
YAŞAYANLARA ÇAĞRI
-Yaşadığımız Günler, Din Dili ve Gelecek Perspektifi-

S algının gölgesinde yaşadığımız bugünlerde, insanın ölümünden çok ekonominin ölümü tedirgin ediyor insanı. Uzmanlar asıl 
büyük sorunun virüs bittikten sonra yaşanacağını gündeme getirerek geleceğin belirsizlikleriyle kaygılandırıyorlar insanları. 

Günümüz dünyasında küresel düzenin sahipleri açısından sorun hayatını kaybedenler değil, hayatta kalanların ekonomik de-
ğeridir. İnsan ancak ekonomi için var olması gereken bir nesne, diye algılanıyor çünkü. İnsanlığın çok büyük bir kısmı en temel 
imkânlardan yoksun. Hâlbuki ay üstünde koloni kurmaya, Mars’a insan yollamaya çalışan, insan aklının kavramakta zorlandığı 
kuantum bilgisayarlarını yapan insanoğlu için bu problemleri çözmek hiç de zor değil! Ne var ki sadece kavrama, pozitivizme, 
mantık ve kanuna dayalı düşünme biçimi insanı hissetmekten hayli uzak.

Aslına bakılırsa hegemonya yumuşak baskıdır. Bireyin rızasını alarak, ona fark ettirmeden özel bir birey olduğunu hissetti-
rerek, onu kültürel bağlamından kopararak baskı altına alır. Hegemonik baskı sözlü veya fiziksel değildir çeşitli araçlarladır. Bu 
araçlar facebook, twitter, instagram, watsapp vb. platformlardır. Markalar, lüks araçlar ve bunların sergilendiği sosyal mecralar 
paranın kurduğu hegemonyanın eşsiz örnekleridir.  Hegemonya para olduğu için habituslar da maddiyat üzerine kuruludur.

Yaşadığımız yüzyılın kendine özgü karakteristik özellikleri var. Sosyal bilimciler günümüz toplumsal yapısının karmaşasını 
değişik kavramlarla açıklarlar. Modern toplum, postmodern toplum, ağ toplumu, tüketim toplumu ve gösteri toplumu bunlardan 
bazılarıdır. Tüm bu tanımlamalar içerisinde günümüz toplumunu belirgin bir şekilde anlatan önemli bir kavram ‘dünyevileşme’dir. 
İnsanların bireyselliğinin ve biricikliğinin sıklıkla vurgulandığı günümüzde toplu bir benzeşme, aynılaşma ve türdeşliğin göze 
çarpması da liberal dilin tek yanlılığıyla alakalıdır. İnsanlar aynı elbiseleri giymekte, aynı filmleri izlemekte, aynı replikleri kul-
lanmaktadırlar. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir benzeşme sürecinin yaşandığı günümüz, makro bir çelişkinin fotoğrafını sun-
maktadır.

Çok farklı gelişmelere tanık olduğumuz bugünlerde, dilin tahribatı neticesinde sosyal ilişkiler, aktüel tartışmalar, felsefi mü-
lahazalar ve dinin ifade biçimi ciddi şekilde anlam ve nitelik kaybına uğramaktadır. Dilin köklerinden koparılışının yanında hem 
klasik kitle iletişim hem de dijital medya araçlarında kullanılan yozlaşmış ifade biçimleri insanların ilişkilerini olumsuz yönde 
etkilemektedir.  Belki de gençlerin, İslâm’a ve Müslümanlara yönelik ilgisizliklerinin en büyük nedenleri arasında Müslümanların 
kullandıkları dil, nezâketten uzak tavırlar, zarâfet kaybı ve çelişkili hayatlarıdır. Ayrıca gençlere hitap eden metinlerin zayıflığı 
ve kuruluğu da onları farklı mecralara veya maceralara yönlendiriyor.

Hem Türkçe’nin anlam kaybına uğraması hem de dinin konularına ve yaşantı biçimlerine yönelik üslûbunu yitirmiş yakla-
şımlar, dinin ve dindarların itibar kaybetmelerine yol açıyor.  Ekranlara yansıyan akıldan ve izandan uzak öfkeli kampanyalar, 
geleneğe veya tam tersine moderne yaslanarak sarf edilen galiz sözler, ayetlerin tarihsel olduğu iddiası, Hz. Peygamber (s.)’in 
temsil/örnek olma konumundan çıkarılması, ilahi hitabın mahiyetine dair yaklaşımlar dinî değerlerin itibarsızlaşmasına katkı 
sunuyor. 

Hâlbuki İslâmi hassasiyetini muhafaza edenlerin, öncelikle ataların ocağına sadık kalmanın o ocağın küllerine sarılmak de-
ğil, aksine alevini ilerilere taşımak olduğunu ve bir nehrin ancak denize doğru akmakla kaynağına sadık kalabileceğini hatırlama-
ları gerekir. Bilhassa kuşaklar arası ilişkiler birbirinden bağımsız olarak ele alındığından toplumun bir bütün olarak değil, parçacı 
değerlendirildiği söylenmelidir. İlerlemeci tarih tasavvuruna meşruiyet kazandırılması da işin bir başka boyutu. İdeolojilerin bit-
tiği varsayılmaktadır. Böylece gençler, kendilerinden önce yaşayanların ve olup bitenlerin ehemmiyetsiz olduğuna inandırılıyor, 
daha da önemlisi geçmişin tecrübesinden istifade etmek yerine içine doğduğu anın akışına uygun hareket etmeleri isteniyor.

