarihle nes-

hedildiğini ileri sürerken, selefilerle nesh konusunda fark-

lı gerekçelerle de olsa aynı safa düşerler. Gerçekte Kur’ân’ın 

ayetleri arasında nesh yoktur. Her ayet kendi şartları içinde 

geçerlidir. Eğer Kur’ân’ın bazı ayetleri diğerlerini iptal ediyor 

ve çelişki oluşturuyorsa; “bu Kur’ân içinde çelişki yoktur’’ 

(Nisa 82) ayetine de aykırıdır. Kur’ân’da geçen nesh (Bakara 

106); İslam’ın kendinden önceki şeriatları nesh etmesidir. 

Bir örnek olarak: Selefiler ‘dinde zorlama yoktur’ (Bakara 

256) ayetinin ‘müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün’(Tevbe 

5) ayetiyle neshedildiğini iddia ederler. Bu anlayışa göre; 

Kur’ân’ın ilk inen bir çok ayeti, son inen ayetlerle yürür-

lükten kalkmıştır. Hâlbuki gerçekte, ‘dinde zorlama yoktur’ 

ayeti sulh zamanı, normal şartlarda geçerliliğini korumakta-

dır. ‘Müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün’ ayeti meşru mer-

cilerle ilan edilmiş savaş halinde ve savaş ilanında geçerli bir 

ayettir. Sulh anlaşmasına varıldığında ve anlaşma imzalandı-

ğında bu uygulama durur,‘adaletle davranma ve dinde zorla-

ma yoktur’ genel hükmü geçerliliğini korur. Bizler Kur’ân’ın 

hiçbir ayetinin neshedildiğini kabul etmeyiz. Ancak Kur’ân 

kendinden önceki şeriatların bazılarını neshetmiştir.

yip Allah’ın bildiği diğer (düşmanları) korkutup 

caydırasınız.” Hâlbuki ilahi amaca uygun okuma 

yapanlar; bu ayette geçen atları; savaşta hareketli, 

hızlı bir şekilde askerleri ve silahları nakleden ta-

şıyan bir araç olarak görüp, günümüz savaşlarında 

bu görevi yerine getirecek, tank, zırhlı araç, uçak 

ve füze gibi araçların, eski savaşlarda atların yerine 

getireceği fonksiyonu çok daha iyi yerine getirece-

ğine inanır. Ayette geçen ilahi amaç;düşmanları 

korkutmak ve caydırmaktır. Ayetteki emrin, bu 

ilahi amaca uygun olarak, çağımızda hızı ve ta-

şıdığı silahlarla mobil olan tank, uçak, füze gibi 

araçları hazırlamanın, önemli olduğuna dair bir 

öğüt olduğunu anlamamız gerekir. Kur’ân oku-

malarında önce analiz, sonra kıyas ederek ayetleri 

günümüze taşımak da işte budur.

Bu yöntem; Kur’ân’ın birçok ayetinde işaret et-

tiği gibi aklı kullanmak, tefekkür etmek, Kur’ân’ın 

bütünselliğini ve ayetlerin ilahi amacını göz 

önünde tutma yöntemidir. Bu yöntem; ayetlerde 

ki ilahi maksadı ve hikmeti keşfedip, ayetlerin 

günümüzde bizlerin ‘düşünce dünyamız, hayatı-

mız, ahlakımız ve yaşam tarzımız’ için ne anlama 

geldiğinin keşfidir. Bu metot: Rivayetin otoritesi 

yerine hakkın otoritesini hâkim kılmak, rivayet 

yerine dirayeti öne geçirmek, taklidi bir anlayış-

tan tahkiki bir anlayışa geçmek, insanların çoğu 

yerine ‘ululelbab’ denilen ilim-akıl sahiplerinden 

olmaktır.

Ayetleri 1400 sene önce geçmişte uygulanmış, 

o dönem insanlarının ihtiyaçlarına ve sorunlarına 

cevap vermiş ve geçerliliğini yitirmiş ilkeler olarak 

görürsek, Kur’ân’ı tarihe gömmüş, işlevini yitirmiş 

bir metin olarak görmüş oluruz. İşte bu tarihsel-

ciliktir. Tarihselciler, Kur’ân ayetlerinden birçoğu-

nun tarihle neshedildiğini (yürürlükten kalktığı-

nı) ileri sürerler. Tarihselciler, Furkan suresinde 

tarifini bulan Peygamber’in şu şikâyetinin muha-

tabı olmak durumundadırlar: “Peygamber dedi ki: 

«Ey Rabbim! Kavmim bu Kur’ân’ı terk edilmiş (bir 

şey yerinde) tuttular.” (25.30)
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M üslümanların modern 

paradigmayla karşı-

laşmaları, benzerine daha 

önce rastlanmamış sancı-

lı bir durumun ortaya çık-

masına sebep oldu. Mo-

dern öncesi dönemde çok 

daha ağır travmalarla kar-

şılaşmış olmalarına rağ-

men yaslandıkları değerler 

sistemine (tevhid) ve tu-

tundukları sağlam kulpa 

(urvetü’l-vuska) olan kavi imanları sayesinde bir 

çıkış yolu bulan Müslümanlar, özelikle 17. yüzyıl-

dan itibaren yüzleşmek zorunda kaldığı modern 

paradigma karşısında mağlubiyet psikolojisine gir-

diler.

Oysaki Müslümanlar ilk defa başka bir değer 

sistemiyle karşılaşıyor değillerdi. Henüz daha mi-

ladi 8. ve 9. yüzyılda Abbasiler döneminde Beytü’l-

Hikme aracılığıyla Grek/Yunan/ İskenderiye, İran, 

Cundişapur, Babil geleneğinden tercümeler yapıl-

mış ve aynı anda birkaç farklı kültürün düşün-

ce dünyasıyla yüzleşmek gerekmişti. Bu tercüme 

sürecinde seçici davranılmış, mitoloji ve edebiyat 

gibi eserler yerine bilim, felsefe, tıp ağırlıklı eser-

ler tercüme edilmişti. Başta İtizal ekolü olmak üze-

re Eşari ve Maturidi uleması bu yüzleşme sürecin-

de oldukça önemli işlev görmüş, bahsi geçen dü-

şünce havzalarından İslâmî bünyeye uygun olanlar 

alınmış olmayanlar ise dışarıda tutulmuştu. Bu sü-

reç aynı zamanda İslâmî ilimlerin usul disiplinleri-

nin inşa edildiği bir döne-

mi imler.

İkinci olarak Doğu-

dan Moğol, Batıdan Haç-

lı saldırılarının yaşandı-

ğı 13. yüzyıl kavşağında, 

ilmi ve kültürel miras cid-

di yara almasına rağmen 

usul disiplinlerinin sağ-

lamlığı, Haçlı-Moğol it-

tifakının kurulamayışı ve Moğol savaş makinesi-

nin bir kuşak sonra İslâm’ı tercih etmesi gibi ne-

denlerle Müslümanlar yine toparlanmayı başar-

mıştır. Ayrıca bu dönemde din ve felsefeyi uzlaş-

tırma amacıyla Farabi ve İbn Sina gibi filozofların 

ortaya attıkları Yunan menşeli teoriler Gazali tara-

fından çürütülmüş ve Aristo’yu Müslümanlaştırma 

çabası akim bırakılmıştır. Melikşah, Nizamülmülk 

ve Gazali öncülüğünde kurulan Nizamiye medre-

seleri bu sıkıntılı sürecin de aşılmasını sağlamış, 

Osmanlı İmparatorluğu bu ilmi/entelektüel zemin 

üzerine kurulmuştur. Ancak modern paradigmay-

la karşılaşma dönemi öncekilerden oldukça farklı 

olmuştur. Takriben 17. yüzyıldan itibaren özelde 

Müslüman toplumlar genelde ise geleneksel kül-

türe sahip olan Hint-Çin-Rusya gibi toplumları da 

etkileyen bu “yeni” sürecin sarsıcı sonuçlarını hâlâ 

yaşamaktayız. Bir çıkış yolu arayışı devam ediyor 

ancak henüz daha sistemli bir çabadan bahsetmek 

Tarihselcilik, Müslümanların dinleriyle olan bağlarının zayıflatılması 
amacıyla oynadığı hayati rolün meyvelerini toplamaktadır. 
Kur’ân’ı bir araştırma nesnesi, Peygamber’i (s.) ise içine 
doğduğu kültürün zihin kodlarına mahkûm biri olarak gören bu 
anlayışın küresel istikbar karşısında direnen Müslüman halkları 
modern paradigmayla barıştırma çabası görmezden gelinemez.
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O
S
YA mümkün görünmüyor. Çıkış yolu ararken yaşa-

nan en ciddi travma, vaktiyle, Anadolu’daki yay-

gın söyleyişle “Gavurun aklı olsaydı Müslüman 

olurdu” diyen ve inandığı değerler sisteminin ulvi-

liğini tartışma dışı tutan perspektif yerine, “Gavu-

run aklı bizimkinden iyi çalışıyor!” noktasına evi-

rilme oldu. Kanaatim odur ki, itikadına güvenme-

yen bir Müslüman toplum için felah söz konusu 

değildir. İşte tarihselcilikte sözünü ettiğim bu son 

karşılaşma sürecinde Avrupa hinterlandında teo-

rik çerçevesi çizilen, İncil’in anlaşılması için geliş-

tirilen hermenötik metottan ilham alan ve zımnen 

modern paradigmanın insan, evren/tabiat, zaman, 

tarih ve Tanrı tasavvurunu olumlayan bir içeriğe 

sahiptir.

Ahmet Cevizci’nin Felse-

fe Sözlüğü’nde tarihselcilik 

(ing.historicism) için şun-

ları yazar: “Bir sosyal bilim 

felsefesi terimi olarak, hiç-

bir tarihsel dönemin bugü-

nün koşulları ve bakış açı-

sıyla, hiçbir toplumun anla-

ma zamanına özgü fikirlerle 

anlaşılamayacağını, her dö-

nemin kendine özgü koşul-

larıyla ve çağına ait fikirlerle 

anlaşılması gerektiğini savu-

nan yaklaşım olarak tanım-

lanmakta; anlamaya ve yo-

ruma dayalı bir sosyal bilim 

felsefesi veya metodolojisi-

nin önemli bir parçası olarak 

görülmektedir. Daha özel 

anlamıyla ise Tarihselcilik, 

tarihsel gelişmenin genel ge-

çer ve bağlayıcı yasaları bu-

lunduğunu, tarihsel süreçte bir zorunluluk oldu-

ğunu öne süren ve dolayısıyla beşeri irade ya da fa-

illiği yok sayıp tarihin oyuncağı haline getiren ba-

kış açısı veya ideolojiyi ifade eder.”

Aynı terim için Süleyman Hayri Bolay, Felsefe 

Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü’nde şunları kay-

deder: “Olayların açıklamasını yaparken, tarihe ön 

planda yer veren, her olayı tarihe indirgeyen eği-

lim. Metot olarak Marksist terimlerde, fikirleri ta-

rihi şartların bir sonucu olarak kabul eden görüş. 

Hakikatin tarihi olduğunu yani yukarıdan bir mü-

dahale olmadan tarihin de süreç içinde evrimlen-

diğini öne süren öğreti. 19. yüzyılın ikinci yarısın-

da Almanya’da ortaya çıkan ve olayların izahında 

tarihe öncelik veren bu akım, tarihi olayları ken-

di şartları içinde anlamanın doğru olduğunu ileri 

sürer, bugünkü anlamlarını da geçmişe dayanarak 

açıklamayı tercih eder.”

Dikkat edilirse her iki tanımda da, olayların an-

laşılmasında tarihsel sürecin önemli olduğu, bel-

li bir dönemin ürünü olan fikirlerin yine o döne-

min koşulları çerçevesinde anlaşılacağı ve tarihin 

“ileriye” doğru akan hususiyeti gereği bir “gelişim” 

içerdiği kabulü vardır. Bu kabul özellikle Mark-

sist literatürde içkin olan determinist perspektifi 

de tazammun eder. Bu perspektife göre tarih üre-

tim araçları, üretim ilişkileri ve üretim güçleri ara-

sındaki ilişkiye göre şekil alır. Dolayısıyla tarihin 

motor gücü ekonomidir. İnsanın maddi hayatı de-

ğiştiğinde, maneviyatı da de-

ğişmektedir. Demek ki mad-

diyat alt yapı, maneviyat ise 

üst yapıdır. Din, ideoloji, fel-

sefe, psikoloji, sanat ve este-

tik toplumların üst yapı un-

surlarıdır ve altyapı ilişkile-

rine göre şekil alırlar. Eko-

nomik ilişkilerin cari oldu-

ğu alt yapıdaki değişim üst 

yapıyı da etkilemektedir. O 

zaman tarihte iktisadi ilişki-

lere bağlı bir zorunluluk ya-

sasından bahsedilebilir. Bu 

bağlamda Marksist literatür 

tarihi komün-serf-feodal-

burjuva-kapitalist ve en ni-

hayetinde sosyalist olarak 

kategorize eder. Bu kom-

partımanlar arasındaki ge-

çiş zorunludur. Her kom-

partımanı ekonomik iliş-

kiler ağı belirler. Örneğin komün toplumu he-

nüz daha mülkiyetin geçerli olmadığı ve ortaklaşa 

üretim-tüketimin cari olduğu sınıfsız, devletsiz bir 

toplumdur. Ancak zamanla (zorunlu olarak) top-

rak mülkiyeti başlar ve işçi-işveren ilişkisi doğar. 

Bu ilişki feodal sisteme (toprak mülkiyeti) eviri-

lir. Feodal düzende toprağın maliki olan kişi/ku-

rum, marabalarını karın tokluğuna çalıştırır. Onla-

ra sahiptir. Burada feodal sistem tez, marabalık ise 

anti-tezdir. Tez ve anti-tezin diyalektik mücadelesi 

sonucu sentez olarak burjuva doğar. Bu yeni sınıf 

öncekine göre daha profesyoneldir. Artık feodal 

sistemin kırsal kültürü yerine burjuvanın egemen-

liğinde inşa edilen kentler vardır. Kentin ise ken-

-

-

-



53

 Umran • 

dine özgü bir ilişki ağı ve üretim-tüketim manta-

litesi vardır. Burada söz sahibi burjuvadır. Serma-

yeyi elinde tutmaktadır ve teşebbüs hürriyetine sa-

hiptir. Feodal düzenin ağası burjuvaya mağlup ol-

muştur. (Züğürt Ağa filmi bu bağlamda iyi bir ör-

nektir) Burjuva sanayi toplumuna geçişin egemen 

sınıfıdır. Bir zamanlar kırsalda marabalık yapanlar 

şimdi kentte burjuvanın kucağına oturmuştur. An-

cak sömürü devam etmektedir. Kilisenin koruma-

sı altındaki feodal beylerin yerini ulus devletin hi-

mayesindeki burjuva almıştır. Ucuz emek ve sö-

mürgelerden gelen sermaye ile semiren burjuva 

yine zorunlu olarak kapitalizme evirilmiştir. Kapi-

talizmin “antisi” ise proletaryadır. Ağır çalışma ko-

şulları altında zincirlerinden başka kaybedecek bir 

şeyi kalmayan proletarya isyan edecek ve kapita-

list sistemi yıkarak tekrar sınıfsız komün toplumu-

nu kuracaktır. Tarihselcilik, bu ilerlemeci ve deter-

minist tarih anlatısının gölgesinde şekillenmiş ol-

dukça ideolojik bir yaklaşımın adıdır aynı zaman-

da. Kolonyalist dil, bu yaklaşım sayesinde kendisi-

ni meşrulaştıracaktır.

20. yüzyıla anıtsal Oryantalizm (Şarkiyatçı-

lık) eseriyle damga vuran Edward Said, kolonya-

lizmin “keşif kolu” hizmetini şarkiyat araştırmala-

rının gördüğüne ilişkin yakıcı bir tespitte bulunur. 

Doğu’yu -buradaki Doğu esasında Müslümanla-

rın yaşadığı coğrafyadır- nesneleştirmek, operas-

yonel kılmak, ehlileştirmek için çok yönlü araştır-

maların yapıldığı şarkiyat enstitülerinin, günümü-

ze “bölge araştırmaları” adıyla tevarüs ettiğini ve 

hâlihazırda oldukça işlevsel olduğunu söylemek 

sanırım yanlış olmaz. Kendisini bir öteki olmadan 

tanımlayamayan Oksident (Batı)’in, entelektüellik 

kılığına bürünmüş kolonyalist perspektifi, bilginin 

nasıl araçsallaştırıldığını görmek açısından ibretlik 

bir durumdur. Entelektüel bir dayanağı olmaksı-

zın cari kılınması mümkün olmayan kolonyaliz-

min, şimdilerde insan hakları, hümanizm, demok-

rasi, kadın hakları, emansipasyon, toplumsal cin-

siyet farklılıkları gibi albenili söylemlerle toplum-

larımızda icra ettiği misyona ilişkin farkındalık bi-

linci geliş/tiril/meden “direniş dili” inşa etmek, ka-

naatimce, mümkün değildir.

Kökleri kadim Yunan’a kadar uzanan ve mu-

hatabını medenileştirme, ehlileştirme, uygarlaş-

tırma hakkını kendisinde gören ve bu hakka sa-

hip olmanın “kaçınılmaz” neticesi olarak “müda-

haleyi” meşrulaştıran kolonyal söylem, zannedil-

diğinin aksine, oldukça köklü bir geleneğe ve ya-

bana atılamayacak büyüklükte bir entelektüel des-

teğe sahiptir. Öyle ki solun büyük ideoloğu Marx 

bile, Britanya’nın Hindistan’ı sömürgeleştirmesini 

meşru görür. Ona göre Britanya’nın kolonyal isti-

lası öncesinde Hindistan’ın mevcut köy sistemin-

de alkışlanacak hiçbir şey yoktur. Sosyalizmin bu 

büyük düşünürü, en azından vicdanını rahatlat-

mak için, bir yandan Britanya emperyalizminin 

Hindistan’da sebep olduğu yıkıma lanet okurken, 

öte yandan Hindistan’ın pastoral köy cemaatleri-

nin Şark despotizminin sağlam temelleri olduğu-

nu, insan zihnini bağnazlığın karşı konulmaz aracı 

haline getirdiğini iddia eder. Yani kolonyalizm ol-

masaydı bu Şarklılar asla ve kata medenileş/e/me-

yecekti demeye getirir bir anlamda. Her ne kadar 

bu medenileş/tir/me süreci kanlı olsa da nihai ker-

tede insan zihninin ihtişamını ve tarihsel enerjisini 

soğurup, geleneksel yönetim biçimleri altında kö-

leleştiren ve böylece onu en dar cendere içine hap-

seden Şark kültürü değiş/tiril/miştir.

Elbette ki değişim bugünden yarına gerçekle-

şen bir olgu değildir. Her şeyden önce bir süreç 

gerektirir. Bununla birlikte değişimi olumlayacak 

bir ideolojik çerçevenin, ilgili toplum tarafından 

kabulü şarttır. Hindistan gibi hareketin/değişimin 

pek de rağbet görmediği bir coğrafyada, öncelik-

le değişimin erdemine ilişkin yeni bir “yorum” ge-

rekmektedir. Bunun için de tarihin yeniden yazı-

mı şarttır. Avrupa’nın aydınlanma sürecinde farkı-

na vardığı(!) ilerlemeci tarih tasavvuru, Britanya 

sömürge yönetimi altındaki Hindistan için de cari 

kılınmaya çalışılır. Kayıt altına alınmayanın (yazı-

lı olmayanın) kayda değer olmadığı ön kabulüne 

yaslanan bu tarih tasavvuru, büyük oranda söz-

lü geleneğe(ki bu ifade dahi aydınlanmacı yaklaşı-

mın ürünüdür)yaslanan Hindistan için tarihin ye-

niden yazılması ve yorumlanması demektir. Bu gö-

rev, Avrupa’nın Şarkiyat enstitülerinde görevli bi-

lim adamlarınca oldukça mahirane bir şekilde icra 

edilir. George Orwell’ın deyimiyle “geçmişi dene-

tim altında tutan/lar geleceği de denetim altında 

tutarlar.”

Yeni yazılan bu tarihte Hint toplumunun deği-

şimi/ilerlemeyi tasvip eden bir geleneğe sahip ol-

duğu tezi özellikle işlenir. Kolonyal müdahalenin 

işlevselliğine halel gelmemesi için toplumun gele-

neğinde işgale, baskıya ve sömürüye direniş içeren 

her türlü hikâye, yazılı olmadığı gerekçesiyle dışa-

rı atılır. Hatta böyle bir şeyin hiçbir zaman vuku 

bulmadığı tezi işlenir. Hindistan’ın tarihi diren/e/
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YA meyen edilgen insanların imparatorluklar tarafın-

dan istiskal edilişi olarak kodlanır. Böylece Hint 

modernleşmesinin yol haritası da çizilmiş olur. 