Dünyaya ve yaşadığımız zamana dair düşüncelerimizi, yorumlarımızı derinleştirme fırsatı yakalamak için her şeyden önce 
parçacı yaklaşımlar artık bir kenara bırakılmalıdır. Vahiy, bilim ve felsefe üzerinden şekillenecek bir perspektif hem insanı zih-
nen/kalben mutmain kılacaktır hem de tüm hayatını şekillendirecektir. Ne var ki bunun yerine derin görünmek adına suyu bu-
landırma tavrı yaygınlık kazanmakta. Sorunla ilgilenen ama çözümle ilgilenmeyenlerin tutumu, toplum üzerine konuşmayı zevk 
ve statü meselesine indirgemenin bariz göstergesidir. Açıktır ki gençlerin muhatap oldukları ve tevârüs ettikleri din dili onların 
küreselleşme realitesiyle başa çıkmalarına yetmiyor. Çünkü bu dil İslâm’ı, hayatın bütününe nüfûz edici olmaktan ziyade, yal-
nızca manevi bir tatmin vasıtası olarak vazediyor. Siyasal bilinçten yoksun bırakıyor. İtiraz ve eleştiriden hazzetmiyor. Dindarlık 
(genelde) ritüellere endekslenip bireysel boyutu itibarıyla terviç edildiği için, genç kuşaklar tarafından gereken ilgiye mazhar 
olmuyor. Kuşaklar deyince çok anlamlı bir şeyden söz ediyoruz.

İlahiyat akademisine gelince, umumiyetle vahiy ve nübüvvet bilgisini referans alarak, iktisadi-siyasi-hukuki-içtimai vs. 
alanlarda belirleyici çözümlemeler yapacak bağımsızlığa sahip değildir. Tefsir, hadis, siyer, fıkıh, tasavvuf, kelam gibi alanlarda 
hayli ayrıntılı çalışmalar yapılmasına ve devasa bir literatür oluşmasına rağmen, vahiy ve nübüvvet bilgisinin kamusal alana 
nasıl nüfûz edeceğine dair (belirleyici) çalışmalar arasındaki fiili çelişki çok büyüktür. Başka bir ifadeyle, ilahiyatlar tüm hayatı 
kapsayacak bir dönüşüm anlayışı teşekkül ettiremedi, açıkçası kendi “dünyası” içinde kaldı. 

Bugün ilahiyat başta olmak üzere pek çok çevrenin din hakkındaki hâkim söylemi yorgunluktur. İşte bu nedenle eski söy-
lemleri devam ettirmek, geleceğe yönelik sloganlar atmak çare olmuyor, hatta pek çok anlamda güncelin içinde boğulup kal-
maya sebep oluyor. Elbette sadece gelecek için çalışılmaz, şimdi içinde bir mesafe meydana getirmek ve bir iz bırakmak için 
başka bir var olma tarzı tecrübesini gerçekleştirmek için gayret sarf edilir. Dolayısıyla içinde yaşadığımız coğrafya ve dünya 
üzerine dinin “yaşayanlara çağrı”sı bağlamında biraz kafa yorduğumuzda söz konusu yorgunluk yerini ahlaki temelli harekete 
bırakacaktır.

Son zamanlarda ortaya çıkan olaylara bu açıdan bakmak gerekiyor.  Aslında bugünler, aklımızda oluşturduğu yeni düşün-
celerle birlikte, “en çok nerede hata yapıyoruz?” sorusu hakkında zihnimizi açacak unsurlar içermektedir. Yaşananlar hızla akıp 
giderken, güncelin dışına çıkıp yaşama ve mevcut tartışmalara biraz dışarıdan bakmalıyız. Bu bağlamda kendimizi muhasebe 
etmeli ve ahlaki temelli düşünme çabası göstermeliyiz.  

Yeni sayımızda buluşma temennisiyle…

Umran 
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G Ü N D E M   TÜRKİYE’DE MUHALEFETİN ANATOMİSİTÜRKİYE’DE MUHALEFETİN ANATOMİSİ

Mustafa AYDIN

Muhalefet yalnız Türkiye’de değil, dünyanın hemen her yerinde ciddi bir 
değişim geçirmiştir. Şüphesiz bunun farklı nedenleri vardır ve bu sebeplerin 
başında da toplumların kendilerine has bir iktidar ve muhalefet oluşturma 
imkânını yitirmiş olmasıdır. Bir diğer önemli etken, iktidar kendisini halk 
çoğunluğuna dayandırdığı ve bunun gereklerini az çok yerine getirmek zorunda 
kaldığı için daha makul ve daha meşru bir yol izleme zorunda kalmaktadır.

Ç ok merak edip kafa 
yorduğum bir konu-

nun üzerinde durmaya 
çalışacağım. Yeterince 
çözmüş olmasam da 
varabildiğim sonuçları 
okuyucularımla paylaş-
mak istiyorum. Bir can 
sıkıntısına dayanıyorsa 
da birilerini eleştiriye 
tabi tutmak, iktidara hak 
etmediği bir taltifte bulunmak gibi bir niyetim 
yok. Bunun için de özel olarak isim vermeyece-
ğim, siyaset arenasını izleyen hemen herkesin ha-
tırlayabileceği beyanlardan örnekler vererek konu-
yu açmaya çalışacağım. Asıl merakımı mucip olan 
da bütün bunların nasıl bir duyguya, ne türden bir 
kimliğe dayanmış olabileceğidir. 

Söyleyeceklerimi nereye dayandırdığımın an-
laşılması için öncelikle mevcut iktidar-muhalefet 
ilişkilerinin, üzerinde cereyan ettiği ortamın kısa 
bir tasvirini yapmak gerekiyor. Batı, varlığından 
fevkalade rahatsız olduğu Osmanlı’yı, içeriden 
bulduğu destekleri (işbirlikçileri) de kullanarak 
yoğun bir mücadele sonunda yok etti. Bu olay, 
tarihte yaşana gelen devletlerin yıkılışı türünden 
bir yıkılış değildi. Ünlü tarihçi Arnold Toynbee’nin 
dediği gibi ortalama üç yüzyılda kuruluşunu ta-
mamlayan hiçbir devlet bir yüzyılda çökmedi, Os-
manlı ise düşüş sürecini bile yaşamadan çökertil-
di. Rahmetli Kemal H. Karpat hocanın dediği gibi 
tüm çullanmaların ve sonundaki pazarlıkların en 
önemli sonucu, yerine kurulan devletin, tarihsel 
misyonuna bir daha asla dönmemek üzere veda 
etmesiydi. 

Ancak yine 
Toynbee’nin ifade-
siyle, düşmanının 
sistemini benim-
seyerek işin için-
den çıkmayı ka-
bul eden herodian 
(taklitçi) bir sistem 
ortaya çıkmışsa da 
bu durum Batı’yı 
mutlak surette 

tatmin etmedi. Tüm burukluğuna rağmen toplu-
mumuz bir taraftan bu sistemden sonuçlar elde 
etmeye, diğer taraftan da toplumuna eğilmek zo-
runda olan siyasileri zorlayarak tarihsel misyonu 
güncellemeye başladı. Tarihimizin kara bir lekesi 
olan 28 Şubat hareketiyle son bir operasyon dü-
zenlendi. Toplum ciddi bir kaos yaşadı; sadece 
dini değil, ekonomik, sosyal, siyasal yaşanan bu-
nalım ABD’nin kurguladığı bir ‘kayyum’ yöneti-
miyle tavan yaptı. 

Bu harabenin yıkıntıları içinden, toplumun 
sağduyusuna dayanan Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığındaki AK Parti iktidarı çıktı. İktidarın 
stratejisinin iki ayağı vardı: İçeride 1930’lu yıllar-
da başlayan ve engellemelerle akâmete uğratılmış 
başta savunma sanayii olmak üzere yol, köprü, ba-
raj gibi büyük projeler yürütmek, dışarıda milli sı-
nırları aşan bir politika dönemine girmek. Hemen 
hemen bütün devletlerin, üstteki küresel siyasetin 
alttaki taşeron siyasal örgütleri hâline geldiği bir 
dünyada Türkiye’nin bu tür davranışları tarihsel 
misyonuna yönelik işler/hamleler olarak değerlen-
dirildi. Buna asla izin verilemezdi. FETÖ’cülükten 
hüküm giymiş tanınmış bir İslâmcı yazar arkada-

Türkiye’de Muhalefetin Anatomisi
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Kemal KılıçdaroğluKemal Kılıçdaroğlu
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HDPHDP
Pervin BuldanPervin Buldan



5

 Umran • Ocak 2021
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şımız yıllar önce “Bana göre Erdoğan’ın en büyük 
hatası, küresel siyasete uyum sağlayamamaktır. Bu 
durum hem kendisini hem de toplumu sıkıntıya 
sokacaktır!” diye yazıyordu. Başka bir ifadeyle, ge-
çen 80 yıllık mevcut sürece uyum sağlayıp temen-
na çekersek sıkıntımız olmayacaktı. 2008 sonra-
sında hızla bir muhalefet oluş(turul)du.

Siyaset sosyolojisinde, iktidar makamındaki 
hükümetin herhangi bir konuda yaptıklarını eleş-
tirerek yanlış olduğunu ortaya koyan ve bunun 
yerine yapılması gerekeni gösteren siyasal parti 
eylemine genelde ‘muhalefet’ adı verilmektedir. Bu 
tanımıyla muhalefet, ülkenin yönetimine önem-
li katkılarda bulunur. Esasen ülkenin güvenliği, 
yararları söz konusu olduğunda özellikle dışarıya 
karşı savunma gibi konularda 
muvafakat-muhalefet, ara-
daki farklar iyiden kaybolur. 
Toplum, din birliğinden daha 
farklı anlamlı insan birlikteli-
ği demek olan bir ümmet ol-
manın mutluluğuna erer. 

Ne var ki bu köprünün al-
tından çok sular akmış, bu an-
lamdaki bir muhalefet çoktan 
sırra kadem basmıştır. Muha-
lefet yalnız Türkiye’de değil, 
dünyanın hemen her yerinde 
ciddi bir değişim geçirmiştir. 
Şüphesiz bunun farklı neden-
leri vardır ve bu sebeplerin 
başında, toplumların kendi-
lerine has bir iktidar ve mu-
halefet oluşturma imkânını 
yitirmiş olması gelir. Bir diğer 
önemli etken, iktidar kendisi-
ni halk çoğunluğuna dayan-
dırdığı ve bunun gereklerini 
az çok yerine getirmek zorunda kaldığı için daha 
makul ve daha meşru bir yol izleme zorunda kal-
maktadır. Ne var ki muhalefeti bu meşruiyete zor-
layan bir sebep görülmemektedir. Esasen halktan 
yeterince yüz bulamayan Suudi Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerdeki diktatör-
lükler, iktidarlarının devamını dış güçlerle kuru-
lan sıkı ilişkilerde ararken Türkiye’deki muhalefet 
de iktidar umutlarını dış ülkelerin müdahalesinde 
(adeta mandasında) görmekte, dış güçlere toplum-
larının değer ve menfaatlerini ıskalayacak şekilde 
bağlılık göstermekte/umut beslemektedirler! 