Sadece Avrupa’nın takip ettiği yoldan giderek mo-

dernleşmek mümkündür klişesi, Hindistan için 

kaçınılmaz kılınır. Avrupalı özne, Hindistan’da bir 

nevi kendi ilkel/barbar geçmişini görmektedir. Bu-

rayla olan temas, esasında Avrupalı öznenin geldi-

ği “ileri” durumu fark etme ve ettirme amaçlıdır. 

Edward Said’in diliyle söyleyecek olursak “Oryan-

talist/Şarkiyatçı aklın temel koşulu dışsallaştırma-

dır. Şarkiyatçının Şark’ı konuşturması burayı Ba-

tılı (Oksident) için anlaşılır kılma amaçlıdır.” Bu 

anlaşılır kılma ameliyesinin kolonileştirme ile çok 

yakın bir ilişkisi vardır. Batı için anlaşılır olan Şark, 

artık operasyona hazırdır. Operasyonun orkestra 

şefleri ise genelde entelektüeller ve bilim adamla-

rıdır.

Durum diğer geleneksel toplumlar için de 

farklı değildir. Bir bütün olarak Şark, despotik, 

edilgen, şehvetperest, itaatkâr ve insan altı ola-

rak kodlanır. Bu kodlama bir başkalık/öteki üret-

me sürecini içkindir ve bugün dahi meriyettedir. 

Orient(Doğu)’in Oksident (Batı) karşısındaki du-

rumu, kölenin efendi karşısındaki durumuna ben-

zer. Batı kimliğinin belirginlik kazanmasında -ki 

bu belirginlik uygarlık misyonu ve üst insan an-

latısını içkindir-Doğu’nun yeri vazgeçilmezdir. 

Esasında buradaki Doğu imgesi verili değil, üre-

tilmiş bir imgedir. Bu üretimde hiç şüphesiz aka-

demik havzanın rolü hayatidir. Bilginin tahakküm 

kurmak amaçlı üretildiği bu havza, insan-insan ve 

insan-tabiat ilişkisini mekanik bir bağlama hapse-

derek, Aydınlanma paradigmasının kemale erme-

sine yardımcı olmuştur. Denebilir ki üniversite, 

Aydınlanma öncesinde dini yorum tekelini elinde 

tutan ve bu “yorum tekelini” Hıristiyanlığın küre-

selleşmesi için kullanan kilisenin misyonuna ben-

zer şekilde, Avrupamerkezci insan, evren, tarih, 

zaman ve mekân telakkisinin Avrupalı olmayan 

uluslara dayatılması için bilimi araçsallaştırmıştır.

Filoloji, antropoloji, arkeoloji ve sosyoloji di-

siplinleri kolonyal müdahaleyi meşrulaştıracak 

bilgininin üretiminde oldukça etkili rol oynadılar. 

Kültürel antropoloji, geleneksel toplumların söz-

lü geleneğini kayıt dışı olduğu gerekçesiyle redde-

derken, filoloji, Sami dilleri ile Hint-Avrupa dil-

leri arasında uygarlık üretme kalitesi bağlamın-

da farklılıklar olduğu tezini işlediler. 19. yüzyılın 

ünlü filoloğu Ernest Renan, filolojiyi yalnızca mo-

dernlerin sahip olduğu karşılaştırmalı bir disiplin 

ve Avrupa’nın üstünlüğünün bir simgesi olduğu-

nu iddia etti. 15. yüzyıldan beri insanlığın gerçek-

leştirdiği ilerlemeyi filolojiye mal eden Renan “ger-

çeklik ile doğanın açıkça görülmesini, dolayısıy-

la doğaüstücülüğün defedilmesini ve böylece doğa 

bilimlerindeki keşiflere ayak uydurulmasını filolo-

ji temin eder!” savıyla dilleri, gerçeklikle temas ku-

ran ve kuramayan olarak tasnif etti. Hint-Avrupa 

dillerinin doğaüstücülükten kurtularak uygarlık 

adımlarını sağlamlaştırdığı tezi, böylece anlamlı 

hale gelir. Sami dilleri ise, metafizik dünyayla olan 

temaslar nedeniyle itaat ve kölelik yanlısıdırlar. 

Değişime ve ilerlemeye kapalıdırlar.

Aslında Renan, Müslüman entelektüel havza-

ya yabancı biri değildir. Bu ünlü filoloğun 19.yüz-

yılın sonuna doğru Sorbonne da yaptığı “İslâmiyet 

ve Bilim” başlıklı konuşma, Cemalettin Afgani’den 

Namık Kemal’e kadar bir dizi İslâmcıyı harekete 

geçirmiştir. Sami dillerin ilerleme, değişim gibi ol-

gulara olan yabancılığına dikkat çeken Renan’ın, 

buradan hareketle “İslâm mani-i terakkidir” sözü, 

dönem itibariyle İslâmcı entelijansiya arasında sar-

sıcı bir etki yapmıştır. Namık Kemal’in Renan Mü-

dafanamesi adıyla oldukça üst perdeden yazdığı 

cevap, bir yandan Renan’ın İslâm hakkındaki ce-

haletini yüzüne vururken, diğer yandan İslâm’ın 

ilerleme, değişim, bilim gibi olgulara nasıl baktığı-

na ilişkin bir çözümleme denemesidir. Şu cümleler 

Namık Kemal’e aittir. “Mösyö Ernest Renan’ın ku-

runtularına göre Müslümanlar, Cenab-ı Hak ilerle-

me ve kuvveti kendi Zat’ına ait özelliklerden ayrı 

olarak kime isterse ona verir inancında bulunduk-

ları için eğitim, bilgi ve kültürce ve Avrupa fikrini 

oluşturan her türlü meziyete Müslümanlar tam bir 

aşağılama ile bakarlar imiş! Gerçek itaat edilecek 

Zat olan Allah’ın ihsanını, iyiliğini her türlü kayıt 

ve sebepten uzak bilmek, yanlış bir inanç mıdır? 

Bilgi ve kültür, çok nazlı bir sevgilidir ki, ona âşık 

olanlar yalnız ona kavuşmak için ömürlerini feda 

ederler. İlmi menfaat elde etmek için tahsile çalı-

şanların, hiçbir vakit, bilgi bakımından seçkin bir 

makama ve olgunluğa ulaştıkları bilinemez.”

Kolonyal müdahalenin entelektüel üstadı Re-

nan, dil gibi ontolojik bir olguyu ilkellik-medenilik 

bağlamında tartışarak önemli bir misyon icra et-

miştir. Akademik çalışmalardan edindiği hiyerar-

şik perspektif, onun dilleri de organik-inorganik 

olarak tasnif etmesinin ve böylece dilin kutsalla 

olan ilişkisini yok saymasının metodolojik arka 
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planını oluşturur. Seküler bilginin egemenliğinde 

oldukça hızlı bir “ilerlemenin” yaşandığı 19. yüzyıl 

Avrupası’nın çocuğu olan Renan’ın, dilin kutsalla 

olan ilişkisine indirdiği öldürücü darbeler, bir yan-

dan dinlerin ilkel/arkaik/primitif bir doğaya sahip 

olduğu tezini güçlendirirken, diğer yandan çağ-

daş İslâm düşüncesinde hermenötik perspektifin 

yerleşmesine zemin hazırlar. Renan’ın elinde dil, 

adeta bir laboratuvar malzemesi olarak işlev gö-

rür. Ona göre Sami dillerinden (Arapça, İbranice, 

Aramca) herhangi birini konuşan toplumlar, uy-

garlık adına hiçbir şey üret/e/memişlerdir ve üre-

temezler. Uygarlık yolunda sahih adımlar atmanın 

yolu Hint-Avrupa dil ailesine dâhil olmaktan ge-

çer. Sami dilleri, bir nevi kısırlığa mahkum edilir. 

Üretmek, ancak doğurgan olan Hint-Avrupa dilleri 

için mümkündür tezi işlenir. Bizde de harf inkılabı 

sonrası yaşananlar, Renan’ın bu perspektifinin et-

kisi altında şekillenmiştir. Türkçenin, Hint-Avrupa 

dil ailesine ait olduğu özellikle vurgulanarak, uy-

gar Avrupa kültürüne dâhil oluşumuz muştulanır. 

Böylece Türklerin de uygarlık üreten bir tarihi arka 

plana sahip oldukları ispatlanmış olur. Arapçanın 

bilimsel/akademik çalışmalara ve modern dün-

yanın bilimsel “dil”ine yabancı oluşu üzerinden, 

dil devriminin meşruiyet zemini oluşturulmaya 

çalışılır. Uygarlaşma/çağdaşlaşma adımı olarak dil 

devrimi, esasında yeni bir düşünme biçimine adım 

atışın da göstergesidir. Bu düşünme biçimi kolon-

yalizmin entelektüel üstatlarının oldukça yoğun 

çabalarla oluşturduğu “kutsaldan arındırılmış (de-

sacralization) dil aracılığıyla düşünmedir.” Böy-

lece tüm kavram ve kurumlar bu bağlama uygun 

olarak yeniden şekillendirilir.

Bir sonraki adım, tarihi yeniden yazmaktır. Tıp-

kı Britanya’nın Hindistan’a yaptığı tarihi yeniden 

yazma operasyonu 19. yüzyıl Çin ve Japonya’sında 

da uygulanır. Tarih, ulusal kimliğin inşası amacıyla 

yeniden kurgulanır. Ulu cetler bulma saikiyle labo-

ratuvar ortamlarında üretilen yeni tarih, toplumla-

ra enjekte edilir. Silip yeniden yazma amacıyla ya-

pılan bu çalışmaların, geleneksel olanla acımasız-

ca hesaplaştığına tanık oluruz. Din tarafından yo-

rumlanan dünyanın yerini, dünya tarafından yo-

rumlanan din alır. Bu süreçte kültürel antropoloji 

ve arkeoloji disiplinleri hayati bir rol oynar. Nasıl 

ki antropoloji disiplini, Avrupalı olmayan toplum-

ları Avrupalının gelişmemiş versiyonu olarak kod-

lamış ve bu kodlama üzerinden “müdahale”yi hak-

lılaştırmışsa, bizde de, ulusal bilinci tahkim etmek 

amacıyla tarih disiplinini araçsallaştıranlar, yeni-

den yorumlanan geçmişe itiraz edenleri “kıvama 

getirilmesi gerekenler” olarak kodlamıştır. Kıvama 

getirmenin en iyi aracı da, hiç şüphesiz ki, akade-

mi yani üniversite olmuştur.

Üniversite/akademi sadece üniversal olanı üret-

mekle kalmaz, aynı zamanda kendi dışında üreti-

len bilginin, şayet kendisi tarafından onaylanma-

mışsa, kayda değer olmadığını da tespit eder. Böy-

lece bilgi üretme sürecinin yegâne öznesi olduğu-

nu tescillemiş olur. Akademik meşruiyet, ancak ve 

yalnızca seküler ve bilimsel bilginin rehberliğinde 

mümkündür. Kutsal olanla arasına kalın duvarlar 

örmüş “araçsal aklın” rehberliğini kabul etmeden, 

akademyada meşruiyet kazanmak mümkün de-

ğildir. Akademi, özellikle 20.yüzyılda, bir yandan 

yeni ulus devletlerin milli/ulusal kimliğinin tahki-

mi için ihtiyaç duyduğu tarih ve coğrafya bilgisi-

ni üretirken(ki bu iki alan zaman ve mekân tasav-

vuru için elzemdir) diğer yandan aydınlanma pa-

radigmasının ilgili ülkede meşruiyet zemini bula-

bilmesi için çaba sarf etmiştir. Mikro milliyetçilik-

ler aracılığıyla ayartılan çoğu Müslüman toplum-

lar, kolonyalizmin şekil değiştiren doğasından ha-

berdar dahi olamaz. Aydınlanma devriminin kav-

ram ve kurumlarına teslim olan üniversiteler bün-

yesinde kurulan sosyoloji, filoloji, dil-tarih vb. fa-

külteler ilgili toplumu Avrupalı öznenin geçirdi-

ği aşamaların, insanlığın değişmez kaderi olduğu-

na, yani bütün toplumların bu süreçlerden mut-

laka geçeceği tezine ikna etmek için uğraşır. Böy-

lece Avrupa’da 17. yüzyılla beraber ortaya çıkan 

ulus-devlet ve ulusal kimlik bilinci, imparatorluk-

lar bünyesinde talep görür. Türkiye’de de Cumhu-

riyetle birlikte hızlanan dil-tarih ve kültürel ant-

ropoloji çalışmaları, Türk ulusuna köklü bir yüce 

geçmiş bulmak ve Türklerin İslâm öncesinde de 

oldukça asil ve uygarlık dostu olduklarını tescil 

etme amacı güder. Türk Tarih Tezi bu bağlamda 

üretilmiş bir argüman olması münasebetiyle dik-

kate değerdir. Ulusal/milli bilincin gelişmesi, bir 

yandan emperyalist tahakküme karşı “görece” ba-

rikat işlevi görürken, diğer yandan “sınır içinde” 

homojenliği esas almasından dolayı otokratikleşir.

Üniversitenin/akademinin en gösterişli zaferi 

hiç şüphesiz Napolyon’un Mısır seferinde görülür. 

Sadece askerlerle değil yanına aldığı düzinelerce 

bilim adamıyla Napolyon’un Mısır işgali, kültürel 

iktidarın askeri iktidardan daha kalıcı olduğunun 

işaretidir adeta. Bilim adamları arasında, yukarıda 
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YA da dikkat çekmeye çalıştığımız, antropolog ve filo-

loglar kilit taşı konumundadır. Bunların yanında 

bir de 16. yüzyıldan sonra Batı tarih yazımında 

devrim niteliğinde değişimler yapan, tarihi kayıt 

altına alınan yazılı kanıtlara indirgeyen ve sözlü 

gelenek kavramını üreterek geleneksel toplumları 

bir anlamda “Tabula Rasa” konumuna indirgeyen 

tarih felsefecilerinin tilmizleri de vardır. Mısır’ın 

İskenderiye kültürüne ev sahipliği yapmasından 

mülhem kadim Yunanla kurulan bağ, Avrupalı öz-

neye buralara gelişinin sebepsiz olmadığını hatırla-

tır. Bu entelektüeller ordusu, on dokuz yıl gibi kısa 

bir sürede Mısır’ın kültürel gen haritasını 24 ciltlik 

bir eserde toplamayı başarır. Öteden beri Doğu’yu, 

uygar Batının ötekisi/antisi olarak kodlayan or-

yantalist perspektif, bu çalışmasıyla “uygarlık mis-

yonu” tezini, özellikle Müslüman toplumlar için, 

tahkim eder. Napolyon Mısır’da fazla tutunamaz. 

Ancak beraberinde getirdiği entelektüellerin Mısır 

da bıraktığı iz kalıcıdır. Sonraları iktidarı devra-

lacak olan Kavalalı Hanedanlığı, Osmanlıyı bile 

geride bırakacak bir modernleşmenin adımlarını 

atacaktır. Maksat hâsıl olmuştur. Kültürel iktidar, 

Mısır da askerlerden daha etkili olmuştur. Emin 

El-Huli ve Nasr Hamid Ebu Zeyd gibi tarihselcileri 

doğuran zemin burasıdır.

Bu işgalin Mısır uleması üzerinde bıraktığı te-

sir de dikkat çekicidir. Sonraları Ezher Şeyhi de 

olacak olan Hasan El-Attar’ın, Napolyon’un getir-

diği bilim adamlarıyla kurduğu temas neticesinde 

ülkesinin değişmesine olan inancı artar. Fransızla-

rın elde ettiği başarıları baş döndürücü mahiyet-

te gören Attar, modern Batılı ilimlerin İslâmî eği-

tim kurumlarında verilmesinden yanadır. Ancak 

seküler bilimlerin geleneksel İslâmî ilimlere mey-

dan okuduğunu da görerek, kendi içinde bir pa-

radoks yaşamaktadır. Afgani-Abduh çizgisinden 

önce Mısır da reform gerçekleşmesi gerektiği te-

zini işleyen belki de en önemli şahsiyetlerden bi-

ridir Attar. ‘İslâm dünyası, şayet ayakta kalacaksa 

(kalmak istiyorsa diye de okunabilir), modern Ba-

tılı bilim geleneğine bigâne kalamaz’ diyerek son-

raki birçok reformcuya da örneklik edecek “Batı-

yı mağlup etmek için Batılı bilim” tezini işler. An-

cak Napolyon işgali sırasında Ezher’in durumu iç-

ler acısıdır. İslâm dünyasının bu en köklü kuru-

mu, Napolyon’un “Rahman ve rahim olan Allah’ın 

adıyla” diye başlayıp yer yer Osmanlı sultanına pe-

restiş eden ve Fransızların sadık Müslümanlar ol-

duğunu beyan eden fermanındaki hinliği anlaya-

maz. Kolonyal dil, bir kez daha muhatabını efsun-

lamayı başarmıştır. Sonraları Kavalalı tarafından 

gönderilen Rifa’a Tahtavi’yi ağırlayacak olan Fran-

sa, Mısır’ın bu meraklı çocuğunu kendisine hayran 

bırakacaktır. Tahtavi, kolonyalistlerin gözünde ar-

tık klasik bir Şarklı değil, Garb adına uygarlık mis-

yonu yüklenmiş kişidir.

Ne ilginçtir ki, Osmanlı’da ortaya çıkan Jön 

Türk hareketi de farkında olarak veya olmaya-

rak Tahtavi’nin izinden gider. 19. yüzyılın göz ka-

maştıran ülkesi hem Osmanlı hem de Mısır na-

zarında Fransa’dır. Fransızca bilmek büyük bir 

meziyet olarak kabul edilir. Osmanlı elitleri-

nin malikâneleri Fransız mürebbiyeleriyle dolu-

dur. Fransız entelektüelleri, özellikle Rousseau ve 

Comte, baş tacıdır. Comte’un ilerlemeci tarih çö-

zümlemesi, Osmanlı ve Mısır entelektüellerinin 

serlevhasıdır. İnsanlık tarihini teolojik-metafizik-

pozitivist evreler şeklinde kodlayan Comt’un iler-

lemeciliği, İslâm dünyasının geri kalmışlığını or-

tadan kaldıracak bir formül olarak işlenmeye baş-

lar. Oryantalist/kolonyalist perspektifin sadık 

hizmetkârı olarak Tahtavi-Jön Türk çizgisi, sonra-

kilere mankurtlaşmış bir bilinç mirası bırakır. Ge-

rek Osmanlıda gerekse Mısır da yapılan eğitim re-

formlarının başarısız olmasında en önemli etken 

bu mankurtlaşmış bilinçtir. Cumhuriyetle birlikte 

köklü bir değişim geçiren eğitim-öğretim sistemi, 

insan-evren-zaman-mekân-tarih telakkisini bütü-

nüyle Avrupamerkezci düşünüşe teslim etmiştir. 

Din dahi, Ankara Üniversitesi bünyesinde kuru-

lan İlahiyat Fakültesi aracılığıyla, bu paradigma-

ya göre tanımlanmaya çalışılmıştır. Batılı metodo-

lojiye teslim olan akademik havzanın din algısı ar-

tık, Hıristiyanlıkta olduğu gibi, kurumsaldır. Bü-

tün bir hayatı tanzim etmesi gereken din, parçalı 

düşünmenin tabi neticesi olarak ve pek tabiî ki Hı-

ristiyanlık benzeri bir konuma mahkûm edilerek, 

kurumsal bağlama hapsedilir. Esasında Müslüman 

bir toplum için patolojik bir duruma işaret eden 

laiklikle uzlaşma, bu vesileyle meşruiyet kazanır.