Günümüzde muhalefet ağırlığı artık parlamen-
tonun içinde değil, daha çok dışındadır. Esasen 
parlamento içinde bir muhalefet yapmanın çok da 

gereği kalmamıştır. Çünkü buradaki siyaset genel-
de güncel sorunlarla ilgili olmalıdır. Bu ise bir ha-
zırlık gerektirir. Hâlbuki herhangi bir konuda yal-
nızca bir aforizma işlevi taşıyan bir konuşma için 
akla gelenler yeterlidir. Yumruk yumruğa gelmek 
bir güncelleşme sorunudur. Esasen (rüşvet, ırza te-
cavüz vb. söylentiler) parti için utanılacak şeyler-
den çok, bir parti siyasetini güncellemeye yarayan 
etkinlikler diye görülmeye başlanmıştır.

Muhalefet konusundaki en önemli değişiklik-
lerden birisi, şüphesiz muhalefetin yalnızca mec-
lis dışına taşmış olması değil, halk katmanların-
dan yeni destek arayışlarıdır. Bütün bir toplum 
onun seçmen kitlesi olduğuna göre elbette bu, 
halkla seçimdeki oy ilişkilerinin dışında da ilgile-

nip aktif destekler bulmasını 
gerektirir. Ne var ki bu dı-
şarıdaki muhalefetin öznesi 
parti değil, önemli bir kısmı 
entelektüel kesimlerdir. Bun-
lar genel olarak dış dünyanın 
ajitproplarıdır. Bir başka si-
yasetin kesişme noktasında 
bulunan aydınlar, sıradan bir 
bağlılıktan paranoya kadar 
uzanan bir yelpazenin içinde 
yer alırlar. Yani bu muhalefet 
bir kültür şoku düzeyinde de 
gerçekleşebilmektedir. 

Hâlka hesap vermek gibi 
bir sorumluluk taşımayan 
-tabir caizse- bu sokak muha-
lefeti, bir partiye muhalefetin 
ötesine geçerek öfke duyulan 
halkın çoğunluğuna, değerle-
rine, hatta bütün bir ülkeye 
yönelik olabilmektedir. Bu-
rada çoğu kere dışarıda üre-

tilmiş belli kavramlardan oluşturulmuş kısa, öz, 
öğrenilmesi ve kullanılması kolay bir retorik var-
dır. İlk bakışta bu retorik (şablon) her şeyi açıklar 
gözükmektedir. Duyulan herhangi bir olaya, reto-
rikte bir yer bulmada zorlanılmaz, yeni bulunan 
bu olay retoriği doğrulayacak şekilde şıppadak 
oturur. Bir kez daha doğru yolda olduğunuzu te-
yit eder. Bu söz konusu retorik ve hata, taşıdığı 
her kesimde farklı işlevlere denk düşer. Fakat bir 
arada görünmesi ve anlaşması mümkün olmayan 
kesimleri bir yere kadar birleştirir. Üstelik söylem 
barışçıldır da. 

Aslında bu muhalefet teknik anlamda sırf si-
yasal bir muhalefet değildir. Topluma ve tarihsel 
gelişim sürecine karşı yürütülen bir muhalefet, bir 

Günümüzde muhalefet 
ağırlığı artık parlamentonun 

içinde değil, daha çok 
dışındadır. Esasen 

parlamento içinde bir 
muhalefet yapmanın 

gereği kalmamıştır. Çünkü 
buradaki siyasetin genelde 

güncel sorunlarla ilgili 
olması gerekir. Bu ise bir 

hazırlık çabasını gerektirir. 
Hâlbuki herhangi bir konuda 
yalnızca bir aforizma işlevi 
taşıyan bir konuşma için 
akla gelenler yeterlidir.
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mücadeledir. Mesela bu çerçevede hedef, sadece 
Erdoğan ve sırf AK Parti iktidarı ve hatta toplumun 
öğretmen, çiftçi, belli kesimleri değil, karşıt zih-
niyete sahip, tarihsel kültür kodu taşıyan herkes-
tir. Aslında siyasal muhalefet, yürütmenin güncel 
hayat için yaptıklarının eleştirisi ve onun yerine 
ne yapılması gerektiğine ilişkin önerileri kapsar. 
Yoksa “Kanal İstanbul’u reddediyoruz”, “Libya’dan 
askerimizi çekmeliyiz”, “Bu köprünün hiç gereği 
yoktur” gibi söylemler parlamentonun çatısı al-
tında oluşturulmuş bir muhalefet söylemi olamaz. 
Siyaset dışı çevrelerce geliştirilmiş gerçek dışı bir 
retoriktir. 

Muhalefet Söylemi

Muhalefetin söylemine göre tablo şu: 
“Hükûmet veya devlet özellikle Erdoğan Suriye’de 
başından beri yanlış yapmıştır. Beşşar Esed ile be-
raber olup Suriye halkının başkaldırısına engel 
olabilirdi, Esed’in halkına ne yapacağından bize 
ne! Bu tutum da her hâliyle Türkiye’nin çıkarına 
olurdu, kendimizi bir yığın rizikoya atmazdık. Şu 
anda yaptığımız bütün çıkartmalar, operasyonlar, 
ABD’nin izni ve hatta emriyle gerçekleşmektedir. 
Niçin Libya da olduğumuz sorusunun da bir ce-
vabı yok; Erdoğan iktidarı ülkeyi yoktan sıkıntıya 
soktu. Sonra Azerbaycan’a bu kadar omuz verme-
nin gereği var mıydı, ABD dahil pek çok ülkeyi 
karşımıza almak neyin nesi? Afrika başta olmak 
üzere dünya ile ilgilenmek neyimize? Kendimizi 
ne zannediyoruz ki dünyada hakemliğe ve hayır-
severliğe soyunuyoruz?  Ülke içinde de öyle, pek 
de önemliymiş gibi bir yığın köprü, hele Kanal 
İstanbul gibi bir proje tam bir megolamanyaklık, 
‘diktatör başkan’ bunları kendini tatmin etmek ve 
gündemde tutmak için yapıyor. Deniz, kara, hava 
savunma sanayiinde atılım yapılıyormuş! Özel ara-
ba yapmaya kalkıştık, oysa her şeyi dışarıdan alıp 
burada monte etmeye çalışıyoruz ve kendimiz bir 
şeyler yaptığımızı iddia ediyoruz ve böylece kamu-
oyunu da kandırıyoruz…” 

Burada belirtmeliyim ki bu retorikte geçen ve 
mutlak doğru zannedilen bütün bu argümanlar 
hemen tüm retoriklerde olduğu gibi ciddi hiçbir 
analize dayanmayan genellemelerden ibarettir. 
Gerçi söylemin sahipleri iktidarın bile bilmediği, 
duymadığı argümanlara sahip olduklarını düşü-
nürler. Sanki istihbarat bilgileri onlardan geçer. 
Hâlbuki hiçbir iddia retorikteki gibi bir gerçek 
söylemde yerlerini bulmaz. Mesela söylemde geçen 
Türkiye’nin Suriye hareketi Esed’le itişme hareke-
ti değildir. Hedef, Suriye değil, bizzat Türkiye’dir. 

(Batı tandanslı) Irak’tan başlayan taarruz ve kuşat-
ma projesi, Irak, Suriye ve nihayet Türkiye olarak 
devam ediyor. Ne var ki yaşanan süreci gördük-
ten sonra bile retoriğin sahipleri böyle bir sonucu 
kabul etmek istemiyorlar.  Beşşar Esed’le bir olup 
Suriye halkının burnundan getirmede bir ahlaki 
sorun görmüyorlar. Mevzii olaylardan hareketle üç 
milyonu aşkın mağdurun Türkiye’nin kapı dışarı 
etmesi gerektiğini savuna geldiler. 

Akdeniz’den yapılmak istenen kuşatmayı ka-
rarlı bir biçimde kıran, Libya üzerinden basacak 
bir yer bulan, Azerbaycan hareketiyle Kafkaslarda 
kendini konumlandırma fırsatı yakalayan önemli 
bir politikayı görmezden geldiler. Tarihsel misyo-
nuna dönme çabasında olan Türkiye’de dış siyaset 
mübalağasız altın çağını yaşıyor. Sadece ülkelerini 
değil, dünyayı tekellerinde sayan üst iktidarların 
işleri zorlaştı/barikatlara çarptı. Böylece Türkiye’ye 
ve bu politikanın başındaki Erdoğan’a karşı kin ve 
öfkelerini zapt edemez hâle geldiler. 

İçeride yapılan yol, köprü, kanal, baraj, vb. 
ülke için yararlı hangi ciddi yatırım varsa hepsi-
ne karşı çıktılar. Gezi hareketinin lider kadrosu 
hükûmetten, “köprü yapılırsa ağaç kesmek lazım”, 
“bu yatırımlar işgalci ülkelerin iştahını kabartır” 
gibi anlamsız ve toplumun zekâsıyla alay etmek 
diyebileceğimiz lafların dışında ciddiye alınabile-
cek hiçbir gerekçe göstermeden bütün bunların 
durdurulması talebinde bulundular. Şüphesiz bu 
söylem, Erdoğan ve iktidarına çelme takmak ortak 
paydasının ötesinde farklı gerekçeler taşımakta-
dır. Bu kesimin amacı, bir başka yoruma ihtiyaç 
göstermeyecek kadar açık bir şekilde ülke, toplum 
ve İslam karşıtlığı ve hatta düşmanlığıdır. Hedef 
yalnızca ve doğrudan Erdoğan değildir. Erdoğan 
karşıtlığı bu hedefleri için ortak paydadır. 

Bir ayağı parlamentoda olsa ve önemli daya-
naklarını ülke dışında küresel iktidardan alsa da 
ülke insanının yarıya yakınını içine alan bu kap-
samlı muhalefet kitlesi aynı retorik üzerinde bu-
luşturulmuştur. Retoriğin temel iddiası “ülke bir 
‘diktatör’ tarafından yönetilmektedir. Ekonomi, 
hukuk, siyaset ve benzeri toplumsal olgular dibe 
vurmuştur, vb.”. Tüm retoriklerde olduğu gibi bu-
nun da ispatlanması gerekmez. Bu böylesi bir ve-
ridir, esasen yaşanan her münferit olay bunun is-
patlar. “HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş ve 
bazı gazeteciler hapiste ise hukuk dibe vurmuş de-
mektir. Onlar hapisteyken (onları kurtaracak olsa 
bile) bir hukuk reformu yapılamaz. Ekonomi en 
kötü dönemini yaşamaktadır, eve tıkılmış vatan-
daş yiyecek-içecek kaygısındadır” vb. Bu münferit 
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olaylar bir yönüyle doğru olabilir ama bu söylemi 
doğrulayacak ve götürecek düzeyde olamazlar. 