Frankfurt ekolünün İncil, Tevrat, tarihsel ma-

teryalizm ve Marksizm üzerine yaptığı çalışmalar-

da hermenötiğin oynadığı rol dikkate alındığında, 

Hıristiyanların kendi metinlerine yaptığı uygu-

lamanın benzerinin Müslümanların da Kur’ân’a 

yapması şeklinde bir durum ortaya çıkar. Kur’ân’ı 

anlama çabası adı altında yürütülen bu çalışma-

lar, aslında “metin” üzerinde modern paradigmayı 

meşrulaştıracak bir operasyon yapma amaçlıdır. 
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Grek mitolojisinde tanrıların mesajını dil aracı-

lığıyla insanlara anlatan elçiye verilen “hermes” 

isminden ilham alarak oluşturulan Hermenö-

tik disiplini literal, kinayeli (alegorik), ahlaki ve 

Bâtıni birçok kategori içerir. Temel amaç “metni” 

yazarının kastettiği manada anlamaktır. Wilhelm 

Diltley daha da ileri giderek hermenötiği “metni 

yazarından daha iyi anlama” çabası olarak tanım-

lar. Yorumcuyu özneleştirir. Yoruma konu olan 

metin adeta kadavra muamelesi görür. Yani üze-

rinde her türlü operasyon yapılabilir. Her metin 

belli bir dünya görüşü ve belli bir kültür sonucu 

oluştuğuna göre yorumcu metni anlamak için ya-

zarın düşünce dünyasının dışına çıkmalıdır, tezi 

işlenir. Çünkü yazar eseri yazarken döneminin 

düşünce ve kültür kodlarının tesiri altındadır. Fa-

kat o bunun farkında değildir. Hâlbuki eseri an-

lama niyetinde olan yorumcu eseri ortaya çıkaran 

şartlardan uzaktır. Dolayısıyla eseri ortaya çıkaran 

şartları daha rahat analiz edebilir. Bu durumda 

(haşa) Kur’ân eser, Allah yazar olmaktadır. Allah 

7. yüzyıl şartlarına göre bir beyanda bulunmuştur. 

Tarihselciler ‘şayet Kur’ân’ı anlamak istiyorsak o 

dönemin iktisadi, içtimai, siyasi, hukuki ufkunu 

tespit etmemiz gerekir’, diyerek köklü bir tahrife 

zemin hazırlarlar.

Bugünden düne gitmek ve orada vazedileni an-

ladıktan ve genel ilkeleri çıkardıktan sonra bugü-

ne gelmek ve bugünün muhatabına o genel ilke-

yi sunmak şeklinde Fazlurrahman tarafından for-

müle edilen “ikili hareket” metodu esasında hem 

bugünün muhatabını “özneleştirmekte” hem de 

modern paradigmanın zaman tasavvurunu olum-

lamaktadır. Burada anahtar kavramlar “bugün” ve 

“dün” dür. Zamanı kategorize etme, parçalara ayır-

ma ve her bir parçayı kendi içinde müstakil bir 

kategori olarak değerlendirme çabası tam da mo-

dern paradigmanın rızasına uygun bir perspektifin 

sonucudur. Zamanı bugün ve dün olarak parça-

ladığımızda “dünü” geçmiş olması münasebetiyle 

zımnen “geri”, bugünü ise daha “ileri” olarak kod-

lamış oluyoruz. Bu da “ilerleme” düşüncesinin zi-

hin dünyamızda meşruiyet kazandığı anlamına ge-

lir ki zaten modernliğin kendisini tahkim etmek 

amacıyla ürettiği en etkili argüman budur. Augo-

ust Comte’un üç hal teorisi bilindiği üzere insan-

lık tarihini teolojik-metafizik ve pozitivist olarak 

kodlar. Her aşama bir öncekine göre bariz bir iler-

lemeyi içkindir. Nihai aşama ise pozitivizmdir. Bu 

aşamaya erişen insanlığın artık teolojik ve metafi-

zik değerlere ihtiyacı yoktur. Buradan hareketle di-

nin ilkel/arkaik/primitif ve “henüz” (buradaki he-

nüz ifadesi de olmamışlığa işarettir) soyutlama ye-

teneği gelişmemiş toplumların korku ve evham-

dan kaynaklı üretimi olduğu kabul edilir.

Bilginin artışıyla bağlantılı olarak yeniçağın 

merkezi kavramlarından biri olarak öne çıkan 

“ilerleme”, zaman algısında oldukça radikal bir 

kırılmanın da işaret fişeği olmuştur. Bilgideki artı-

şın insan aklının mükemmelleştiğine delalet ettiği 

varsayımıyla ilerleme miti her geçen gün güçlendi. 

18. yüzyılın son çeyreğine kadar somut nesnelere 

bağlanarak üzerinde yorum yapılan tarih, Fransız 

Devrimi’nden sonra soyut tarih fikrinin gelişme-

siyle birlikte niteliksel bir mahiyet kazandı. Artık 

ilerleme düşüncesi belli bir mekânda gerçekleşen 

ve bir başka varlığa nispeten değerlendirilen bir 

olgu olmaktan çıkmış ve tarihin bütününe teşmil 

edilen soyut bir muhtevaya bürünmüştür. Böyle-

ce toplumların ileriliği ve geriliği meselesi üzerin-

den yeni bir değerlendirme kategorisi doğmuştur. 

Dolayısıyla aydınlanma devriminin kavramsal ve 

kurumsal çerçevesine sadık kalanlar ve bu çerçe-

veyi içselleştirenler “ileri” diğerleri ise “geri” ola-

rak kodlanmışlardır. Din/ler de geleneksel yaşam 

biçiminin egemen olduğu ve “henüz” olmamış 

toplumların değer sistemi olarak kabul edilmiş, bu 

toplumların modern paradigmayla temas kurma-

ları halinde dinlerin dogmatik dünyasından kurtu-

lacakları varsayılmıştır. Dinlerin (özelde İslâm’ın) 

mükemmelleşmeyi yılların ilerlemesiyle değil, 

nefsin olgunlaşmasıyla tanımlayan doğasına karşı, 

modernliğin akıp giden zamana göre yaptığı ileri-

geri tanımı tarihselciliğin en önemli besin kayna-

ğıdır. En meşhur tarihselcilerden Fazlurrahman’ın 

“Kur’ân peygamberin zamanındaki ahlaki ve top-

lumsal durumlara ve özellikle onun zamanında 

ticaretle uğraşan Mekke toplumunun sorunlarına 

peygamberin zihni aracılığıyla gönderilen ilahi bir 

cevaptır.” iddiası, yukarıda izah etmeye çalıştığı-

mız “ilerleme” düşüncesinin tesiri altında kalmış 

-

-

-
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YA bir zihnin ürünü olarak ortada durmaktadır. Ben-

zer yaklaşım Nasr Hamid Ebu Zeyd’de de görüle-

bilir. Ona göre “Kur’ân metni, hakikati ve özü iti-

bariyle kültürün ürünüdür. Bununla, onun, yirmi 

küsur yılı aşkın bir süre zarfında, olgu ve kültürün 

içinde biçimlendiği kastedilmektedir. Bu apaçık 

bir gerçek olarak ortaya çıktığına göre, metnin 

önceden mevcut bir metafizik varlığının olduğuna 

inanmak, bu apaçık gerçeğin gücünü azaltmakta; 

dolayısıyla metin fenomenine yönelik bilimsel bir 

anlayışın imkânını zorlaştırmaktadır.” Bu yakla-

şımlar dini (İslâm’ı), ulusal bir bağlama yerleştir-

mek için işlev görür.

Hemen bütün halkı Müslüman ülkelerde üni-

versite/akademi, ulusal bilincin dinden bağımsız 

tahkimini sağlamak amacıyla misyon üstlenir. Ta-

rihin ulus yaratma amaçlı olarak amansızca istis-

mar edildiği 19. yüzyıl tarih yazımından etkilenen 

bu perspektif, dini, milli kimliğin stepnesi olarak 

tanımlamayı yeğler. Böylece halkı Müslüman ül-

kelerde din, itikadi bir varoluşun öznesi değil kül-

türel bir varoluşun nesnesi olarak işlev görmeye 

başlar. İslâm sayesinde şeref kazanan toplumlar, 

İslâm’a şeref kazandırmakla/hizmet etmekle övü-

nür duruma gelir. Arap İslâm’ı, Türk İslâm’ı, Fars 

İslâm’ı vb. şeklinde ulusal kimliğin yedeğinde ya-

pılan tanımlamalar, hep bu perspektifin sonucu-

dur. Kolonyal aklın, tarihi ulus yaratma amacıyla 

araçsallaştıran karakteri böylece meyvelerini ver-

miş olur. Mikro milliyetçilikleri özümsemek su-

retiyle kolonyalistlerin tuzağına düşen Müslüman 

havzalar, daha genelde Şark(Doğu), şimdilerde ya-

kinen müşahede edildiği üzere, evrensel İslâmî bi-

lincin ve ufkun temsilcisi olmayı başaramaz hale 

gelir. Her ulusun akademik/entelektüel havzası 

,tarihi kendi duruşunu meşrulaştırmak amacıyla 

araçsallaştırır.

Bu süreç sadece halkı Müslüman ülkeler için 

cari değildir hiç şüphesiz. Bütün bir Şark, kolon-

yal aklın ulusal tarih yaratma amaçlı çabalarından 

etkilenir. Osmanlı entelektüel havzasının modern-

leşme hamlelerini örnek aldığı Japonya’nın, 19. 

yüzyılda radikal bir restorasyondan geçmesi tesa-

düf değildir. Meiji Dönemi modernleşme hamle-

leri ile Japonya, kolonyal aklın tesiri altında ka-

lan entelektüelleri aracılığıyla, asırlık birikimi olan 

sözlü ve yazılı geleneği Comteçu tarih perspekti-

fi zaviyesinden yorumlamaya başlar. Kimi Japon-

lar geçmişi, ağırlıklı olarak feodal hususiyetinden 

ötürü, barbarlık yılları olarak kodlar. Hatta bu yıl-

lara özgü tarihi kayıtlar bilerek görmezden geli-

nir. Bu görmezden gelmeyi/kayıtsızlığı sistematik-

leştirmek için 1875’te genişletilmiş bir tarih yazım 

dairesi kurulur. Amaç “Büyük Japonya’nın Krono-

lojik Tarihini” derlemektir. Bizde Cumhuriyet son-

rası başlatılan ulus yaratma amaçlı tarihi istismar 

etme ameliyesinin, Japonya’daki karşılığı görüldü-

ğü üzere daha erkendir. Osmanlı entelektüelleri 

arasındaki muadilleriyle karşılaştırıldığında, Japon 

entelektüel/akademik havzasının tarihe yaklaşımı 

benzerdir. Çünkü her iki imparatorlukta Alman 

tarih yazımından etkilenmiştir. Daniel Wolf’un de-

yimiyle “1880’lerde Almanya’yı ziyaret eden Japon 

yetkililer milliyetçilikle tarih ve büyüyen bir aske-

ri kapasite arasındaki ilişkiden etkilenmişlerdi. Al-

manya birden fazla konuda hayranlık uyandırıyor-

du ve bunun ileride meşum sonuçları olacaktı.” Bu 

durum, kanaatimce, özellikle I. Dünya savaşına gi-

den yıllarda kimi Osmanlı bürokratları üzerinde-

ki Alman hayranlığını da açıklar. Almanlarla yapı-

lan ittifak sadece askeri amaçlı değildir hiç şüphe-

siz. Ulusal bilincin oldukça güçlü olduğu bu Avru-

pa ülkesinin, “vatan” arayışında olan Osmanlı as-

keri ve siyasi bürokratlarına, ihtiyaçları olan ente-

lektüel desteği sağladığı inkâr edilemez.

Benzer durum Çin için de geçerlidir. 

Osmanlı’da Tanzimat’ın ilan edildiği tarihlerde 

Çin, Batı entelektüellerinin eserlerini okumak 

için bir tercüme bürosu kurmaktadır. İnsanlık 

tarihinin bu en kadim ülkesinin bazı entelek-

tüelleri, geleneksel kodlarının kendisini tarihin 

taşrasına ittiğini düşünmektedir. Tarihi dairesel 

bir süreç olarak gören klasik Konfüçyüs geleneği, 

ilerlemeye razı olsun için yeniden yorumlanmaya 

başlanır. Özellikle Britanya ve Fransa karşısında 

alınan mağlubiyetler ve ayrıca Rus ve Japon kom-

şularının imparatorluktan parçalar koparması, Çin 

modernleşmesine kapı aralar. Aynen Osmanlı’da 

olduğu gibi, modernleşmenin gerekçesi askeri 

mağlubiyetler ve toprak kaybıdır. Toprak kaybet-

tikçe “vatan” kavramına sığınan ve böylece ulusal 

bilinci güçlenen Osmanlı’da olduğu gibi Çin de, 

yaşadığı mağlubiyetlerin üstesinden gelmek için, 

tarihini, ulusal bilincin yaratılması amacına matuf 

olarak araçsallaştırır. Komşusu Japonya’nın aldığı 

mesafeye gıpta eden Çin’in, ulusal tarih yaratma 

ihtiyacını kolonyal akıl arşılar. Gelenek, moderni-

teye direnemiyorsa, o zaman “direnebilmek için” 

ulusal bilinç inşa edilmelidir. Nitekim Çin’in kimi 

entelektüelleri bu süreçte hayati rol oynar. Bizde 

İslâm’ın ilerlemeye mani olmadığını iddia edenle-

re benzer şekilde, kimi Çinli entelektüeller Kon-
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füçyüsçü anlayışın ilerlemeyle barışık olduğunu 

ispatlamaya çalışır.

Kolonyalizmin entelektüel misyonerlerinin 20. 

yüzyıldaki icraatları ise benzersizdir. Özellikle La-

tin Amerika’nın küresel sisteme entegrasyonu ile 

Ortadoğu havzasının sürekli kaos üretecek şekilde 

kodlanması, bu misyonerlerin marifetidir. 14. yüz-

yılın ilk çeyreğinden beri Orient/Doğu’ya dair bi-

riktirilen bilgi Napolyon’un Mısır işgaliyle meyve-

lerini vermiş ve 19. yüzyılla birlikte yeni bir tarih-

yazımının oluşmasına zemin hazırlamıştı. Bu ta-

rihyazımı ulus devletleşme sürecini hızlandırmış 

ve ilerlemeci tarih anlayışının kökleşmesine hiz-

met etmişti. Ancak şimdi kapitalizmin kökleşti-

rilmesi gerekmektedir ve ulus devletler bu süre-

cin kemale ermesini geciktirmektedir. Milliyetçi-

lik nosyonu, kapitalizmin karşısında engel olarak 

durmaktaydı. Tam bu noktada Yeni kolonyal dil 

ortaya çıktı. Yine üniversite ve akademik havzala-

rın desteğiyle bu sefer kapitalizmin küreselleşme-

sinin yol haritası çizildi.

Dünyanın en popüler üniversitelerinin iktisat, 

sosyoloji ve tıp (20. yüzyılda yıldızı iyice parlayan 

Tıp, “hijyen yoksunluğu”, “elverişsiz sağlık koşul-

ları”, “yetersiz beslenme” gibi yaldızlı argümanlar-

la yeni kolonyalizmin en sadık havarisidir) bölüm-

leri Yeni Kolonyal dilin inşası için misyon yüklen-

di. Artık filoloji, arkeoloji ve antropoloji eskisi ka-

dar popüler değildi. Bu noktada Latin Amerika’nın 

kapitalistleştirilmesi sürecinde Chicago, Harward 

ve Berkeley üniversitelerinin rolü oldukça önem-

lidir. Naomi Klein’in de dikkat çektiği üzere bu 

üniversitelerin iktisat fakülteleri, ilgili ülkelerden 

getirilen öğrencilerin serbest Pazar ekonomisinin 

erdemleri(!) konusunda bilgilendirildikleri, son-

ra ise askeri ve siyasi nüfuz kullanarak o ülkelerin 

ekonomi üstatları olarak kodlandıkları yerlerdir. 

Aynı üniversitelerin tarihselciliğin tervicinde oy-

nadığı rol de hayatidir. Endonezya’da Suharto’nun 

kanlı darbesinin hemen ardından Berkeley Üniver-

sitesi İktisat teorisyenleri, ülkenin kapitalizme ge-

çiş sürecini şekillendirdi. Ford Vakfı aracılığıyla bu 

ülkede kurulan İktisat Fakültesi, Suharto sonrası 

Endonezya’sının kapitalizmden teberri etmemesi 

için gerekli bütün önlemleri aldı. Latin Amerika’yı 

sömürgeleştiren Chicago okuluna benzer şeklide 

Berkeley de “uzak doğu”yu yeni küresel düzene 

alıştırma temrinleri yapıyordu. Elbette ki bu sü-

reç te oldukça kanlı geçti. Sırada Sovyetler vardı. 

Soğuk Savaş hikâyesiyle oyalanan Dünya 1991 de 

Yeltsin’in Sovyetler bitti çıkışıyla kısa süreli bir şok 

yaşadı. Solun moral motivasyonunu derinden sar-

san bu gelişme esasında beklenmeyen bir şey de-

ğildi. Yaklaşık kırk beş yıl boyunca hür dünya ve 

emansipasyon soslu ABD kapitalizminin meşrui-

yet zemini kazanmasına hizmet eden Sovyet Sos-

yalizmi işlevini tamamlamış olarak geri çekildi. Bu 

sırada Sovyetlere gerekli iktisadi desteği hem teo-

rik hem de pratik olarak sağlamak için yine Chi-

cago Üniversitesi aklı devredeydi. Aynı akıl Müs-

lüman toplumları modern paradigmayla barıştır-

mak için tarihselcilik anlayışının popülerleşmesi-

ni sağlamaya dönük çalışmalar yaptı. Tarihselci-

lik aracılığıyla Müslüman toplumların sabitelerine 

olan güvenleri sarsılırken diğer taraftan hafıza sil-

me operasyonları da devam etti. 21. yüzyıl kadim 

şehirlerimizden Irak ve Afganistan’ın işgaliyle baş-

ladı. Bağdat ve Belh tabiri caizse talan edildi. Bu 

ülkelerin kütüphaneleri ve müzeleri yağmalandı. 

Bir tür hafıza silme operasyonudur aslında yapı-

lanlar. Ameliyatla beyninin yarısı alınmış bir insa-

nın maruz kaldığının aynısına, bütün bir toplum/

halk maruz bırakılır. Bu sürecin ürünü olan Ebu 

Garip ve Guantanamo, hapishane olmanın ötesin-

de birer deney merkezleri olarak yeni kolonyaliz-

me hizmet eder. Modern tıbbın psikoloji ayağı, bu 

deneylerde başrol oyuncusudur. Yunan’dan beri 

barbar ve insan altı olarak kodlanan Doğu/Şark, 

uygar/medeni Batı’nın(!) deney fareleri haline geti-

rilir. Irak ve Afganistan, şimdilerde Suriye, bir tür 

hafızasızlaştırma operasyonudur.

Tarihselci ekol her nedense bu süreçte dut ye-

miş bülbül gibidir. Müslümanların dinleriyle olan 

bağlarının zayıflatılması amacıyla oynadığı hayati 

rolün meyvelerini toplamaktadır. Kur’ân’ı bir araş-

tırma nesnesi, peygamberi(s.) ise içine doğduğu 

kültürün zihin kodlarına mahkûm biri olarak gö-

ren bu anlayışın küresel istikbar karşısında dire-

nen Müslüman halkları modern paradigmayla ba-

rıştırma çabası görmezden gelinemez. Aydınlan-

ma mutlakiyetçiliğini ve seküler bilimin tiranlığı-

nı zerrece sorun etmeyen; insanı biyonik bir var-

lık haline getiren, eko-sistemi çökerten, biyolojik 

çeşitliliği tarihin hiçbir evresinde olmadığı kadar 

fakirleştiren, ekini ve nesli ifsat eden modern pa-

radigmayla yüzleşmek yerine onun metodolojisini 

kullanarak aziz Kur’ân’ı anlamaya çalışmanın mer-

dutluğu izahtan varestedir.



60

 Umran • 

A nlamını tam ma-

nasıyla idrak ede-

mediğimiz kavramla-

rın dünyasında yaşıyo-

ruz. Kavramların zihin 

dünyamızda bir baş-

langıcı veya sonu yok. 

Kavramlar anlam dün-

yamızda her an yeni-

den şekillenen bir sü-

rece sahipler. Bu yönüyle baktığımızda aslında ya-

şadığımız dünya; kemale ermeyen, yarım kalmış 

düşüncelerin bir sonucudur. İyilik, kötülük, dost-

luk, aşk ve daha birçok kavram anlamına mutlak 

surette ulaştığımız kavramlar değildir. Mesela dost 

kelimesinin herkesin kabul ettiği aynı bir anlamı 

olsaydı: “iyi dost”, “kötü dost” gibi sıfatlara ihti-

yaç duyulmazdı. Bu örnek, bize kavramların üze-

rinde hepimizin farklı düşündüğü yönleri olduğu-

nu gösteriyor.