Muhalefetle ilgili en önemli yargılardan biri, 
bütün konuşulanların sıradan bir iktidar sorunu 
gibi görülüp gösterilmesidir. İnsanlar geçimde sı-
kıntı çekiyor, tencereler dolu değil, bu olağanüstü 
dönemde topluma dağıtılanlar yeterli değil, ön-
celikle şu büyük projelerden hemen vazgeçilme-
li, onlara ayrılan paralar toplumun sıkıntı çeken 
kesimlere dağıtılmalıdır. Gönül adamlığı ile tanı-
nan bir dostumuz hiç de kendi teması olmayan bir 
söylemle “Kanal İstanbul’un parasını dağıtalım.” 
diyor, herhâlde iyi niyetle fakir fukaranın gözetil-
mesini düşünüyor. Fakat söylemin asıl sahipleri-
nin niyeti bu değil, onlar için önemli olan ülkenin 
bir büyük yatırımının önüne geçmektir.

İşin ilginç tarafı bu retorik çerçevesinde yer 
alan dinli-dinsiz, milliyetçi-milliyetsiz, siyasetli-
siyasetsiz, akademisyen-cahil, geniş bir yelpazede 
yer alan kesimlerin iktidara karşı olmak gibi or-
tak tarafları var gözüküyorsa nedeni ve her birinin 
beklentileri hayli farklıdır. Bir kesime göre siyasal 
rekabet, bir kısmına göre kıskançlık, bir kısmına 
göre yıkılan ego, bir kısmına göre millî ve dinî de-
ğerlere düşmanlık, birilerininki taşeronluk görevi-
nin gereği, hayli geniş denebilecek bir kesiminki 
bir söyleme kapılma, çevresinin etkisiyle içine gir-
diği söylemin içinde mahsur kalmadır. Oluşturul-
muş siyasal, entelektüel hegemoni bunun destek-
çisidir. Yüzde ellisinin oy verdiği bir ülkede sohbet 
ortamlarında açıkça Erdoğan’ı savunacak pek in-
san bulunmayışının sebebi, söyleyecekleri bir şey-
lerinin olmaması değil, bu söz konusu hegemo-
nidir. Ağzını açmayan ya da konuşma esnasında 
“hi, ha!”  diyerek geçiştiren bu kesimin, yeni bir 
seçimde oyunu yine Erdoğan’a vereceğinde şüphe 
yoktur. Bu durum öteden beri araştırma şirketleri-
nin yanılgı noktalarından birisini oluşturmaktadır.

Aslında muhalefet ve retoriğiyle ilgili söyle-
diklerimiz de ortaklaşa seslendirilen kesimin de 
bir bütün olmadığı tespiti ve her kesimin bundan 
beklentilerinin farklı olduğu üzerine söyledikleri-
miz yeni bir tespit ve bilinmeyen bir şey değildir. 

Belki her hâliyle yadırganacak bir şey de değildir. 
İnsanlar farklı nedenlere bağlı olarak bir iktidar 
arayışında olabilecekleri gibi bir muhalefet cep-
hesi de oluşturabilirler. Belki üzerinde durulması 
gerekli nokta, çok farklı cephelerin nasıl bir araya 
geldiği, mesela Türkiye’de aydınların, faşizan bir 
yapıyı mümkün olduğunca kırmış, özgürlüklerin 
önünü açmış bir siyasetçinin diktatör şeklinde 
kurgulanmış retoriği nasıl kabullendiğidir. Ama 
beni burada daha çok ilgilendiren, bu kitlenin 
tabir caizse sosyal anatomisidir. Ben bu yazımda 
Türkiye’deki muhalefeti çözümleme çabasına bir 
katkı sağlayacağı umuduyla bir portre çizmeye 
çalışıyorum. Yani amacım kısaca Türkiye’de farklı 
çizgilerde yer alan muhalif kitlenin bir tipolojisini 
çıkarmaya çalışmaktır. 

Muhalif Kesimler

a) Ecnebiler: Geçiş dönemi Türkiye’sinde So-
yadı Kanunuyla ad değiştirerek topluma karışmış, 
bir dönemlerin meşhur nitelemesiyle ecnebiler. 
Osmanlı’nın son dönemlerinde yabancılarla kuru-
lan ailelerde yaşanan trajediyi konu alan Müfide 
Ferid’in Pervaneler adlı romanındaki durum gali-
ba bugün ülke çapında yaşanıyor. Tabi burada bir 
ırkçılık yapmadığım gibi beyaz Türk-siyah Türk 
söyleminden de farklı bir şeyden söz ediyorum. 
Normal şartlarda makul düşünebilen bu insanlar 
böylesi olağanüstü dönemlerde duygusal olarak 
bağlı bulundukları yere hizmet etme zorunlulu-
ğunu duymaktadırlar. Aşağıda söz konusu edece-
ğimiz mandacılar, devşirmelerden de cesaret ala-
rak rahatça konuşabilmektedirler. Azeri-Ermeni 
çatışması gibi çok açık sınırların olduğu bir yerde 
kendilerini toplum karşıtı bir cephede konum-
landırmada tereddüt etmemeleri başka türlü izah 
edilemez. 