Bununla birlikte kavramların mutlak bir an-

lamının olmaması, insanların kelimeler hakkın-

da genel anlamlar oluşturmadıkları anlamına gel-

miyor. Dost kelimesinin mutlak bir anlamı olma-

sa da herkes tarafından kabul edilen “yaklaşık” bir 

anlamı vardır. Anlamına tam ulaşamadığımız sa-

dece o anlama yaklaşabildiğimiz bir dünya. Buna 

“yaklaşık dünya algısı” diyebiliriz. Öyleyse haya-

tın bir kendi anlamı bir de dilin bize dikte ettiği 

bir yaklaşık dünya algısından bahsedebiliriz. Bu 

dilemma yaşamın sırrının kendini hiçbir zaman 

açığa çıkarmayacağı-

nı iddia eder durum-

dadır.

Ne ki hem bu ya-

zının uyandırdığı iz-

lenim, hem de felse-

fe ile ilgili birçok ya-

zının -yazarı çoğu za-

man farkında olma-

sa bile- uyandırdığı iz-

lenim anlama dair ni-

hai noktanın konulacağı bir zamanın geleceği-

dir. İnsan çoğu zaman, zihninde yaşadığı hayatın 

asıl anlamında sonsuz bir şekilde süreceği günü 

arıyor. İşte felsefe o arayışın milyonlarca zihinde 

oluşturduğu gölgelerdir. Anlamın tam olduğu gün 

kelimelere ihtiyaç duymayacağımız bir vakit gel-

diğinde insanoğlunun geldiği durum ne olacaktır?

Felsefe veya diğer bir deyişle bilgelik kelime-

lerin dünyasıdır. Hz. Ali: “Anlam tam olunca söze 

gerek kalmaz.” diyerek felsefenin dünyayı anlam-

landırma sürecinin adeta son çizgisini çekmiştir. 

Onu anlamlandırmaya çalışan genelde biz, özelde 

ise filozoflar bu süreç içerisinde yeni yeni kavram-

lar icat etmek durumundadırlar. O yüzden felse-

fe tarihi, bazen içinden çıkılmaz fasit bir daireye 

dönmüştür.

Ahlak Felsefesi ve Sonsuzluk

Hayata bir anlam vermeye çabalarken kavram-

lara daha farklı anlamlar yükleyen, onları yeni-

Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu Üzerine 
Bir Deneme

Nurettin Topçu ile özdeşleşen Hareket dergisi felsefe, sosyoloji, tarih, siyaset, edebiyat 
ve müzik gibi birçok alanda ürün vermiş önemli bir ekoldür. İlk dönem yazarlarının 
önemli kısmı bir imparatorluğun çöküşünden yeni bir cumhuriyetin oluşumuna tanıklık 
etmişlerdir. Bu tanıklık ülkenin düşünsel ve kültürel altyapısına katkıda bulunmalarına 
yol açmıştır. Tek parti yönetimine karşı eleştirel bir yaklaşım göstermişlerdir.

Nurettin Topçu
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den şekillendiren düşünürlerden biri de Nurettin 

Topçu’dur. Topçu, çok da uzun sürmeyen hayatını 

“anlama” dair bir isyana dönüştürmüştür. İsyan, 

yani anlama ulaşma çabası veya hareket, ahlak-

lı olmanın en temel unsurudur onun için. Felse-

fi düşüncelerini edebi kişiliği ile birleştirerek yaz-

dığı yazıların en önemli düşüncesi sonsuzluktur. 

Sonsuzluğa ulaşmayan hiçbir nesnenin, kavramın 

gerçekliği yoktur onun için. Topçu daha çok bir 

ahlak felsefecisidir. Onun ahlak felsefesi ile ilgi-

li kavram haritası sonsuzlukla ölçeklendirilmiş, 

çok boyutlu fakat her boyutun 

sonsuzluğa uzandığı, her anla-

mın sonsuzluğa vardığı ve ora-

da kaybolduğu bir haritadır.

O, bedeni olmayan ruhun 

akıbetini düşünür. Onun çile-

si bedeni ve onun içinde yaşa-

dığı evrendir. O; sonsuzlukla 

dolmak, onunla taşmak ister 

fakat hapsolduğu beden, du-

yuların ve aklın esareti altın-

daki dünyada yaşamaktadır.

Beşir Ayvazoğlu, Uzun 

Hikâye isimli filmin başkah-

ramanı Bulgaryalı Sosyalist 

Ali’nin, Nurettin Topçu’dan 

esinlendiğine işaret ederken 

filmin öyküsünü yazan Mus-

tafa Kutlu’nun Topçu’nun 

yakın çevresinde yer aldığını 

söyler. Filmin kahramanı Bul-

garyalı Sosyalist Ali; haksızlı-

ğa hiç gelemeyen, yetenekli, 

zeki bir insandır. Adalete ve 

eşit olmaya verdiği önem onu “sosyalist” diye 

nitelenmesine sebep olmuştur. Oysaki filmde de 

gördüğümüz gibi Ali’nin sosyalizmi bilinen ma-

nasıyla bir sosyalizmden öte insanları kucaklayı-

cı bir sosyalizmdir. Ayvazoğlu, Bulgaryalı Ali’nin 

veya Topçu’nun sosyalizmi için: “İsyanı anarşizm 

manasında kullanmaz ve ferdiyeti trajik bir aç-

mazla karşı karşıya bırakmaz, iradenin kendisini 

körü körüne itaate zorlayan ve esarete sürükleyen 

şartlara karşı sonuna kadar tek başına mücadele 

etmesi de zordur; bu sebeple irade, aileden ilahi 

iradeye iştirake kadar çevre çevre genişleyen, fakat 

ferdiyeti yok etmeyen bir otoriteye ihtiyaç duyar.” 

diyerek Topçu’nun sosyalizm derken kastettiği 

otoriteyi belirtir. Bulgaryalı Ali haksızlıkla karşı-

laştığı her yerde ona karşı dik durur. Kendisinin 

şahsında insan onurunu ezdirmez ve onu kurta-

rır. Ne ki çoğu zaman haksızlığa en çok karşı ola-

nımız bile bu kişilere dayanamaz. Bulgaryalı Ali 

kendine düşeni yaptıktan sonra belki de başka 

yerlerdeki türlü haksızlıkları ortadan kaldırabil-

mek için bir başka kasabaya taşınır. Ayvazoğlu öy-

küdeki bu örgüyü Topçu’nun hareket kavramıyla 

yorumlar. “Bulgaryalı Sosyalist Ali; çaresiz kaldığı, 

bütün yolların tıkandığını anladığı anda, teslim 

olmak yerine, mücadelesine devam edebilmek 

için hicreti’ tercih eder. Çün-

kü hicret de bir aksiyondur.” 

Topçu’nun kısa hayatındaki 

uzun hikâyesi gerçekten de 

Bulgaryalı Ali’nin hikâyesiyle 

benzeşir. Onun ahlak felsefesi, 

sonsuzluğu ulaşma çabası Bul-

garyalı Ali’nin davranışlarında 

da yankı bulur.

O, mistik bir dinginlikle 

hareketi aynı ruhta besleyen 

bir mizaca sahiptir. Kafalarda 

olumsuz bir anlam çağrıştı-

ran isyanı ahlaklı olmanın en 

temel şartı olarak düşünen 

bir ruhtur. Dünya nimetle-

rini önemsemeyen ama Said 

Nursi’den üniversiteye hoca 

olmak için dua isteyen, sena-

tör adayı olan ama kazanama-

yan kendi içinde oldukça in-

sani zaaflar taşıyan bir insan. 

Bir eylem adamı olmakla, düşünce adamı olmak 

arasında gidip gelen bazen her ikisini de yapabi-

len bir insan.

Onun düşüncesi sonsuzluğu yakalamaktır. 

Aşk, sevinç, ıstırap, irade, sezgi, günah, iman 

benzeri kavramlar her biri sonsuzluğa açılan bir 

penceredir. Her kavram iyice bakıldığında diğer 

tüm kavramları içine alacak kadar geniştir Top-

çu felsefesinde. Her kavram sonsuzluğa açılır, her 

kavram sonsuzluğun kendisidir. Sonsuzluğun dı-

şında bir yer düşünmek ve ona ulaşmaya çalışmak 

düşüncesi sonsuzluk kavramının kendisiyle çeli-

şir. Öyleyse biz en fazla yaşadığımız sonsuzluğu 

fark etmeye çalışırız ki Topçu’nun yapmak istediği 

de tam budur.

-

-

-
-

-
-

-
-
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Tarih ve Toplumsal Çerçevesiyle Hareket Dergisi

Topçu’nun doğduğu yıl olan 1909 devasa 

bir imparatorluğun artık son demlerini yaşadı-

ğı bir zamandır. Bu imparatorluğun başkentliği-

ni yapan İstanbul her gün yeni bir hezimet habe-

ri ile sarsılmaktadır. Topçu bu başkentte gözleri-

ni dünyaya açmıştır. Fransız İhtilali’nden yaklaşık 

yüz yıl sonrasıdır ve milliyetçilik başta Avrupa’yı 

sarsmıştır. Bu akımdan payına düşeni alma sı-

rası Osmanlı’nındır. Büyük bir coğrafyaya yayı-

lan imparatorluk 1700’lü yıllardan beri başlayan 

100 yıllık gerileme dönemi ve devam eden sü-

reçte ihtilalle birlikte yerini çöküş dönemine bı-

rakmıştır. Milliyetçilik bir anlamda toplumsal bi-

reyselleşmenin önünü açmıştır. Bireyselleşmek is-

teyen topluluklar ardı ardına isyana girişmişler-

dir. Bu isyanlar onlara kendi kimliklerini kazan-

dırırken Osmanlı’yı kendi içinden çıkaran toplu-

ma da milliyet olma fikrini düşündürtmüştür. Jön 

Türkler denilen aydın gurubu Fransa’da kaldıkla-

rı süre içinde Türk milliyetçiliği düşüncesini geliş-

tirdiler. Osmanlı’nın yıkılma aşamasında kötü gi-

dişe dur demek için nerede yanlışların yapıldığı 

araştırılmaya başlandı. Batan imparatorluğu kur-

tarmak için yeni birçok fikir ortaya atıldı. Bu fi-

kirlerin ortak paydası İslâm ve Türklük idi. Fakat 

yeni cumhuriyet bu ortak paydayı tek bir anlayı-

şa indirgedi. Bu payda Türklük idi. Bununla bir-

likte yeni cumhuriyet modern bir ülkenin ilk şar-

tı olarak köhne bulduğu halifelik kurumunu kal-

dırdı. Laikliği, din ve devlet işlerinin birbirinden 

ayrılması ve daha farklı dinlere de yaşam hakkı ta-

nıyan bir özgürlük olarak topluma sundu. Cum-

huriyet, bugün hâlâ çözüme kavuşmamış birçok 

probleme kaynaklık etmişti. Cumhuriyet kimileri 

için güçlü dünya devletlerine kafa tutmuş, emper-

yalizme karşı durmuş, Anadolu’nun makûs talihi-

ni yenmiş ve onu modern dünyanın bir üyesi yap-

mıştı. Kimileri içinse cumhuriyet büyük bir iş ba-

şarmış fakat sonra ona destek çıkmış inanmış ke-

simleri sırtından atılması gereken bir kambur ola-

rak görmüştü. Topçu yeni bir anlayışla yapılanma-

ya çalışan cumhuriyetin ilan edildiği yıl on dört 

yaşında idi.

İçine doğduğu coğrafi ortamın siyasi zorlukla-

rı Topçu’yu oldukça derinden etkilemiştir. Bu et-

kiyi Topçu’nun siyaset felsefesinde net bir şekilde 

görmekteyiz. Ama Topçu için siyasetten çok daha 

önemli bir kavram vardır. Bu kavram “ahlak”tır. 

O, insanların nasıl yaşaması gerektiğini Allah’ın 

kanunlarına göre anlatmaya çalışmıştır. Onun için 

Allah’ın kanunlarından başka bilgi yoktur. Bu bil-

gi ise akılla ve gönülle elde edilecek bilgidir. Gün-

lük hayata dair bilgiler Onun sonsuzluğa doğru 

yaptığı hareket içinde yer bulamaz.

Topçu’nun sonsuzlukla hemhal olmuş düşün-

ce dünyasındaki yeri Hareket dergisi ile mühür-

lenmiştir. İsmini Topçu’nun benimsediği felsefe-

den alan Hareket dergisi 1939 yılının Şubat ayın-

da çıkarılmaya başlandı. Gerek Topçu gerek diğer 

yazarların katkısıyla yeni cumhuriyetin dikte et-

tiği Batıcı anlayışa karşı muhalif bir çizgi izleyen 

dergi Şubat 1939 ve 1943 yılları arasında 12 sayı 

olarak çıkmıştır. Bu 12 sayıdan sonra uzunca bir 

ara vermiştir. Dergi daha sonra 1947 yılında tekrar 

yayınlanmış ve bu sefer 28 sayı ile 1949 yılına ka-

dar gelmiştir. 1952 Aralık ayı ile 1953 Haziran’ına 

kadar bir dönem daha çıkan dergi yine bir süre 

yayına ara vermiştir. 1966 Ocak ve 1977 Mart ay-

ları arasında 4. dönemini yaşayan dergi tekrar bir 

aradan sonra 1979 Mart ayından 1981 Eylül ayı-

na kadar yayınlanmıştır. Batı’dan dalga dalga yük-

selen teknolojik gelişmenin insanı kendine yaban-

cılaştırdığının ve bu yabancılaşmanın önüne geç-

menin yolunun insanın kendine dönüşü olduğu-

nu savunan dergi Topçu’nun tüm düşünsel haya-

tının somut çıktısı olmuştur.

Hareket dergisi düşünce dünyamıza Anado-

luculuk, Anadolu sosyalizmi, gibi yeni kavramlar 

sunarken; milliyetçilik, sosyalizm, makineleşme, 

modernleşme, kapitalizm, komünizm, İslâmiyet 

gibi kavramlara daha farklı bir tarz ile yaklaşmış-

tır. Derginin bu kavramlara kazandırdığı derin-

lik Topçu’nun “İsyan Ahlakı” tezinde belirttiği dü-

şüncelerle irtibatlıdır. Kavramlardaki derinlikte 

onun ruhçu ve mistik yaklaşımı çok nettir.
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Topçu’nun içine doğduğu dönem koca bir 

imparatorluğun son zamanlarıdır. Siyaset, yeni 

anlayışıyla Avrupa ve Osmanlı coğrafyasında hük-

münü sürmektedir. Avrupa geçen üç dört yüz 

yılda keşifler çağını yaşamış, bilim ve teknolojide 

oldukça büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Dünya, 

Avrupa sayesinde yeni bir çağa geçmiştir. Bu çağın 

adı “Sömürü Çağı”dır. Eskinin, fethettiği ülkenin 

vergileriyle beslenen imparatorluk modeli yerine 

o ülkenin yer altı ve yer üstü 

kaynaklarını yine o ülkenin 

insanlarının çalıştırılmasıyla 

gasp edilmesiyle oluşturulan 

sermaye, zenginlik Avrupa’yı 

daha farklı arayışlara itmiş-

tir. Fransız İhtilali ile Avrupa 

ve Osmanlı coğrafyası milli-

yetçilik akımıyla tanışmıştır. 

Milliyetçiliğe kısaca büyük 

halk yığınlarının bireysel-

leşmesi olarak bakabiliriz. 

Osmanlı’nın yıkılmasındaki 

onlarca sebeplerden biri de, 

belki de en önemlisi, bu akım 

oldu. Egemenliğinde onlarca 

farklı ırk ve dini inanışa sahip 

insanı barındıran imparatorluk, bu anlayışın peşi 

sıra getirdiği onlarca yıkım sonrası sona gelmiş-

tir. Topçu, eski imparatorluğu canlandırmaya ça-

lışan Osmanlıcılık, Osmanlı’nın esas unsurunun 

Türkler olduğunu belirtip bu coğrafyayı Orta 

Asya’daki Türklerle birleştirmeyi düşünen Turan-

cılık, Osmanlı’nın Müslüman olan tüm kesimle-

rini halifenin bayrağı altında toplamaya çalışan 

Ümmetçilik, Batı’nın kültürünü ve anlayışını be-

nimseyerek uygarlaşacağını ve kurtulacağını dü-

şünen Batıcılık ve elde kalan coğrafya üzerinde 

yeni bir anlayış oluşturarak bu coğrafya üstünde 

din destekli, milliyetçiliği esas alan ve her şeye 

adeta sıfırdan başlamayı düşündüren Anadolu-

culuk anlayışının tartışıldığı bir dönemde zihin-

sel dünyasını zenginleştirdi. Topçu bu anlayışlar 

içerisinde yeniden revize edeceği Anadoluculuk 

anlayışını benimsemiştir.

Topçu, yarına dair düşüncelerini Anadolu üze-

rinden şekillendirmiştir. O, Anadolu’daki Türk 

tarihinin ve Anadolu milliyetçiliğinin başlangıcı-

nı 1071 Malazgirt Muharebesi olarak kabul eder. 

Anadolu’nun 1071’den önceki tarihini reddetmez 

fakat bu tarihi biraz gözden ırak tutmak ister.

“Türkmen’i de, İslâm dinini de Anadolu’da 

tanıdık. Bunlar, Anadolu’da bizim oldular. 

Anadolu’nun Müslüman olan Türkmen’i bizimdir. 

Onlar, Anadolu’ya yerleşirken, Anadolu binlerce 

yıllık tarihe ve zengin medeniyetlere sahip olmuş-

tu. Türkmen’in Anadolu’ya getirdiği bir inkılâptır, 

yeni bir ruhtur. İslâm olmadan evvelki Anadolu 

insanı bize benzemiyor. İslâm onun ruhunu de-

ğiştirmiştir. Bu ruh başkalı-

ğı sebebiyle biz, Anadolu’nun 

İslâm’dan evvelki tarihini ya-

kından benimseyemiyoruz…” 

diyen Topçu’ya göre Türk mil-

liyetçiliği ırkçı olarak nitelene-

mez. Ona göre kafatası zihni-

yetiyle bir milliyetçilik anlayışı 

yanlıştır. Türk milletinin tari-

hi İslâm ve Anadolu ile başlar. 

Topçu, binlerce yıl öncesinde 

Orta Asya’da yaşayan ve göç-

lerle buralara gelen Türk’ün 

milliyetçisi değil, Anadolu top-

raklarına Müslüman bir şekil-

de ayak basan, kendi özünü 

kaybetmeden buradaki halk-

larla karışan Türk’ün milli-

yetçisidir. Bu şekliyle Topçu, Türk’ün tarihini 

1071’den itibaren başlatır.

Topçu, milliyetçiliğimizin dayandığı esasları 

söyle özetler:

1- Millet dini, onun ahlâkını, örflerini ve kal-

bini yoğurmuş, Türk- İslâm medeniyetine yön ve 

kaynak olmuş İslâm dinidir.

2- Büyük vatan Anadolu toprağıdır.

3- Soyumuz, Oğuz çocuklarının Anadolu’nun 

dokuz yüz yıllık tarihi içinde bu topraklarda kay-

naşmalarla eriyip aslını kaybetmeyen Türk soyu-

dur.

4- Dilimiz bu ülkede yüzyıllar boyunca devam 

edegelen tarihî olgunlaşma içinde varlık kazanan 

müşahhas ve zengin Türk dilidir.

5- Devlet, büyük çoğunluğu köylü olan kitle-

nin iradesini yaşatan merkeziyetçi, otoriter ve me-

suliyetli devlettir.

6- İktisadî sistemimiz, halkın bütün içtimaî ih-

tiyaçlarını karşılayan ve her ferdi iş ahlakıyla se-

ferber eden asrın geçer deyimiyle ruhçu sosyalist 

sistemdir.
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Hareket dergisinin en önemli kavramların-

dan biri de sosyalizmdir. Topçu’ya göre sosya-

lizm, çiğnenmesi hâlinde Allah’ın da affedemeye-

ceğini bildirdiği kul hakkının müdafaasıydı. “Bi-

zim sosyalizmimiz İslâm’ın ta kendisidir.” diyor-

du. Topçu’nun bahsettiği ruhçu sosyalizm kav-

ramı, sosyalizmin dünyada bilinen tanımın-

dan çok farklı olarak ilahi bir gücü tanır. Eşitli-

ği, herhangi bir sınıfın adına değil tüm insanlar 

adına arzu eder. Bu isteyiş gücünü işçi, memur 

gibi emekçilerden değil direkt olarak Allah’tan 

alır. Topçu’nun, ruhçu bir sosyalizmi isteyiş ama-

cı olarak insanlığın eğilmeye muhtaç olan güçsüz-

lüğünü ve bizi bu güçsüzlükten kurtaracak otori-

te yoksunluğunu işaret eder. Topçu, 1968 tarihin-

de yazdığı “ Ne İçin Sosyalizm” 

yazısının bir yerinde şöyle der: 

“Davamız, İslâm ahlakına da-

yanan bir cemiyet düzeni kur-

maktır.” Topçu, insanımızın 

sosyalizmi yanlış tanıdığını 

ve ancak eğitim yoluyla doğ-

ru bilgiye ulaşacaklarını ısrarla 

belirtir: “Her şeyden önce bu 

topraklarda büyük devlet ola-

rak yasayabiliriz. Müslüman 

Türk’ün devlet telâkkisi, Müs-

lüman Anadolu’nun sosyaliz-

midir. Bu kelimeden gocunan 

Türk çocuklarının hali, saflıkla 

bilgisizlikten başka bir şey de-

ğildir. Müslüman Anadolu’nun 

sosyalizmi demek, İslâm’ın 

ruh ve ahlâkına sahip olacak Anadolu’nun insanı-

nı ve bütün hayat kuvvetlerini, ferdi menfaatlerle 

ihtirasların sınırları dışına çıkarıp bir ilahi bölge-

de, tam iktidarı ile sağlam iradenin disiplini altı-

na, millet selâmeti yolunda toplulukla seferber et-

mek demektir.” Topçu’ya göre; millî değerlere ge-

leneklere dayanan faşizm ile aynı esaslara daya-

nan Alman millî sosyalizmi, devlet sosyalizminin 

en mükemmel gerçekleşmesi olmuştur. Her ikisi 

de spritüalizdir yani ruhi ve ahlaki kıymetlere da-

yanır.

Ruhçu bir Anadolu Sosyalizmi ideali olan Top-

çu, sosyalizme oldukça yakın fikirler içeren ko-

münizme ise tamamen karşıdır. Topçu’nun bu 

karşıtlığındaki en temel sebep ise komünizmin 

tüm dünya anlayışının tamamen maddi göster-

geler üzerinden şekillenmesi olmuştur. Topçu’ya 

göre komünizm ruha düşmandır. Topçu’nun ko-

münizm eleştirilerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Komünizm maddi hayatımız ve ekonomik 

faaliyetleri tüm toplumsal olayların, olguların ana 

sebebi olarak düşünürler. Ruhi varlık ve inançla-

rımızı kabul etmezler.

2. Onlar ferdi iradeyi, seçim ve karar alma ira-

desini tanımazlar. Eşitlik kurma bahanesiyle fer-

din hürriyeti elinden alınır.

3. Komünizmde en zayıf taraf bu sisteme an-

cak ihtilal yoluyla geçilebilir anlayışıdır.

4. Komünizm en ileri materyalizmdir. Tam bir 

ruh düşmanlığıdır.

5. Komünizm kapitalist diktatörlük yerine 

başka bir diktatörlüğü işçi dik-

tatörlüğünü koyar.

Hareket dergisinin temel 

meselelerinden biri de hürri-

yet kavramıdır. Topçu’da hür-

riyet yine diğer kavramlar gibi 

kuru, içerikten yoksun, herke-

sin aklına ilk geldiği anlamıy-

la değil sonsuzluğun bir belir-

tisi olarak düşünülür. Hürriyet 

sadece bir etme-yapma serbes-

tisi değildir. Hürriyet; yaşamı-

mız boyunca öğrendiğimiz ya-

nılgılardan, alışkanlıklardan, 

pratiklerden bağımsız düşüne-

bilmektir. Hürriyet, sonsuzlu-

ğun bilgisine ulaşmaya çalışarak kemale ermektir. 

Kemale eren kişi ise sorumluluk sahibidir. Bu so-

rumluluk hakka karşı bir sorumluluktur ve bu yö-

nüyle hürriyet aynı zamanda bir sorumluluktur.

“Hürriyet bir şuur olmaktan ziyade bir kuvvet-

tir. Bu kuvveti yaratan bizdeki mesul olmak irade-

si, bu iradenin tam şuurudur. Bu şuur ve irade de 

biz tanımak, dilemek ve inanmak değerlerini bir-

leştiren bir mefkûre mahiyeti görüyoruz.”

Topçu için tek başına bir insanın hürriyetin-

den bahsedilemez. Hürriyet anlamını toplumun 

içinde bulacaktır. Topçu, Hareket dergisinin tanı-

mını yine hürriyet kavramına yüklediği derinlikle 

açıklar. Hürriyet, kişinin toplum içinde güce karşı 

kullanacağı söz, yazı ve hareket serbestisidir.
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İnsanın doğal olarak iyi doğduğuna inanan 

Rousseau, onun bu doğasını uygarlaşmanın boz-

duğunu söyler. İlerlemeci tarih anlayışının tam 

karşısında duran bu tavır, kendini Topçu’da da 

gösterir. Topçu, sanayileşmeye, makineleşmeye 

karşıdır. Sanayileşen, makineleşen insan toprak-

tan ve doğadan kopar ona göre. Topçu toplumda-

ki ahlaki bozulmanın ana sebeplerinden biri ola-

rak adına uygarlaşma denilen tamamen dünyevi 

çıkar uğruna yaşanılan bu anlayışı gösterir. Top-

çu, emek-iman anlayışının sanayileşmeyle birlik-

te büyük şehirlerin varoşlarında, zengin semtle-

rinde, duygudan, ahlaktan tamamen soyutlanmış 

bir alış-veriş düşüncesine yöneldiğini ifade eder.

“Bugünün iktisadi şartları içinde, insanlığın 

manevi varlığı iflasa doğru gitmektedir. Sanatkâr, 

bir tablo üzerinde senelerce çalışamıyor; hekim, 

hikmetini kazançsız neşredemiyor. Kur’ân bile 

para ile okunur. Dilencinin muayyen piyasaları 

var. Bir fırıldak çeviren, bir kâşif kadar kazanıyor. 

Eline bir şey geçiren pazara atılıyor. Bir şoförün 

eline üç müdür maaşı geçiyor ve kazandığı nispet-

te sefahat sahalarını çoğaltıyor, suçluluk sayısı ce-

miyette artıyor.”

Topçu, günümüzün serbest ekonomi anlayışı-

na karşıdır. Ona göre devletin otoritesini derin bir 

şekilde hissettireceği bir sosyalizm anlayışı daha 

insani bir anlayıştır. Topçu, kapitalist-sanayileşme 

yoluyla kalkınma adı verilen düzeni insan doğası-

na uygun bulmaz ve onu reddeder.

Topçu’ya göre rekabet hürriyeti esasında daya-

nan modern kapitalizm hemcinsini çiğneyip ge-

çen, insanlığı patronlarla esirler halinde ikiye bö-

len bir büyük musibet ve devrimizin afetidir. Gü-

nümüzde iş ahlakı büyük kazanç hünerleriyle bo-

ğulmuştur.

Köy ve köylülük terimleri de Hareket dergisin-

de Topçu’nun irdelediği terimlerdir. Çünkü top-

raktan geçimini sağlayan köylü asıl doğasından 

henüz kopmamıştır ve bu yüzden daha doğaldır. 

Kendine, imanına yabancılaşmamıştır. Topçu, bu 

sebepten makineleşmeye karşıdır. Çünkü makine 

köylüyü topraktan koparacaktır. Fabrika köşele-

rinde tamamen ruhsuz bir ağacın gölgesi, bir de-

renin serinliği, bir solucanın topraktaki süzülü-

şünü izleyemeden, saatlerce bir vidayı sıkan, tek 

dostu bir makinenin ruhsuz yağ kokan dostluğu 

olacak olan insan emek-iman anlayışını unutur.

Topçu için makineleşme Allah rızasına giden 

yolda bir engeldir. Topçu, asrımızın çocuğunun, 

nefsinin yanında büyük sanayi canavarına da esir 

düştüğünü ve makine ile maddenin millet ruhu-

na saldırarak boğduklarını ve millet romantizmini 

yok ettiğini söyler.

Sözlük anlamı; “Etnik ya da radikal milliyetçi-

liği devletin toplumsal hayatın bütün yön ve bo-

yutlarını kontrol etmesi gerektiğine inanan poli-

tik öğreti.” olarak tanımlanan faşizm, şiddeti yü-

celten bir anlayış olarak da bilinegelmiştir. Ne var 

ki Topçu için faşizm kavramı da Hareket dergisin-

de Topçu’nun dili yoluyla farklı bir anlam içerir.

Faşizmin ekonomik anlamda bir insanı tanı-

madığını ifade eden Topçu için faşist devlet, yer-

yüzünde ilahi iradenin gerçekleşmesidir ve kendi-

liğinden ahlakidir. Topçu bu faşist devlete en gü-

zel örnek olarak Alman milli sosyalizmini göste-

rir. Ona göre bu devlet ruhi ve ahlaki değerlere 

dayanmaktadır.

Topçu yeryüzündeki ilahi iradenin gerçekleş-

mesini faşizmde bulur. “Otorite, ideal olan milli 

irade tarafından istenilmiştir. Ve bu istekle millî 

irade Allah’a bağlanmaktır. İlahi iradenin tecellisi 

olan faşist devlet, milletin bütün unsurlarını bir-

leştirici, içtimai, çalışmaların hepsini eline alıcı ve 

-
-
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en sağlam nizama ulaşmak gayesinde olan cemi-

yet üzerinde en kuvvetli otoriteyi kullanıcıdır.”

Topçu için Yahudi kelimesi iyi çağrışımlar içer-

meyen bir kelimedir. Ona göre Yahudilerin yet-

miş yıllık Babil esareti, insanlığın ebedi kalacak çi-

lesinin başlangıcı olmuştur. Spinoza, Marx, Fre-

ud, Durkheim gibi filozof veya düşünürler Yahu-

dilerin damarlarındaki zulmün şuuraltından çıkıp 

kendini gösterdiği kişilerdir. Topçu, Yahudilerin 

dünyadaki bütün iyi şeyleri yok etmek için gön-

derildiğine inanır. “Sanki Yahudi kavmi insanlı-

ğın kalbi ve ruhu ile bağlandığı her güzel şeyi, her 

sağlam temeli, her kurtarıcı hakikati yıkmak için 

dünyaya gönderilmiştir. Yahudi bir gaye uğruna 

yaşamış, bu hedefe ulaşmak için düşünmüş ve bu 

fitne davasını gerçekleştirmek için bulunduğu her 

memlekette teşkilatlanmıştır. Şer ile fitneye bulaş-

madan Yahudi yaşayamıyor.” Topçu, Yahudilerle 

ilgili düşüncelerinde oldukça katı bir tutum ser-

gilemiştir. Onları adeta insanlardan ayrı tutmuş-

tur. “Şunu da iyi bilelim ki Yahudi, Allah’ın insan 

diye yarattığı varlıklara benzemez.” Topçu bu ko-

nuda daha da ileri giderek Yahudilerin, Allah ta-

rafından dünyaya bir musibet olarak gönderildik-

lerini, günahları çok olan insanoğlunun Yahudiler 

eliyle cezalandırıldığını söyler. “Esasen insanoğlu-

nun iki düşmanı vardır: Para ve Yahudi.” Topçu, 

İsrail devletinin var oldukça Türk ve İslâm dün-

yasının tehlikede olduğunu belirtir. Topçu’ya göre 

birinden biri yok olacaktır. Tüm bu düşünceleri-

ne rağmen Topçu bir yazısında hiçbir canlı varlığa 

karşı olmamanın gereği olarak Yahudi’ye karşı za-

lim olunmaması gerektiğini de belirtmiştir.

Adı Nurettin Topçu ile özdeşleşen Hareket 

dergisi felsefe, sosyoloji, tarih, siyaset, edebiyat 

ve müzik gibi birçok alanda ürün vermiş önemli 

bir ekoldür. İlk dönem yazarlarının önemli kısmı 

bir imparatorluğun çöküşünden yeni bir cumhu-

riyetin oluşumuna tanıklık etmişlerdir. Bu tanık-

lık ülkenin düşünsel ve kültürel altyapısına kat-

kıda bulunmalarına yol açmıştır. Tek parti yöne-

timine karşı eleştirel bir yaklaşım göstermişlerdir. 

Dergide Topçu dışında yazıları yayınlanan isim-

lerden birkaçı; Ahmet Kabaklı, Mehmet Kaplan, 

Hilmi Ziya Ülken, Remzi Oğuz Arık’tır. Nuret-

tin Topçu’nun düşünce yapısında şekillendirdiği 

dergi topluma bir şeyler öğretmek amacı gütmek-

le birlikte tüm toplumu kapsayıcı ortak paydalar 

oluşturmaya çalışmıştır.

Siyaset maddesel bir anlamdır. Dünyayı an-

lamlandırmaya çalışmaz. Dünyadan anladığı şek-

liyle pratiği teorikleştirir. Metafizik “niçin” diye 

sorarken, siyaset “nasıl” diye sorar. Siyasete dair 

düşünceler ahlaki kavramlar gibi sonsuzluğa va-

ran düşünceler olamaz. Bu şekliyle bakıldığında 

Topçu’nun siyaset felsefesinde, ahlak konusunda-

ki sonsuzluk aşkını bulmak zordur. İyi bir felse-

feci felsefeyi sadece kendisi için değil tüm insan-

lar için yapar. Bu şekliyle bakıldığında isyankâr 

bir ahlakın felsefecisi Topçu, kendine düşen göre-

vi yerine getirmiştir. Fakat ahlak felsefesinde son-

suzluğa açılan bir derinlik yaratan Topçu siyasetle 

ilgili konularda geliştirdiği düşüncelerde aynı ba-

şarıyı göstermiş midir?

Bu soruya zannımca olumlu cevap vermek 

mümkün değildir. Bizi, aşk, ıstırap, düşünce, is-

yan gibi kavramlarda oldukça derin düşüncelere 

gark eden Nurettin Topçu’dan Anadolu milliyetçi-

liği konusunda daha kapsayıcı, Yahudi ve komü-

nizm karşıtlığında daha sağduyulu, makineleşme 

ve köylülük konusunda daha teknik bir yaklaşım 

beklenirdi. Topçu için faşizm gücünü Allah’tan 

alan bir yönetim tarzıdır. Gücünü ve iradesini 

Allah’tan alan bir yönetim tarzı Topçu için ideal 

bir yönetim tarzıdır. Topçu’nun en mükemmel şe-

kil dediği Alman Milli Sosyalizmi ise üstünde dü-

şünülmesi gereken bir konudur. Doğal seçilim ya-

sasını ve ırkçılığı esas alan bu birleşim hangi yön-

den Topçu için en mükemmel şekil olmuştur?

Ayvazoğlu, Beşir, Gazete Yazısı,18.10.2012

Cevizci Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Say yay. 2011

Topçu Nurettin, Var Olmak, Dergâh Yay. İst. 1999

…………………...İslâm ve İnsan, Dergâh Yay. İstanbul

…………………...İsyan Ahlakı, Dergâh Yay. İstanbul

……………………Kültür ve Medeniyet, Dergâh Yay. İstanbul

…………………….İradenin Davası, Dergâh Yay. İstanbul

…………………….Ahlak Nizamı, Dergâh Yay. İstanbul

……………………..Yarınki Türkiye, Dergâh Yay. İstanbul

Vahapoğlu Sedat, Hareket Dergisi’nin Türk Fikir Hayatındaki Et-

kileri, Ankara, 2006, Yüksek Lisans

Yalçın Soner, Hürriyet, 11.05.2008
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S iz, insanlar için çıkarılmış 

en hayırlı ümmetsiniz. İyi-

liği emreder, kötülükten men eder 

ve Allah’a iman edersiniz… (Âl-i 

İmran, 3/110). Sizler insanlara 

birer şahit (ve örnek) olasınız ve 

Peygamber de size bir şahit (ve ör-

nek) olsun diye sizi orta bir ümmet 

yaptık… (Bakara, 2/143)

İlk insan Âdem ve eşi, ilk ve 

tek din ise İslâm’dı. Âdem ve eşi-

nin zamanla çocukları ve torun-

ları oldu; insanlar çoğalıp yeryü-

züne dağıldılar. Hakikate iman 

ettikleri için muvahhit, fıtratla-

rına uygun bir hayat tarzını sür-

dürdükleri için Müslümandılar. 

Kendilerini yaratanın ne üstünde 

ve ne de yanında başka bir yara-

tanın, iradenin, gücün, bilenin, 

yönetenin… olmadığına kuşku-

suz bir şekilde inanıyorlar, onun 

kendileri için belirlediği ilke ve 

kurallara uyarlarsa hem dün-

ya da ve hem de ahirette gerçek 

esenliğe sahip olacaklarını bili-

yorlar ve bu bilgilerinin gerekle-

rini de yerine getirmekte tered-

düt etmiyorlardı.

Böyle oldukları için de bir-

birlerine olan güvenlerini sar-

sacak, dostluklarını bozacak, 

onurlarını lekeleyecek, kişilikle-

rini tahrip edecek şeyler ne zi-

hinlerinde ve ne de hayatlarında 

yer buluyordu. Allah’ın hakika-

ti bildirmek ve gereklerini açık-

lamakla görevlendirdiği babala-

rı Âdem ile kendilerine bildiril-

miş olan hakikate iman ediyor, 

batıl ile herhangi bir ilgileri bu-

lunmuyordu. Zulüm, haksızlık, 

kötülük, yalan, aldatma, ahlak-

sızlık gibi tüm olumsuz şeyler 

bilmedikleri şeylerdi. Her şeyi 

ile ve her hâliyle güvenli, doğ-

ru, iyi, ahlaklı, adaletli… bir ha-

yatın mensubuydular. Birbirle-

rine dost ve kardeştiler. Gerçek 

anlamda mutlu ve huzurluydu-

lar. Asıl Cennet’te değildiler ama 

dünya şartları içerisinde adeta 

cennette yaşıyorlardı. Tüm bu 

özellikleri sebebiyle de Allah’ın 

razı olduğu bir ümmettiler; yara-

tılış amacına uygun hayat süren, 

yaratılış amaçlarıyla çatışmayan 

bir ümmet.

Ancak bir gün insanlık tarihi-

nin bu güzel gidişatını temelden 

etkileyecek önemli bir şey ger-

çekleşti. Âdem’in iki oğlu arasın-

da başlayan bir tartışma cinayet-

le sonuçlandı. Böylelikle insanlık 

tarihinde önemli bir kırılma ya-

şandı. Herkesin her haliyle hu-

zurlu ve mutlu olduğu, herkesin 

sadece ve sadece hakikate iman 

ettiği mevcut gidişatı değişikliğe 

uğratacak büyük bir sapma ger-

çekleşti. Yol ikiye ayrıldı; insanlı-

ğın gidişatı farklılaşmaya başladı. 

Mevcut olan ve yeryüzünde in-

sanlık için esenliğin sebebi ve te-

minatı olan İslâm’ın dışında kö-

tülüklerle, zulümlerle, haksızlık-

larla, ahlaksızlıklarla, yanlışlık-

larla şekillenecek yeni bir inan-

cın ve hayat tarzının doğuşu ger-

çekleşti. Yaratılış amacına uygun 

bir hayat yaşayan, hakikate iman 

eden, birbirlerine gerçek anlam-

da dost ve kardeş olan, zorlukla-

rın üstesinden birlikte gelen in-

sanlık ümmeti parçalanıp, bö-

lündü.

Âdem’in iki oğlu arasında 

gerçekleşen durum detaya inildi-

ğinde iki açıdan çok önemlidir. 

Birincisi, insanlık tarihinde ilk 

kez yasak olan bir eylem gerçek-

leşmiş oldu. Bu, kötülüğün, yan-

lışlığın tohumunun yeryüzüne 

atılışıydı; dosdoğru olan gidişat-

tan ayrılıştı. İkincisi ve daha da 

önemlisi ise yanlış ve dolayısıyla 

yasak olan bu eylem bir şeyler-

le gerekçelendirilip meşrulaş-

tırılmaya çalışıldı. Sonraki tüm 

Yapılması gereken örnek ümmetin birey ve toplumunu yeniden inşa etmekten 
başkası değildir. Bu inşanın doğru gerçekleşmesinin bilgi ve ilkeleri 
Kur’ân’da, bu ilkelerin nasıl işletilip somut bir adıma dönüştürüleceğinin 
modeli ise Hz. Peygamber’in şahsında ve inşa ettiği ümmettedir.
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kötülüklerin, zulümlerin, hak-

sızlıkların, ahlaksızlıkların, yan-

lışlıkların ilk tohumunu insanlık 

toprağına atan Kabil, kendince 

yaptığı yanlışı meşrulaştırmıştı. 