Buna göre “Azerbaycan, gelecek vadetmeyen 
ilkel bir kabile sistemine sahiptir. Ermenistan dev-
lettir, medeniyettir (hadi devamını biz getirelim: 
Geleceğin “Büyük Ermenistan”ının temsilcisidir). 
Azerbaycan’a yardım eden Türkiye’nin yaptığı 
yanlıştır. Oraya muhtemelen mücahitler gönder-
miştir ve bir din savaşı vermektedir. Akdeniz sa-
hilleri bize yetmiyormuş gibi Yunanistan’ın önünü 
kesmenin bir anlamı yoktur. Türkiye’nin Libya’da 
yaptığı bir emperyalistliktir vb.” Bu türden insan-
ların din ve milliyetinin bu toplumdan olması dü-
şünülebilir mi, bu muhaliflik, siyasal anlamda sırf 
bir Erdoğan muhalifliği midir? Yoksa bir toplum 
muhalifliği midir? Tabi bunlar diğer siyasal muha-

Gezi Olayları, TaksimGezi Olayları, Taksim
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lifler için hazır askerdirler, akıl hocalarıdırlar, gü-
venle el üstünde tutulan bir kesimdir. 

b) Mandacılar: Mandacılık, Batılı sömürgeci, 
yağmacı ülkelerin Batı dışı toplumlarda etkinlik 
alanına alıp kullandığı aydın kesimin göbek adı, 
temel niteliğidir. Bu niteliği pek de sevmezler, fiilî 
mandacılık dönemlerinde olduğu gibi birbirle-
rini bir ülkenin mandacılığını yapmakla, mesela 
ABD mandacıları başkalarını ABD mandacılığı ile 
suçlarlar. Hâlbuki bunlar genellikle aynı ülkenin 
mandacılarıdır. Batı dışı toplumlarda yerli, milli, 
dini, en ciddi muhalefet mandacı muhalefetidir. 
İçinde bulunduğumuz dönemlerde mandacıların 
çoğu kere maddi bir kazanımları yoktur. Entelek-
tüel statüsünde olmanın gururunu (!) yaşarlar. 

Ne var ki bu entelektüel vasıflarına rağmen 
toplumlarının gelişmesine katkıları pek de olumlu 
değildir. Yaklaşık iki yüzyıldır tartıştığımız aydın 
sorunu, toplumuna muhalif mandacı entelektüel/
aydın sorunudur. Güncel siyasi muhalefetin odağı-
nı oluştururlar. Çok şey konuşup yazmalarına rağ-
men çoğu kere ne istedikleri açık değildir. Güncel 
ilginç bir örnek olarak belirtmek gerekirse, ko-
rona virüs aşısını niçin üç kademede test edilmiş 
Çin’den değil de niçin iki kademede test edilmiş 
Batınınkini almalıyız? sorusunun açık bir cevabını 
bulamayız. Çünkü bilim de dâhil her şeyi efendi-
leri doğrular. Aşı uygulaması için söylenenler de 
öyle; birileri, “öncelikle yakınlara uygulanarak kı-
yak yapılacağını”, diğer bir kesim, “garibanlardan 
başlayarak toplumun alt kesimlerini kobay olarak 
kullanacaklarını” söyler. Hiçbir ciddi bilgiye da-
yanmayan bu iki zıt görüşün ortak tarafı iktidar 
aleyhine bir sonuç çıkarabilme çırpınışıdır. 

Kabul edilen mandacı ülkeye bağlılık durum-
ları farklılık arz etse de bu kolay kolay bitmez. 
Sağda solda (ki bu hiç önemli değildir) yer alan 
bu kesime göre Türkiye (mesela ABD’siz) hiçbir 
şey yapamaz, iktidarın yaptığı her şey onun izni, 
onayı ve hatta emriyle yapılmaktadır. Gurur veren 
savunma sanayii, dış politikadaki ciddi atılımlar, 
vb. hepsi bu planın içindedir. İktidar, “yerli araba 
yapıyorum” diye yalan söylüyor, her şeyi dışardan 
gelecek. Araba üretmek kim, biz kimiz. Ünlü Mer-
cedes firmasının bir düzine parçasını üreten Tür-
kiye Mercedes’i bir Batı arabası olmaktan çıkarmı-
yor, ama bunlara göre yerli arabanın bazı parçaları 
dışarıdan gelirse bu araba Türkiye’ye ait olamaz. 
Daha doğrusu olmamalıdır. 

c) Devşirmeler: İnsanlık tarihinde, çağında 
üstün görülen bazı büyük devletlerin uygulaya-
geldiği bir yöntemdir. Devşirmecilik tarihte genel 
olarak yönetim kademelerine bir doping, bir kan 

tazeleme ve savunma sistemine yeni elemenler 
bulma işlevi için kullanılıyordu. Bilindiği üzere 
Osmanlı iki yüzyılı aşkın bir dönem bu sistemi 
uygulamış, Batı ülkelerinden devşirme yapmştı. 
Bunu bıraktı ve daha sonra (ne dereceye kadar 
devşirme sayılacağı tartışmaya açık olsa da) bunu 
ülke içinden yapmaya başladı. Modern dönemler-
de güçlü Batılı ülkeler bazı değişikliklerle bu sis-
temi sürdürmektedirler. Söz konusu değişikliğin 
en önemlisi ailedir. Eğitim için yurt dışına giden 
çocuklarımızın önemli bir kısmı iyi bir eğitim, dil 
ve tatmin edici bir istihdam karşılığı o ülkelerin 
kültür ajanları oldular. Bir kısmı ise bu doğal gö-
züken işin ötesinde özel olarak görevlendirildiler 
ki asıl devşirmeler bunlardır. Bunlar yurt dışında-
ki eğitimleri sırasında kendilerine bir bakıma çip 
takılmış elemanlar, görevlilerdir. Bunun görünüşte 
hiçbir anormal tarafı da yoktu. Sıradan gözlem-
lerinizle bu çocukların ailelerinin bile önemli bir 
kısmının ekstra bir Amerikan hayranı olduklarına 
şahit olmuşsunuzdur. Kulağı tetikte olan bu yeni 
çağdaş devşirmelerin toplumlarındaki en önem-
li görevleri, ülkelerindeki iktidarı yönlendirmek, 
toplumlarını Batı formunda biçimlendirmeye ça-
lışmak, kamuoyu hazırlamak, ihtiyaca göre muha-
lefet oluşturmak, gerektiğinde kitle hareketlerine 
öncülük etmek şeklinde özetlenebilir. 