Kabil bu yaptığıyla kan ve gözyaşı 

ile beslenen bir dünyanın temeli-

ni attı. Bundan böyle Kabil’in ta-

kipçileri akıl oyunlarıyla, mantık 

hileleriyle, söz cambazlıklarıyla 

“doğru”, “güzel”, “iyi”, “ahlaklı”, 

“adil” gösterilen tüm kötülükle-

rin, zulümlerin, haksızlıkların, 

ahlaksızlıkların, yanlışlıkların 

egemen olacağı bir dünyayı 

inşaya giriştiler ve yeryüzünü 

adeta azap yurduna çevirdi-

ler. Bundan böyle insanların 

önemli bir kesimi için gerçek 

dostluklar bitti, huzur ve gü-

ven hayal oldu, adalet ve hak-

kaniyet ulaşılması imkânsız 

denecek kadar zor bir umuda 

dönüştü, ahlak ve edep hatıra-

larda yaşamaya başladı.

Âdem’in iki oğlu arasın-

da gerçekleşen olayla mev-

cut gidişat hızla bozulmaya 

başladı. İnsanlık ümmeti iki 

gruba ayrıldı; bir yanda hak-

kı ve hakikati temsil eden bir 

ümmet, diğer yanda ise yanlışı 

ve batılı temsil eden bir başka 

ümmet. Artık yeryüzünde sa-

dece “doğru” yoktu; kendisini 

doğru gibi gösteren ve taraftar 

toplayan “yalan” da vardı. Artık 

yeryüzünde sadece “iyi” yoktu, 

kendisini iyi gibi gösteren ve ta-

raftar toplayan “kötü” de vardı. 

Artık yeryüzünde sadece “edep” 

yoktu, kendisini edep gibi göste-

ren ve taraftar toplayan “edepsiz-

lik” de vardı. Artık yeryüzünde 

sadece “adalet” yoktu, kendisini 

adalet gibi gösteren ve taraftar 

toplayan “haksızlık” da vardı. 

Artık yeryüzünde sadece…

Habil ve Kabil’in kavgasıyla 

birlikte dosdoğru olan yol da; 

insanlar için fıtrata en uygun 

olan hayat tarzı da; hakikatin 

ismi olan din de tek olmaktan 

çıktı. İnsanlar çoğaldıkça, gerçek 

esenliğe ulaştıracak dosdoğru 

yolun veya en doğru hayat tar-

zının veya hakikatin sesi olan di-

nin kendisi olduğunu iddia eden 

yollar, hayat tarzları ve dinler 

doğdu. Dünya ve ahiret esenli-

ğinin yolu, yöntemi ve teminatı 

olan İslâm, Kabil’in takipçileri ta-

rafından inşa edilen sahte yollar, 

hayat tarzları ve dinler arasında 

kalakaldı. İnsanlık pazarında 

inanç ve hayat tarzı tezgâhları 

kuruldu. Bu tezgâhlarda albeni-

si yüksek, cazibesi büyük fakat 

sonucu felaket inançlar ve hayat 

tarzları sesi yüksek çığırtkanlar 

tarafından insanlara sunulmaya 

başlandı. İnanç ve hayat tarzı 

tüccarları tarafından son dere-

ce ustaca aklı işlemez kılınmış, 

düşüncesine engeller konulmuş, 

zihinleri dondurulmuş insanlar 

ise bu tezgâhların önünde dünya 

ve ahiret hayatlarını verip bedel 

olarak, azabı, sıkıntıyı, yanlışlığı, 

kötülüğü satın almaya başladılar. 

Gidişat ise sahte gerekçelerle ve 

uyduruk değerlerle meşru göste-

rilmeye çalışıldı; çoğu kimseler 

açısından da bu başarıldı.

Allah insanı yarattı, inanç ve 

hayat tarzı tüccarları ise sahte 

tanrılar yarattılar. Allah insanı 

yarattı ve sorumlu kıldı; iste-

di ki bu özel yaratığı bilinciyle, 

iradesiyle, aklıyla hakikatin ta-

raftarı ve fıtratının gereği olan 

adaletin, iyiliğin, edebin, gü-

zelliğin, doğruluğun temsilci-

si olsun. Böyle olsun ki bilerek 

ve isteyerek dünyayı adalet-

le, iyilikle, güzellikle, doğru-

lukla doldursun. Bunlara göre 

davransın ki dünyayı cennet 

kılsın. Ancak sahip oldukla-

rı imkân ve güçlerle kendileri-

ni özel ve ayrıcalıklı kılıp diğer 

insanlar ve varlıklar üzerin-

de her türlü kötülüğü, zulmü, 

haksızlığı, ahlaksızlığı, yanlış-

lığı uygulamayı doğal hakları 

gören inanç ve hayat tarzı tüc-

carları durumlarını zihinler-

de inşa ettikleri sahte tanrılar-

la meşrulaştırdılar. Böylelikle 

tüm dünyayı kötülük, zulüm, 

haksızlık, ahlaksızlık, yanlışlık 

doldurdu. Adaletin, iyiliğin, ede-

bin, güzelliğin, doğruluğun sesi 

zor işitilir, taraftarları seyrek gö-

rülür oldu. Hatta bazen hakika-

tin sesi hiç işitilmez, hakikatin 

taraftarları hiç görülmez oldu. 

Böyle zamanlarda ise ilahi lütuf 

devreye girdi ve bizzat insanlar 

arasından seçtiği bir elçi aracılı-

ğıyla insanların unuttukları veya 

bin bir türlü yanlışlıkla içli dışlı 

-

-

-

-

-
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hale getirdikleri fıtrata en uygun 

olan hayat tarzını, hakikatin bil-

gisini olanca açıklığıyla ve sade-

liğiyle insanlara bildirdi ve gös-

terdi. Hakikatin ve dosdoğru ha-

yat tarzının ismi olan İslâm’ı zi-

hinlerde, gönüllerde ve hayatlar-

da en güzel ve eksiksiz haliyle 

inşa ederek gerçek esenliğin yo-

lunu insanlığa bir kere daha gös-

terdi. Kötülüklerin, yanlışlıkla-

rın taraftarı olan insanlardan te-

şekkül etmiş ve yeryüzünde fe-

sadı inşa etmiş ümmete karşılık, 

iyiliklerin ve doğruların temsilci-

si olan ümmeti inşa etti. Yeryü-

zünü kuşatmış yanlışların mağ-

duru olan insanlar bu ümmet 

sayesinde kaybettiklerini gör-

mek, umuda dönüştürdükleri-

ni gerçekleştirmek, hayal olarak 

değerlendirdiklerini yaşamak 

imkânına kavuştu. Yeryüzünde 

esenliğin ışığı olanca güzelliğiy-

le ve aydınlığıyla parladı; karan-

lıkların taraftarları saltanatları-

nı kaybettiler veya sinip sesleri-

ni çıkaramaz oldular.

Dünya ve ahiret esenliğinin 

rehberi olan peygamberlerden 

sonuncusu bundan on beş asır 

önce insanlığa gönderildi. Allah, 

bu son elçisiyle insanlığa hidayet 

rehberi olan ilahi kitaplar dizi-

sinin sonuncusunu takdim etti. 

Öncekiler sadece belirli bir böl-

gede ve zamanda yaşayan insan-

lara, sahip oldukları problemle-

rin çözüm yollarını göstermesine 

karşılık; bu sonuncusu hem top-

lumlar üstü ve hem de zamanlar 

üstü kılındı. Son elçi ve onunla 

insanlığa takdim edilen hidayet 

rehberi Kitap, tüm insanlığa hi-

tap etti. Bütün insanlığın birey-

sel ve toplumsal hayatında her 

zaman açığa çıkabilen problem-

lerin çözümleri verildi.

Dosdoğru ve güzel bir ha-

yat tarzının özellikleri açıklandı. 

Asıl olan Kitap’tı ve onunla veri-

len bilgi ve cevaplar sadece te-

orik düzeyde kalmadı; O, biz-

zat hayatın kendisine yöneldi 

ve bildirdiklerinin, açıkladıkla-

rının doğruluğunu hayatın için-

de yer alarak gösterdi. Bunu ise 

herkesten önce elçisini eğiterek, 

onu âlemlere rahmet (el-Enbiya, 

21/107) şahsiyet yaparak, insan-

lık için en güzel örnek (Ahzâb, 

33/21) kılarak gerçekleştirdi. Fa-

kat bu istisna bir durum olmadı. 

Cehalet bataklığında debelenen 

diğer bazı insanları da, o batak-

lıktan kurtarıp, her türlü erde-

min yer aldığı ve insanlığın ken-

di çaba ve çalışmalarıyla bir kıs-

mına dahi ulaşamadığı, ulaşama-

yacağı zirvelere çıkardı: Zorba-

lardan adaletin sembollerini, az-

gınlardan hayırlıların önderleri-

ni, cahillerden âlimlerin liderle-

rini, hayâsızlardan güzel ahlâkın 

en güzel örneklerini... çıkardı.

Böylelikle esenlik gerçek bi-

çim ve muhtevasıyla yeryüzün-

de tekrar inşa oldu. Hakikat zan-

nedilen ama esasında her biri 

bir başka yanlışa dayanan fark-

lı inançların ve bu inançlar üze-

rinde şekillenen hayat tarzları-

nın girdabında kıvranan insanlık 

âleminde, yaratılış şartlarına uy-

gun yaşayan ve yeryüzünü ade-

ta cennete dönüştüren bir üm-

met teşkil etti; insanlık örnek bir 

ümmet ile tanıştı. Ve bu ümmet 

yüce Yaratan tarafından şöyle ta-

nımlandı: Siz, insanlar için çıka-

rılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyi-

liği emreder, kötülükten men eder 

ve Allah’a iman edersiniz… (Âl-i 

İmran, 3/110).

Tüm insanlık ve tüm dünya 

düşünüldüğünde bu ümmet sa-

yıca azdı ama hayırlıydı; insan-

lar için örnekti. Gidişatları bo-

zulmuş insanlar hakikati, iyili-

ği, adaleti, ahlakı bu ümmet üze-

rinden en sade, an anlaşılır ve en 

güzel biçimiyle yeniden buldu. 

İnsanların kendi işledikleri kö-

tülükler sebebiyle karaları ve de-

nizleri fesadın kuşattığı bir dün-

yada (Rum, 30/41) esenliğin to-

humu yeryüzünde tekrar filiz-

lendi. Birileri açlıktan ölürken, 

diğer bazılarının çok yemenin 

verdiği rahatsızlıktan kıvrandığı; 

kitleler imkânsızlıktan, çaresiz-

likten, yoksulluktan çıldırırken, 

diğer bazılarının keyiften çıldır-

dığı; güçsüz ve çaresiz insanlar 

savaş meydanlarında can verir-

ken, diğer bazılarının ise onların 

kanı üzerinde saltanatlar inşa et-

tikleri; anlamsız ve saçma inanç-

ların, yaratılışın sebebini bileme-

menin oluşturduğu çaresizlikle-

rin insanlığın kaderi olarak al-

gılandığı; insanların sahte güç 

ve iradelere kulluk ettikleri, kul-

luk etmenin gereği olarak mal, 

kan, can verdikleri ancak yine de 

mutlu olamadıkları; mutsuzluk, 

çile, sefalet, yoksulluk insanların 

ekseriyetinin değişmeyen özel-

likleri haline geldiği dünyada 

esenliğin ışığı bu ümmet ile bir 

kez daha parladı. İyilik, edep, 

doğruluk, güzellik, hakkaniyet, 

adalet hayal olmaktan, ütopya 

olmaktan, umut olmaktan çıkıp 

yaşanan gerçeğe dönüştü.

On beş asır önce tüm insan-

lık için örnek bir ümmet yer-

yüzünde vücut buldu. Bu üm-

metin mensupları hâlbuki daha 

kısa süre önce kan ve gözyaşın-

dan beslenen bir dünyanın men-

subuydular. Yanlış gidişatın, ba-

tıl inançların, zorbalık ve zalim-
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liğin, kötülük ve ahlaksızlığın 

parçası, hatta çoğu zaman da fa-

iliydiler. Ama bir anda değişti-

ler; kötülüklerin, yanlışlıkların 

mensubu olmaktan kopup hak-

kın, iyiliğin, doğruluğun ada-

letin yaşayan bedenleri oldu-

lar. Çünkü kendilerine uzatılmış 

olan esenlik ipini (Âl-i İmran, 

3/103) sımsıkı ve isteyerek tut-

tular. Kur’ân’ın talimatlarını ve 

elçisinin uygulamalarını inançla-

rının ve hayat tarzlarının ölçüsü 

kıldılar.

İnsanlığa sunulmuş esenliğin 

rehberi Kur’ân’ı dosdoğru ha-

yatın kaynağı ve rehberi olarak 

gördüler; buna göre inanıp, ya-

şadılar. Nerede ne yapmaları ge-

rektiğini, hangi işlerinin yanlış, 

hangi işlerinin doğru olduğunu 

ondan öğrendiler. Başları darda 

kalınca, sıkıntılar büyük dalgalar 

halinde üstlerine gelince ne ya-

pacaklarını ondan öğrendiler, ne 

olacağını bilemeyince ona sığın-

dılar. İşleri yolunda gidince, du-

rumları her gün biraz daha hu-

zur ve saadete yaklaşınca, ıstırap 

ve çilelerden gün geçtikçe daha 

çok kurtulduklarını gördükçe 

ona yöneldiler. Ticaretlerinde, 

siyasetlerinde, diğer müminlerle 

olan ilişkilerinde ve Kabil’in ta-

kipçilerine karşı tutum ve tavır-

larında, aileleriyle olan birlikte-

liklerinde, kendilerini ve kâinatı 

algılamalarında, düşüncelerinde 

ve inançlarında, hâl ve hareket-

lerinde, doğumlarında ve ölüm-

lerinde, hastalıklarında ve sağ-

lıklarında... onu hep yegâne sığı-

nak gördüler, onun gölgesinden 

dışarı çıkmayıp sadece ve sade-

ce onun gölgesinde yaşamaya ça-

lıştılar.

Kur’ân’ın ve elçisinin inşa et-

tiği örnek ümmetin mensupları, 

hidayet rehberi ve esenliğin inşa 

edicisi Kur’ân’ı hiç bir zaman en-

telektüel boyutlarını zenginleş-

tirecek bir kitap olarak görme-

diler. Bilimsel icatların kaynağı 

veya habercisi, geçmiş toplumla-

rın başından geçen olayları anla-

tan bir tarih kitabı, sadece ceza 

kukunu açıklayan bir hukuk ki-

tabı, ifadesinin mükemmelliği 

karşısında hayran kalınan edebî 

bir kitap... olarak algılamadılar.

Onlar için Kur’ân hayatın ki-

tabıydı, hidayetin yegâne rehbe-

riydi. Esenliğe uzanan yolun an-

cak ondan geçtiğini, dünya ve 

ahireti huzur ve saadetle donat-

manın ancak ona göre inanıp ya-

şamakla mümkün olduğunu bil-

diler ve ona göre davrandılar. 

Onlar için Kur’ân, hastalandık-

ları zaman dua etmek için kul-

landıkları veya ölülerini azap-

tan kurtarmak için okudukları 

bir efsun kitabı veya ölüler kita-

bı değildi. O canlıların kitabıydı 

(Yasin, 36/70). O yaşanan haya-

tın rehberiydi (İbrahim, 14/1). O 

dosdoğru bir hal üzere var olma-

nın ve var olabilmenin kaynağıy-

dı (Câsiye, 45/20). Böylelikle de 

insanlık tarihinde örnek bir nesil 

teşkil etti. Bu ümmetin çocukları 

Kur’ân’la ve elçisiyle olan irtibat-

larını bu hal üzere sürdürdük-

leri sürece de hem kendi dünya 

ve ahiretlerini esenlik yurdu kıl-

dılar ve hem de esenlik yurduna 

erişmeleri için diğer insanlar için 

örnek oldular.

Fakat bugünün dünyasın-

da işler değişti. Örnek ümmetin 

devamı olduğunu söyleyen kit-

leler, başkalarına olamadıkları 

gibi kendi çocukları için bile ör-

nek olamaz hâle geldiler; zira gi-

dişatları problemli, zihinleri ka-

rışık, hayatları sıkıntılı. İnsanlar 

için örnek olan ümmetin çocuk-

ları bugün yerkürenin en sorun-

lu kesimini teşkil ediyorlar. Sos-

yal, siyasal, ekonomik, kültürel, 

ahlaki... problemler tarafından 

kuşatılmış bulunuyor; her geçen 

gün hayat onlar için daha da çe-

kilmez hâle geliyor. Maalesef, in-

sanca yaşanan bir dünyayı inşa 

etmede imanlarının kendileri-

ne yüklediği sorumluluğun çok 

uzağında duruyorlar. Bu, elbette 

ki dünyayı ve ahireti esenlik yur-

du kılma amacında olan ve bu 

amacını geçmişte bazı zamanlar 

gerçekleştirerek söylemini uygu-

lamaya da aktarmış bulunan bir 
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dinin mensupları için son derece 

acınası bir durumdur.

Bugünün dünyasında insan-

lar için örnek ve şahit bir üm-

met olması gerekenler genel ma-

nada son derece olumsuz şartlar-

da bulunuyorlar. Çünkü Kur’ânî 

söylemlerini hayatlarına aktar-

makta kusurlular; doğru yolu bi-

liyorlar, ancak yanlış yolda git-

meyi tercih ediyor veya bu yan-

lış gidişatlarını doğrultmanın ça-

basını yeterli düzeyde göstermi-

yorlar. Böyle olunca da Kur’ân’ın 

çağrısı, söylemi, vaadi bir tür-

lü hayatta karşılığını bulamıyor. 

Her bir ayeti söz, anlam ve gaye 

açısından ele alarak ifade etmek 

gerekirse; insanlar için örnek ve 

şahit bir ümmet olması gereken-

ler Kur’ân’ın gayesini terk etmiş 

bulunuyorlar. Artık, ellerinde-

ki ilahi rehberin gayesini düşün-

müyorlar. Kur’ân’ı anlamaktan 

da büyük oranda uzaklar; İlahi 

kelamı anlamak gibi bir kaygıla-

rı yok.

Çok daha önemlisi ise 

Kur’ân’la ilgili olduğunu söyle-

yenlerin bir kısmı Kur’ân’ı aka-

demik kaygılarının, kariyer 

planlamalarının nesnesi hâline 

getiriyor, başta Hıristiyanlık ol-

mak üzere başka dinlerin başına 

gelmiş problem ve sıkıntılar san-

ki Kur’ân’da ve İslâm’da da var-

mış gibi hareket ediyorlar. Baş-

ka dinlerin ve ümmetlerin prob-

lemleri ile Müslümanların prob-

lemlerini aynı görüp, onların 

kendi şartlarında geliştirdikle-

ri yol ve yöntemleri kullanarak 

Müslümanların problemlerini 

çözeceklerini sanıyorlar. Olduk-

ça köklü geçmişe sahip, gelenek-

sel bir yolda yer alan diğer bazı-

ları ise insanlar üzerinde maddi 

ve manevi sultalarını kurabilme-

nin ve kurdukları sultalarını de-

vam ettirebilmenin aracı olarak 

Kur’ân’a atıflarda bulunarak kit-

leleri aldatıyorlar. Bütünlüğün-

den kopardıkları, anlamı çarpı-

tılmış “ayetlerle” Allah adına yer-

yüzünde tasarrufta bulunuyor-

lar. Bu tasarrufta yetkili oldukla-

rını söyleyecek kadar da azgınla-

şabiliyorlar. Genel kitlelerin du-

rumu ise çok daha başka. İnsan-

lar için örnek ve şahit bir üm-

met olması gerekenlerin büyük 

çoğunluğunun Kur’ân’la ilgilisi 

onu anlamadan ve düşünmeden 

okumaktan ibaret. Anlamadan 

okunan Kur’ân ile hidayete er-

menin, cenneti kazanmanın ha-

yali kuruluyor. Tüm bunların so-

nucu olarak, Kur’ân, rehber ka-

bul edildiği söylenen ancak reh-

berliğine uyulmayan bir kitaba 

dönüşmüş ve Peygamber’in, “Ey 

Rabbim! Kavmim Kur’ân’ı terk 

etti!” (Yunus, 25/30) ayetinde-

ki yakınması gerçeklik kazanmış 

bulunuyor.

Fakat yaşanan tüm olumsuz-

luklara rağmen, varolan olumlu 

bir durum umutları canlandırı-

yor; Kur’ân’ın tarihe yön verece-

ği günlerin çok uzaklarda olma-

dığının işaretlerini veriyor. Söz 

konusu olumlu durum, insan-

lar için örnek ve şahit bir üm-

met olması gerekenler, yaşadık-

ları problemlerin Kur’ân’dan de-

ğil kendilerinden kaynaklandı-

ğının bilincine sahip olmaları-

dır. Hiçbir Müslüman, sahip ol-

duğu problemlerin sebebini 

Kur’ân’da görmüyor; çünkü bili-

yor ki problem, ilahi çağrıyı duy-

masına ve teslim olduğunu ifa-

de etmesine rağmen, esasen tes-

limiyeti gerçekleştirmeyip ikili 

oynayan kendisindedir. İşte bu, 

Kur’ân’ın insanlığın gidişatına 

müdahale edip dünyayı esenlik 

yurdu kılacak bir inşa çalışma-

sı için önemli bir imkân ve böy-

lesi bir zamanın yakın olduğuna 

dair umutları diri tutan önem-

li bir işarettir. Eğer aksi olsa ve 

Müslümanlar hatayı kendilerin-

de değil de Kur’ân da görselerdi, 

şurası kesindir ki problemleri ta-

mamıyla çözümsüz kalırdı. Dün-

yada esenliği inşa etmenin umu-

du, bu inşanın yegâne sorum-

luları olan Müslümanların kal-

binde de sönüp giderdi. Elbette 

ki, problemlerin kaynağını doğ-

ru teşhis, problemlerin çözümü 

için önemli bir imkândır. Ancak 

bu imkânın da doğru şekilde iş-

letilmesi gerektiği açıktır. Bunun 

için yapılması gereken ise ör-

nek ümmetin birey ve toplumu-

nu yeniden inşa etmekten baş-

kası değildir. Bu inşanın doğru 

gerçekleşmesinin bilgi ve ilkele-

ri Kur’ân’da, bu ilkelerin nasıl iş-

-
-
-
-

-
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slâm, temiz/nezih bir birey ve 

toplum oluşturmak için etrafı-

na mis kokular yayan, tüm ha-

bis kokuları yeryüzünden silip 

süpüren ve aynı zamanda pay-

laşmayı yardımlaşmayı insanlar 

arasında yaygınlaştıran, önemse-

yen, temelinde maddeyle mana-

yı buluşturan ve maddeyi yarata-

nın emrinde hizmet aracı gören, 

kabul eden bir dindir. Böyle bir 

dinin müntesiplerinin maddi ve 

manevi manada arınmaların, her 

zaman için yapılması gereken ve 

vazgeçilemeyen bir davranış şek-

line dönüşmesi kulu Allah nez-

dinde rahatlatacak ve insanlar 

arasındaki yakınlığın artmasına 

sebep olacaktır. Her an kirlen-

meyle karşılaşan insanların pak/

arı bir beden ve ruh halini elde 

edebilmeleri için vahyin sonsuz-

luk ırmağında her daim yıkan-

ması ve böylece Yüce Yaratıcı’nın 

huzuruna arınmış bir kul olarak 

çıkıp mutluluklar diyarının yol-

cuları arasında yer alması asli he-

defi olmalıdır.

İnsanları temiz olma özelli-

ği ile yaratan süsleyen ve fıtrat-

larına (imanı) yerleştirip şekil-

lendiren ve aynı zamanda yer-

yüzü coğrafyasını da emrine ve-

ren Rabbimiz, rahmetinin gereği 

olarak canlılar arasındaki ilişki-

lerde önemli bir değer arz eden 

yardımlaşmayı, cömertliği ve 

fedakârlığı insanların ruhlarına 

yerleştirmiş, müslümanın imanı-

nın bir parça saymıştır.

İnsanların yeryüzünde mad-

di güce ulaşabilmeleri ve imar et-

meleri, dünyalık geçimliliği için 

çalışmaları sünnetullahın gereği-

dir. Devamında imtihanın gereği 

olarak elde edilen tüm nimetle-

rin tasarrufu insana bırakılması-

na rağmen, kâinatın sahibi olan 

Allah’ın belirttiği ölçüler içerisin-

de harcama yapmak gibi elzem 

bir zorunluluğu da beraberinde 

getirmiştir. Elde edilen dünya-

lık kazançlar, yerli yerinde, ifsat 

edilmeden kullanıldığında insanı 

Allah’a yaklaştıran, şükrünü artı-

ran bir araçtır ve bu araç da in-

sanın kulluk makamında ilerle-

mesinde, maneviyatının yükselt-

mesinde en önemli yardımcı de-

ğerdir.

Allah’ın rızasını kazanmak 

ve kaybetmemek korkusuyla/ni-

yetiyle elde edilen gelirlerden 

(maddi ve manevi) olarak Allah 

yolunda harcama yapmak, in-

fakta/bağışta bulunmak zengin 

veya fakir olsun her bir müslü-

manın sorumluluğunun bir par-

çasıdır. “Bollukta ve darlıkta Al-

lah yolunda infak ederler” (Baka-

ra, 134). Bu aynı zamanda Müs-

lüman için, imandan sonra ye-

rine getirmesi gereken en temel 

bir vazifedir. Kısacası yaşantımı-

zın her zamanında imkânlarımız 

ölçüsünde infakta bulunmak ye-

rine getirmemiz gereken bir farz-

dır. Bu emrin ötelenmesi veya ih-

mal edilmesi sonucunda büyük 

bir nimeti elimizden çıkarmış 

oluruz. Altından kalkamayacağı-

mız hesapla karşılaşırız. “Onlar 

gayba inanırlar, namazı kılarlar 

ve kendilerine rızık olarak verdi-

lerimizden de Allah yolunda har-

carlar” (Bakara, 3). İmanın ar-

dından namaz ve infak gelmek-

tedir. İnfak etmek imandan son-

ra gelen ve yapılması emredilen 

musallilerin yerine getirmesi ge-

reken eylem olmakla belirtilmiş 

ve mananın maddeye hükmet-

mesi, kulun her şeyiyle Allah’a 

Dünyevileşmenin hızla arttığı bir dünyada maalesef Müslümanların 
ekseriyetinin mala olan tutkusu ve bağımlılığı her geçen gün 
artmakta olup cimrilik ateşi içerisinde yok olmakla karşı karşıyadır. 
Maddeye olan aşırı sevgi, hedefinden sapmış zehirli bir oka benzer. 
Her an sahibini yok edebilir. Kişinin bu hâli mala karşı tutkuya 
dönüşmekte ve malın sahibi olan kişiye Allah’ı unutturmaktadır.
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adanmışlığının ispatıdır. Malın 

elde edilmesinin neticesinde ar-

dından Allah yolunda harcanma-

sı istenmekte, ısrarla buna teş-

vik edilmektedir. Her şeyin sa-

hibi olan Allah, dünya ölçeğin-

de iman eden müslümanlardan 

kendi yolunda rızasına uygun 

ahlaki ölçüler dâhilinde harcama 

yapmalarını, malın karşısında 

özgürlüğe atılan bir adım, vicda-

nın huzura ve rahata kavuşma-

sında erdemli davranış olarak 

özellikle vurgulamaktadır.

Dünyevileşmenin hızla 

arttığı bir dünyada maalesef 

müslümanların ekseriyetinin 

mala olan tutkusu ve bağım-

lılığı her geçen gün artmak-

ta olup cimrilik ateşi içerisin-

de yok olmakla karşı karşıya-

dırlar. Maddeye olan aşırı sev-

gi, hedefinden sapmış zehirli 

bir oka benzer. Her an sahibi-

ni yok edebilir. Kişinin bu hâli 

mala karşı tutkuya dönüşmek-

te ve malın sahibi olan kişiye 

Allah’ı unutturmaktadır. Kul 

olma şuurunun önündeki en 

büyük engel maddenin cazi-

besine kapılmak ve onda son-

suzlaşacağına inanmaktır. Bu, 

şeytanın insana yüklemiş ol-

duğu cazibeli, bir o kadar sah-

te görevdir.

Ulvi ve mukaddes olan-

la alçak bayağı olan yer değiş-

miştir. Maddenin göz kamaştı-

ran cazibesinden dolayı Allah 

yolunda harcanmayan mallar za-

manla insanı Allah’a kulluktan 

uzaklaştırmakta ve Allah’a olan 

kulluğu unutturarak madeninin 

kulu olma gibi aşağılık bir duru-

ma, “esfelesâfilîne” (Tîn, 5) dü-

şürmektedir. Bu hâli müslümanı, 

her geçen gün araç olarak bak-

tığı mala amaç olarak bakmaya 

doğru götürmüştür. Artık bun-

dan sonra mal ona hükmetme-

ye başlamıştır. İnsanların “Bir 

açgözlülük saplantısı içerisinde” 

(Tekâsür, 1).

Bitmek bilmeyen dünyalık 

arzular ve isteklere teslim olmuş 

bir müslümanın zihin dünya-

sı işgal ile karşı karşıyadır. Daha 

çok kazanma, konfor içerisinde 

yaşama arzusu içimizde yer et-

meye başlayınca kazançların ih-

tirası ve sarhoşluğuyla oyalanıp 

durmaktayız. İnfakta bulunma-

ya, dünyalık meşguliyetlerimiz-

den, harcamalarımızdan ve ar-

zularımızdan bir türlü sıra gel-

miyor. Adeta sıralamada veya 

gündemimizde hiç yer alamıyor. 

Çünkü isteklerimizin/iştahları-

mızın/ihtiyaçlarımızın ardı arka-

sı gelmiyor, her geçen çoğaldık-

ça çoğalıyor!

Mallarından Allah yolun-

da harcamayıp da biriktirenle-

rin, infak etmekten geri duran-

ların kendilerini büyük bir fe-

laket beklemektedir. Büyük bir 

pişmanlık duyacaklardır. Ko-

şar adımlarla büyük bir tutkuy-

la ateşe doğru koşmaktadırlar. 

“Allah yolunda infak edin, (sı-

nırsızca) harcayın, kendi elleri-

nizle kendinizi tehlikeye atma-

yın ve iyilik yapmaya azimle 

devam edin: unutmayın ki Al-

lah iyilik yapanları sever.” (Ba-

kara, 195). İnsanlar fıtratların 

da mevcut olan temiz vicdan-

larının sesine kulak vermeme-

lerinden dolayı kendilerini sı-

kıntılı bir hayat beklemekte-

dir. Kişi kendine sunulan mal 

nimetini hayır yolunda (Al-

lah yolunda) harcamakla ce-

hennemin ateşinin kendin-

den uzaklaşmasına katkı sağ-

lar. Kul bu davranışıyla Allah 

tarafından sevilen ve kendisi 

için hazırlanan yüksek derece-

ye ulaşma umudunu elde ede-

bilir. Ahiret hayatında felaha 

erenlerden olabilir.

Veren el olmak kadar güzel 

bir amel olabilir mi? Tamamen 

karşılığını Allah’tan umarak 

ve gizli-açık, gösterişten uzak 

harcanan her bir malın yerine 

ulaştırılmasında çok hassas ol-

malıyız ve karşı tarafın onuru-

nu incitmeden, verenin de alanın 

da belli olmadığı bir sistem ge-

liştirip ahlak haline getirmeliyiz. 

Allah yeryüzünü o kadar güzel 

yaratılmış ki; bu güzellik karşı-

sında hayran olmamak elde de-

ğil. Tüm bu güzellikler sahibini 

bizlere hatırlatmakta olup, kar-

şılık beklemeksizin tüm canlıları 

rızıklandırmaktadır. Biz Müslü-

manlar da tüm bu nimetler kar-

-

-
-

-

-
-

-
-
-
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şısında O’na olan şükrümüzü ve 

hamdımızı her daim canlı ve diri 

tutmak amacıyla infakta bulun-

malıyız.

Dünya ölçeğinde birçok 

gelişmeler ve buluşlar bizlere 

Rabbimizin azametini/ büyüklü-

ğünü hatırlatmakta, teslimiyeti-

mizi pekiştirmektedir. İnsanlara 

yeryüzünü imar etme yetkisini 

veren Allah, bu nimet sayesin de 

yeryüzünü her geçen gün otu-

ruma elverişli hâle getirmek için 

mücadele etmişlerdir. Allah’ın 

afaktaki ayetlerini keşfetmeleri-

nin neticesinde rahat bir yaşam 

kolaylığını elde edindiler. Daha 

düne kadar bir şehirden bir şeh-

re giderken yolların ne kadar zor 

ve meşakkatli olduğunu biliriz. 

Ama bugün dağların altından in-

sanların bile göremediği büyük 

tüneller açılmış, bir yerden bir 

yere ulaşım çok daha kolay ve 

rahat bir hale gelmiştir. İşte Al-

lah yolunda harcamada bulun-

mak ve İslâm’ın yücelmesi için 

infak etmek, ihtiyaç sahibi bi-

rine yardım elini uzatmak tıpkı 

tünel gibi görülmeyen, kalpten 

kalbe akan, kulu Rabbinin katı-

na ulaştıran gizli bir yoldur. Bu 

yolda hiç durmadan ilerlememiz 

ve akışını hızlandırmamız için 

tıpkı tüneller gibi hiç kimsenin 

görmediği yollar inşa etmeliyiz 

ve yeryüzünün en ücra köşesin-

deki kimsesiz aç susuz insanlara 

umut olmalıyız. Bunun yolları 

infak ve bağıştan geçmektedir.

Malların ve mülklerin insan-

lara çekici ve güzel gösterilmesi 

imtihanın gereğidir. Çetin ve 

zorlu bir sınavdır. “Sarp bir yo-

kuştur. Bu zorlu geçittir. Bu ge-

çitten geçebilmek için kendi aç 

iken başkasını yetimi ve yoksulu 

doyurmaktır” (Beled, 11-16). 

Allah yolunda harcama yaparak 

ancak bu sarp yokuşu geçebili-

riz. Kazançlarımızın sevgiye ve 

tutkuya dönüşmesine engel ol-

mak, fıtrattan gelen sese kulak 

vermek ve hak yolda cömertçe 

harcamada bulunmakla imti-

hanımızı başarıyla sonuçlandı-

rabiliriz. Dünya hayatını güzel-

leştirmek için Rabbimiz birçok 

sebepler zinciri oluşturmuştur. 

İşte onlardan birisi de malların 

biriktirilmeden Allah yolun da 

harcanmasıdır. Biriktirmekte ol-

duğumuz mallar yarın bizler için 

birer ateşe dönüşebilir. “Altın 

ve gümüşü yığıp da onları Allah 

yolunda harcamayanlar yok mu, 

işte onlara elem verici bir azabı 

müjdele!” (Tevbe, 34). İnsanlara 

emanet edilen mal ve mülkün 

sahibi olan Allah, malın kendi is-

tediği yerlerde harcanmasını şart 

koşmuştur. Bizlere bu şekilde 

emanet edilmiştir. Bunun dışına 

çıkmak ve keyfi davranışlarda 

bulunmak sahibini cezalandıra-

bilir.

Bizlerden önce yaşayıp nice 

mallar yığanlar ölmediler mi? 

Yığdıkları malları ne yaptılar! O 

mallar varislerine bırakıldı, on-

larda dünyada şaşalı bir hayat 

yaşamadılar mı? Sonuçta Allah 

yolunda harcama yapmayıp ge-

riye bıraktıklarımızdan dolayı 

da hesaba çekileceğiz. “O gün in-

sana, yapıp önden gönderdiği ve 

(yapmak zorunda olduğu halde 

yapmayıp) geri bıraktığı şeyler 

haber verilir.” (Kıyamet, 13).

O hâlde vakit varken elimiz-

deki imkânları Allah yolunda 

harcamaktan geri durmayalım. 

Müminlere yakışan tavır bu olsa 

gerek. Ölmeden önce vakit var-

ken ellerimiz titremeden vere-

lim. Rezzâk olan Allah, hazine-

sinden bol vermektedir. Allah, 

cömerttir, cömert olanları sever. 

Korkmayalım, verme konusun-

da cimrileşmeyelim. Cimrilerin 

cennete girmesi çok zordur.

Allah, dinini bizlerin elleriy-

le yeryüzüne hâkim kılacaktır. 

Bu dinin yeryüzüne yayılması ve 

en ücra yere ulaşması için mad-

di ve manevi tüm imkânlarımızı 

seferber etmekle sorumluyuz. 

Allah’ın dininin anlaşılması, ya-

yılması için yapılan tüm çalışma-

lara destek olmalıyız. Bunun için 

elimizdeki imkânları yerli yerin-

de kullanmalıyız ve harcamalı-

yız. Neden “Allah yolunda har-

cama yapmıyorsunuz?” (Hadid, 

10) emrinin muhatapları Müs-

lümanlar değil mi? Muhataplar 

olarak Rabbimizin bu emrini ne 

kadar dikkate alıyoruz?

O hâlde ey kardeşim, ölüm 

gelip çatmadan, sana tanınan 

süre bitmeden Allah’ın sana ver-

miş olduğu ömrünü ve malını 

infak etmekten/harcamadan geri 

durma! Sonra pişman olanlar-

dan olursun. Her birinize ölüm 

gelip de: “Rabbim beni kısa bir 

süre için tehir etsen de sadaka 

versem ve iyilerden olsam!” de-

mesinden önce size verdiğimiz rı-

zıklardan (Allah için) harcayın!” 

(Münâfikûn, 10)

Selam olsun ömrünü ve malı-

nı Allah yolunda vakfeden, har-

cayan kullara! Selam olsun baş-

kalarının ihtiyaçlarını kendisine 

tercih edenlere! Ve selam olsun 

Allah için çalışıp, Allah için har-

cayanlara. Ve yine selam olsun 

yaklaşmakta olan hesap gününe 

hazırlananlara.
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1969 tarihinin seçilmesinin bir 

sebebi de kuruluş tarihi 969 ola-

rak kabul edilen Kahire’nin bi-

ninci yılını yâd etmektir. Zaman 

geçtikçe fuara katılımlar artar 

ve ilk yer yetersiz gelmeye baş-

lar. Böylece 1983’de fuar Medi-

netü Nasr bölgesine taşınır. Bu-

radaki alan ilk açıldığında 7200 

metrekarelik bir genişliğe sahip-

tir, fakat katılımlar ve ziyaretçiler 

arttıkça fuar alan da genişletilir. 

Öyle ki zaman içinde fuarın ziya-

retçi sayısı resmî rakamlara göre 

4 milyona ulaşır.

Fuarın ilk yıllarında, Nasır, 

-fikri kendisine ait olsa bile- fuar 

açılışlarına katılmaz. Halefi En-

ver Sedat da onun izinden gi-

der ve fuar açılışı yapmaz. Fa-

kat 1981 yılında Sedat’ın em-

riyle ilk defa İsrail’in fuara ka-

tılması, büyük protesto gösteri-

lerinin düzenlenmesine sebebi-

yet verir. Geniş güvenlik önlem-

lerine rağmen bir grup protesto-

cu İsrail’in standını basar ve fuar-

smanlı’nın son döneminde çı-

kan İslâmcı dergilerin, hat-

ta İslâmcı olmayan pek çok sü-

reli yayının İslâm dünyasın-

dan haberler köşesi bulunması, 

İstanbul’daki münevver zümre-

nin ilgi alanının genişliğini, dün-

yaya ve İslâm dünyasına bakış-

larını göstermesi açısından hayli 

önemlidir. Bugün neşredilen sü-

reli yayınların, gelecekte bu zavi-

yeden incelendiğini bir düşüne-

lim… Hanemize eksi puan yazı-

lacağı aşikâr…

50 yıldır gelenekselleşen 

Uluslararası Kahire Kitap Fua-

rı hakkında sistematik bilgimi-

zin bulunmayışı ve süreli yayın-

larda -birkaç küçük haber dışın-

da- bu konuda geniş incelemele-

rin yazılmaması bu duyarsızlığı-

mızın en bariz göstergelerinden.

Günümüzün iletişim 

imkânları ile bağdaşmayacak bu 

bakış darlığını bir nebze tashih 

etmeye niyet eden bu yazıda, si-

yasetin gölgesinde filizlenen, boy 

veren, yaş alan Ortadoğu’nun en 

eski, en büyük kitap fuarı olan 

Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, 

Arapça haber metinleri üzerin-

den ele alınacak, tarihî seyri na-

zara verilmeye çalışılacak.1 Biz-

deki ulusal fuarların en eskisi-

nin otuz küsur yıllık olduğu ve 

henüz büyük çaplı uluslararası 

kitap fuarımızın olmayışı düşü-

nülünce bu yarım asırlık emeğin 

incelenmesinin gerekliliği ortaya 

çıkıyor.

Siyasi Tercih ve Tutumlar

Uluslararası Kahire Kitap 

Fuarı ilk olarak Arap dünyası-

nın 1967’de İsrail karşısında al-

dığı büyük hezimet sonrasın-

da, Mısır’ın hâlâ Arap dünyası-

nın kalbi olduğunu ispat etmek 

için Cemal Abdünnasır ve döne-

min Kültür Bakanı Servet Ukka-

şe tarafından 1969’da açılır. Açı-

lış amacı itibariyle siyasetin göl-

gesinde filizlenen bu fuarın ilk 

yeri, Daru’l-Ubera’dır ve fuara 5 

ülkeden 100 yayınevi katılmıştır. 

Bu sene, ilk olarak 1967’de düzenlenen Uluslararası Kahire Kitap 
Fuarı fuarın tesis edilmesinin 50. Yılı… Yeni yönetimin ifadesi 
ile fuar “jübile” yapıyor. Fakat fuarın üzerinden siyasetin gölgesi 
kalkmış değil. 23 Ocak 2019’da başlayıp 5 Şubat’a kadar sürecek olan 
fuarın yeri de kuruluşundan beri ikinci defa değiştirilmiş durumda.
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da İsrail bayrağı yakılır. Bu hadi-

senin ardından İsrail’in fuara ka-

tılması yasaklanır.

Hüsnü Mübarek, selefleri-

nin aksine 1987’den itibaren fu-

arın açılışını -2003 ve 2009 ha-

ricinde- her sene bizzat yapma-

ya ve entelektüellerle bir ara-

ya gelmeye özen gösterir. Bu yıl-

lardan hafızalarda yer eden fu-

arın en önemli hadiselerin-

den biri, 1992’de “Din ve Me-

deniyet Arasında Mısır” başlık-

lı münazaradır. Bu münazara-

da taraflardan birini Muham-

med el-Gazzali, Muhammed 

Ammâre, İhvân-ı Müslimîn’in li-

derlerinden Me’mûn el-Hudeybî 

oluştururken, diğer tarafta Fe-

rec el-Fude gibi sol-liberal isim-

ler yer alır. Mısırlılar tarafından 

hararetle ve büyük bir izdihamla 

takip edilen bu etkinlikte, 3000’i 

aşkın dinleyici fuar alanı dışına 

taşmış ve organizatörler geniş 

güvenlik önlemleri almak zorun-

da kalmıştır.

Yine Hüsnü Mübarek döne-

minde, Amerika’nın Irak’a mü-

dahalesi esnasında bir grup pro-

testocu, Amerikan büyükelçi-

sinin fuara girişini engelleme-

ye çalışır. 2005 yılında ise Hüs-

nü Mübarek birtakım yayıncılar 

ve kültür adamları ile fuarda bir 

araya geldiğinde merhum düşü-

nür Muhammed es-Seyyid Said 

tarafından durdurulur. Said, 

Mübarek’den Mısır’da köklü si-

yasi ve iktisadi reformlar yapma-

sını ister. Mübarek bu çıkışa ol-

dukça sinirlenir.

Her sene artan ve milyonlara 

varan ziyaretçiye sahip olan bu 

büyük ve köklü fuar, 2006 yı-

lında Frankfurt Kitap Fuarı’ndan 

sonra dünyanın en iyi fuarı un-

vanını kazanır. 2013 yılında 

-darbeden önce- fuar, Muham-

med Mursi tarafından 44. kez 

açılır. Mursi bu fuarda pek çok 

seçkin düşünür, sanatçı, entelek-

tüel ve yayıncı ile bir araya gelir.2 

Fakat darbeyle birlikte yeni yö-

netim iş başına gelir ve her yer-

de olduğu gibi fuarda da kendi 

“nizamını” tesis etmeye koyu-

lur. Aslında Sisi, Nasır yahut Se-

dat gibi fuar açılışı yapmaz ama 

ağırlaşan siyasî ortamın koyula-

şan gölgesi kültür ortamını üze-

rindeki aksini kavileştirir.

2017 yılında siyaset, fuarda 

kendini iyiden iyiye hissettirir. 

Fuarın esas konuğu, darbeden 

sonra Mısır’la yakınlaşmaya çalı-

şan Rusya olur. Açılışı başbakan 

Şerif İsmail tarafından yapılan 

bu fuarda, başbakan, Rusya’nın 

fuarın onur konuğu olmasından 

duyduğu memnuniyeti dile geti-

rir. Rusya bu fuarda, Rus kültürü 

hakkında pek çok kitabını sergi-

leme imkânına kavuşur, bunun 

-

-
-
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yanı sıra pek çok Rus ilim ada-

mı ve müsteşrik de fuara katılır.

48. Uluslararası Kahire Ki-

tap Fuarı’nın sloganı “Gençlik 

ve Geleceğin Kültür Ortamı”dır. 

O sene (2017) fuara aralarında 

Arap ve Afrika ülkelerinin de ol-

duğu toplam 35 ülkeden 850 ya-

yıncı katılır. Bunlardan 250’si di-

ğer Arap ülkelerinden katılım 

sağlayan yayıncılardır, 550’sini 

ise Mısırlı yayıncılar oluşturur. 

Esas konuk Rusya’nın yanında 

Fas da şeref konuğu olarak ağır-

lanır. Bu bağlamda Fas pek çok 

kültürel etkinlik düzenler.

Siyasi tercih ve tutumlar; ka-

tılımcı ülkeleri belirlediği gibi, 

katılmaması gereken ülkeler ko-

nusunda da ağırlığını hissettirir. 

2017’deki fuara katılan 35 ülke 

arasında Türkiye yoktur. Mısır’ın 

önemli kültürel devlet kurumla-

rından El-Hey’etü’l-Mısriyye el-

Âmme li’l-Kitab başkanı Heysem 

el-Hâc bu konuya şöyle açık-

lık getirir: “Fuara bu sene 35 ül-

keden katılım sağlandı. Bunla-

rın arasında Türkiye yok, çünkü 

2013’ten beri Türkiye ile ilişkile-

rimiz gergin ve Türkiye, Mısır-

lı muhalifleri misafir ediyor.” Bu 

cümle, Türkiye’nin, kültür ala-

nında da Ortadoğu’da oyun dışı 

bırakılmasının en bariz gösterge-

si olarak tarihe geçer.

Fuara dış siyasetin izdüşüm-

leri olduğu kadar, iç siyasette 

yaşananlar da yansır. Zira 2017 

fuarında, el-Hey’etü’l-Mısriyye 

el-Âmme li’l-Kitab, gazete-

ci ve milletvekili olan Abdürra-

him Ali’nin düzeni metheden 

ve ona katkı sağlayan kitapları-

na özel bir bölüm ayırır. Çoğu-

nun siyasi içerikli olduğu bu ki-

tapların isimleri bile muhteva-

ları hakkında fikir verir: “Siya-

sal İslâm Cemaati”, “Birliğe Gi-

den Yol”, “Terör Meselesi ve Arap 

Medyası”, “Hasan el-Bennâ’dan 

Mehdi Akif’e Kadar İhvân-ı 

Müslimîn”…

Bu ve benzeri kitaplar yeni 

düzen tarafından öne çıkartılır-

ken, İhvân-ı Müslimîn’in lider 

ve mensuplarına ait kitaplara yer 

verilmez. Dönemin Kültür Baka-

nı Hilmi Nemnem bu durumu 

şöyle açıklar: “Fuarda İhvân’a ait 

kitaplara yer vermiyoruz, çün-

kü onlar sistemin muhalifi ve şu 

anda terör örgütü olarak kabul 

ediliyorlar. Dolayısı ile onların 

liderlerine yahut mensuplarına 

ait kitapların hiçbirinin fuarda 

yer almasına izin vermeyeceğiz. 

Özellikle de onların düşüncele-

rini öne çıkaran hiçbir kitap ve 

faaliyet fuarda kendine yer bula-

mayacaktır.”

Soyadını vermek istemeyen 

Muhammed adlı bir fuar katı-

lımcısı (satıcı) ise bu konuda 

şöyle der: “İhvân’ın hapisteki yö-

netici ve mensuplarına ait bir ki-

tabı standınızda bulundurmak 

bir maceraya girişmektir.” Hat-

ta Seyyid Kutub’a ait Yoldaki İşa-

retler adlı kitabı bulunduran bir 

standın dahi birtakım problem-

lerle/sıkıntılarla karşılaşacağı bil-

gisini verir.

Yine bir başka araştırmacı 

(Arap Medyası Özgürlüğü Göz-

cülüğü Kurumundan), sadece 

İhvân’a ait kitapların yasaklan-

madığını, bunun yanı sıra İslâmî 

düşünceye ait her türlü kitabın 

fuarda görünümünün azaldığı-

nı belirtir. Çeşitli İslâmî düşün-

ce akımlarına yakın her türlü ya-

yınevinin, fuara katılımının düş-

tüğünü vurgular.

Aynı araştırmacı, 2017 fua-

rı hakkında sözlerine şöyle de-

vam eder: “Pek çok ziyaretçi bil-

dikleri/takip ettikleri İslâmî dü-

şünce akımlarına mensup yazar-

ların kitaplarını arıyor fuarda, fa-

kat bulamıyorlar. Hatta pek çok 

meşhur İslâmcı kitabın bile gö-

rünürlüğü azaldı. Neredeyse bu 

tür kitaplar el altından satılacak.”

Siyaset analizcisi ve yazar 

Usame el-Hetimi’ye göre fuar son 

yıllarda siyaset sahnesi hâline 

gelmiştir. Hetimi bu düşüncesi-

ni şöyle ifade eder: “Yeni düzen, 

fuarı siyaset sahnesi olarak kulla-

nıyor. Farklı düşünce ve kültür-

lere karşı hürriyet ortamı yok. 3 

yıldır (darbeden bu yana) fuarda 

sisteme aykırı olduğu kanaatine 

varılan pek çok kitaba el konul-

du. İhvân’ın kitaplarına ise asla 

müsaade edilmiyor. Ayrıca halk 
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tarafından Rusya’nın fuara hem 

de esas konuk olarak katılması 

tepki ile karşılanıyor, Rusya’nın 

Suriye’deki konumu sebebiyle. 

Fakat siyaset kendi eğilimlerini 

fuara yansıtmaktan geri durmu-

yor.”

Siyasi vaziyet kadar iktisa-

di gelişmeler de kültür orta-

mına tesir eder. İstanbul’daki 

eski Beyazıt Sahaflar Çarşısı’nın 

Kahire’deki karşılığı olan Sûru’l-

Özbekiyye’deki bir kitapçı, cü-

neyhin, dolar karşısında değer 

kaybetmesi sebebiyle insanların 

fuardan uzaklaşmaya başladık-

larını, zira yeni kitapların fiyat-

larının yükseldiğini, bu nedenle 

de insanların daha uygun fiyatlı 

olan ikinci el kitap alımına daha 

fazla rağbet gösterdiklerini ifade 

eder. Ve 2017’de pek çok stantta 

doğru düzgün alışveriş olmama-

sından yakınır.

2018 yılında, fuarın üzerin-

deki siyaset ağırlığı iyice görü-

nürlük kazanır. Fuarın sloganı, 

Amerika’nın Ortadoğu’ya ver-

mek istediği veçheye uygun-

dur: “Yumuşak Güç… Ama Na-

sıl?” Suudi Arabistan’ın bile ılım-

lı İslâm projesine dâhil edilmek 

istendiği günlerde stratejik orta-

ğı Mısır’a biçilen rol elbette şaşır-

tıcı değildir. Fuar organizatörle-

ri bu konuyu ele alma amaçlarını 

şöyle açıklar: “Silah ve her türlü 

radikalleşmeye karşı en kuvvetli 

silah, yumuşak güçtür. Yumuşak 

gücün uygulama alanı bulaca-

ğı en mümbit ve münasip zemin 

ise “kültür”dür. Kültür ekonomi-

si üzerinde yükselen yayınevleri 

bu rolü üstlenebilir ve diğer kül-

türlere köprü olabilir.”

27 Ocak-20 Şubat 2018 ta-

rihleri arasında düzenlenen fu-

arda, bu bağlamda öncelikle 

Mısır’ın yumuşak gücünü naza-

ra veren remiz şahsiyetler seçilir. 

Bunlar Nobel ödülü alan Necip 

Mahfuz, Tevfik el-Hekim, Cemal 

Abdünnasır, Türkiye’de Özgür-

lük Peygamberi kitabıyla tanınan 

Abdurrahman Şarkavî gibi şahsi-

yetlerdir. Bu şahsiyetler üzerin-

den çeşitli etkinlikler düzenlene-

rek Mısır’ın yumuşak gücü vur-

gulanır. Fakat iktisadi durgun-

luk, cüneyhin dolar karşısında-

ki önlenemez düşüşü 2018 fua-

rını da etkiler. Kitap fiyatları ön-

ceki senelere nispetle yüksek-

tir ve yine fuardan çıkanların bir 

kısmı, almak istedikleri kitapla-

rı tamamlamak amacıyla soluğu 

ikinci el kitap merkezi Sûru’l-

Özbekiyye’de alır.

2018 fuarının onur konu-

ğu Cezayir, fuara 71 yayınevi 

ve 4000 ayrı başlıkta kitap ile 

katılır. Ayrıca 15 panel düzen-

ler. Cezayir Millî Kültür Matba-

ası Basım Yayın Müdürü Yahya-

vi Kemal, Kahire Kitap Fuarı’nın 

Ortadoğu’nun en büyük ve en 

eski, katılımcısı da en çok fuar 

olduğuna işaret eder. Fakat Mı-

sırlıların alım gücünün düş-

mesi nedeniyle daha az katılım 

beklerken, karşılaştıkları izdi-

ham sebebiyle şaşırdıklarını ifa-

de eder.

Fuarın dış devletlerden en 

büyük katılımcısı ise çoğu sene-

lerde olduğu gibi 2018’de de Su-

udi Arabistan’dır. 2018 fuarına 

Suud 42 yayınevi ve bir devlet 

yayınevi ile katılır. Ayrıca Suudi 

Arabistan stantlarını diğer ülke-

lerden ayıran bir başka husus da 

ziyaretçilerin bu ülke yayınlarına 

gösterdikleri ilgi sebebiyle Suu-

di Arabistan kısmında elektronik 

geçiş sistemleri ile ziyaretçilerin 

tek tek kontrol edilmesidir. Zira 

Suud stantları önünde ziyaretçi-

ler, uzun kuyruklar oluşturmak-

tadır. Yine bu stantlarda Veliaht 

Muhammed b. Selman’ın 2030 

vizyonu kapsamındaki Neom 

Projesi’ni tanıtan afişler yer alır. 

Mısır’dan katılanlar arasında en 

büyük stant ise Ezher’e aittir. Fu-

arda ücretsiz bir fetva köşesi de 

bulunan Ezher standında film 

gösterimleri yapılır, Kudüs yılı 

olması hasebiyle Kudüs ile ilgi-

li gerçekleştirilen sempozyumla-

rın bildiri kitapları öne çıkartılır.

Bu sene (2019) ise fuarın te-

sis edilmesinin 50. Yılı… Yeni 

yönetimin ifadesi ile fuar “jübi-

le” yapıyor. Fakat fuarın üzerin-

den siyasetin gölgesi kalkmış de-

ğil. 23 Ocak 2019’da başlayıp 5 

Şubat’a kadar sürecek olan fua-

rın yeri de kuruluşundan beri 

ikinci defa değiştirilmiş durum-

da. Fuarlar bölgesi Medinetü 

-

-

-

-
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Nasr’da kurulan fuar, bu sene 

et-Tecemmu’ el-Hamîs bölgesine 

taşınıyor. Buna Mısırlı aydınların 

büyük bir kısmı, fuarın siyaset 

tarafından aristokratik bir çerçe-

veye büründürüleceği düşünce-

si ile itiraz etse de, hükûmet ka-

rarında ısrarlı. Zira eski yerin ol-

dukça salaş, pejmürde ve 50 yıl-

lık bir fuara yakışmayacak suret-

te olduğunu ifade ediyorlar.

Fuarın yer değişikliği konu-

sunda, Kültür Bakanlığı yetki-

lileri sosyal medyadaki sayfala-

rından, eski yerin internet şebe-

kesinin bulunmadığını, katılım-

cılar, ziyaretçileri ve kültürel et-

kinlikler için yeterli yer olmadı-

ğını, bazı yayınevlerinin çadırlar-

da kitaplarını sergilemek zorun-

da kaldığını ve bunların kitapla-

rının olumsuz hava koşullarında 

zarara uğradığını ifade ediyorlar.

Öte yandan bazı aydınlar da 

Medinetü Nasr bölgesinin yeni-

den düzenlenmesi gerektiğini, 

bu hâlinin 50 yıllık uluslarara-

sı bir fuara yakışmadığını ve bü-

yük bir organizasyona ihtiyaç ol-

duğunu ifade ediyorlar. Bunun-

la birlikte çok sayıdaki aydın, fu-

arın taşınmasından kaygı duyu-

yor ve içinin boşaltılacağı endi-

şesini taşıdıklarını söylüyorlar. 

Zira onların görüşüne göre, yeni 

yer, toplu ulaşım araçlarının geç-

tiği bir bölge değil, bu da fuara 

fakir halk kitlelerinin gelmesini 

engelleyecek, fuarı aristokratik 

bir havaya büründürecek.

Bazı yayıncılar ve kültür 

adamları ise, fuarın taşınmasının 

eski Kahire’nin içinin boşaltıl-

ması zincirinin halkalarından sa-

dece biri olduğunu ifade ediyor-

lar. Onlara göre böyle böyle eski 

Kahire’nin içi boşaltılıyor ve yeni 

idari başkentin açılışının/kuru-

luşunun zemini hazırlanıyor.

El-Hey’etü’l-Mısriyye el-

Âmme li’l-Kitâb’ın resmî inter-

net sayfalarından yaptığı açıkla-

maya göre yeni fuar alanı 10.000 

metrekare ve 4 salondan oluşu-

yor. İlk salon Mısır’ın folklorik/

geleneksel yayınlarına, Ezher ve 

Suud’a tahsis edilmiş. İkinci sa-

lon Arap yayıncılar ve yaban-

cı kitaplar, üçüncü salon Mısırlı 

yayınevlerine, 4. Salon ise fuarın 

esas salonu addediliyor ve çocuk 

yayınlarına ayrılmış durumda.

Fuarın köklü katılımcıla-

rından ikinci el kitap merke-

zi Sûru’l-Özbekiyye kitapçıla-

rı ise yeni yerde istenmeyen ko-

numuna itilmiş. Organizatörler 

yeni yerde Sûru’l-Özbekiyye ki-

tapçılarından sadece altı tane-

sini kabul edebileceklerini bil-

dirmiş. Bunu duyan 100’e ya-

kın çarşı kitapçısı ise hem bu se-

bepten hem de katılım ücretleri-

nin yüksekliğinden bu sene fua-

rı boykot ediyor. Ocak ayı için-

de alternatif bir fuar açarak bü-

yük indirimlerle, zaten ucuz 

olan ikinci el kitap ve dergile-

ri okurlarla buluşturacaklarını 

söylüyorlar. Bu, Arap basınında 

Sûru’l-Özbekiyye’nin Uluslara-

rası Kahire Kitap Fuarı’na rakip 

olacağı yönünde yorumlansa da, 

Özbekiyye tüccarları niyetlerinin 

bu olmadığını ifade ediyorlar.

Bu sene de siyasetin gölgesi-

nin üzerinde dolaştığı fuar, kül-

türe ve ilme, siyasetin müdaha-

lesinin yanlışlığını ifşa eden bir 

ibret vesikası olarak karşımızda 

duruyor…

Dipnotlar
1 Bu yazı, https://www.aljazeera.net/ 

sitesinde çeşitli zamanlarda yayın-

lanan bazı haber metinlerinin der-

lenip, çevrilmesi ve yorumlanma-

sı ile meydana getirilmiştir. İlgilisi 

için bkz.: https://www.aljazeera.

net/news/cultureandart/2019/1/14/

- - - -   

https://www.aljazeera.net/news/cul-

tureandart/2017/1/28/ - -

- - - -  

https://www.aljazeera.net/news/cul-

tureandart/2018/2/3/ - -

- - - -  https://

www.aljazeera.net/news/culturean-

dart/2017/9/27/ - - -

- -

 https:/ /www.aljazeera.net/news/

cultureandart/2019/1/17/ -

- - - - -   

İnternet erişim tarihi: 22.01.2019

2 Sabah gazetesinin haberine göre Mursi 

bu fuarda, Türkiye’den katılım sağla-

yan başta Anadolu Ajansı olmak üzere 

Türk stantlarına da uğrar ve ilgi gös-

terir. Bkz.: https://www.sabah.com.tr/

aktuel/2013/01/24/kahire-kitap-fuari-
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