Ben, bilimsel kapasitesini artırmak ve literatürü 
takip edebilmek için mesleği akademisyenlik olan 
kişilerin yabancı ülkelerdeki eğitimlerine elbette 
olumlu bakıyorum. Bunun dışında özel olarak si-
yasetçilerin -en önemli bir kültür empozesi olan 
dil başta olmak üzere- dışarıda eğitimlerine kuş-
kuyla bakıyorum. Potansiyel bir hayranlık kendi-
lerini bağlamakla kalmıyor, yeri geldiğinde kendi-
lerini sıkıntıya sokma pahasına oralarda verdikleri 
taahhütleri yerine getiriyorlar. Osmanlı’nın son 
dönemlerinin büyük devlet ve bilim adamı Ahmet 
Cevdet Paşa muhtemelen bu gerekçeye dayalı ola-
rak bir Batı dili öğrenmemişti. Bu arada açıkça be-
lirtmeliyim ki AK Parti içinde yer almış bir kesim 
insana karşı güvensizliğime karşılık, bir siyasetçi 
olarak Erdoğan’a güvenimin sebebi, Batı’da eğitim 
görmemiş ve iyi derecede bir Batı diline sahip ol-
mamasıdır.

Türkiye’de ABD devşirmeleri özellikle basın 
alanında ciddi bir ağırlığa sahiptir. Yayının, sağ-
cı-solcu, Türkçü-Kürtçü, dinci-ateist olmasının 
hiçbir önemi olmaksızın her yerde mevzilenmek-
tedirler. Arkalarından verilen desteklerin de etki-
siyle (mesela) alanlarının okunan gazetecileri ol-
maktadırlar. Birisi İslâmcı, bir diğeri devrimci, bir 
başkası Türkçü, bir diğeri Kürtçü rolü oynamakta, 
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konularında söz sahibi elemanlar olmaktadırlar. 
Bağlı bulundukları merkez istediğinde entipüf-
ten gerekçelerle yerlerini değiştirebilmekte, mev-
cut konumlarına uygun görünmemesine ve hatta 
silinme pahasına, yan yana, omuz omuza ortaya 
çıkmakta, aykırı görüşler serdedebilmektedirler. 
ABD, Gezi kalkışmasında sonuç alınacağından 
emin olmalıdır ki önemli bir kısmını sahaya sür-
dü. Taksim’de kabine kurma çabasında olanlar 
bunlardandı, ama hareket fiyaskoyla sonuçlanınca 
mevcut kariyerleri son buldu, hatta bazıları “bu 
ülke iflah olmaz, artık bir şeyler yazmanın anlamı 
kalmadı, basına veda ediyorum” türünden kahırlı 
laflarla alandan çekildiler. Bunlarla gerçekte ortak 
bir tarafı olmayan bir aydın kesimi de gizemli bir 
iç çekerek hâlâ Gezi özlemini yaşamakta, Osman 
Kavala gibi kahramanlarına (!) karşı vefa borcunu 
ödemeye çalışmaktadır.

d) Beslemeler: İlginç bir muhalefet kesimidir. 
Hemen pek çok iktidarın uyguladığı bir yolla se-
çilmişlerdir. İktidarın, özellikle liderin prensleri-
dirler, gevşek de olsa örgütlüdürler. Kendilerinden 
yararlanılabilir olmakla birlikte beklenmedik bir 
biçimde zararlı da olabilirler. Bir kere beklentileri 
sınırsız olduğu için, sonuna kadar tatmin edile-
mezler. Bıçak sırtında bir kesimdirler ve kendileri 
de tekin olmayan bazı çevreler için alerji konu-
sudurlar. “Neden iktidar bunları besliyor da bizi 
görmüyor?”, diye düşünenlerin ciddi bir muhale-
fet gerekçesi olurlar. Tabi bunlar iktidar için daha 
başka sorunlar da taşırlar. Tatmin edilemedikleri 
için başka muhalif gruplarla da iş birliği yaparak 
çok da ciddi bir gerekçeleri olmadan, birer birer 
yerlerini terk ederek bir muhalefet kategorisi oluş-
tururlar. İşin ilginç tarafı kendilerine lütfedilmiş 
bulundukları yeri niçin terk ettiklerini de inandı-
rıcı bir şekilde açıklayamazlar!

Görünen ana temaları, haksız ve hukuksuzluk-
lara karşı çıkmaktır. Ama bu konuda anlamlı bir 
tema geliştirememişlerdir. Bundan dolayı üzerin-
de fazlaca durdukları ve genel retoriğin en önemli 
parçası olan hukuk ihlali ile ilgili ele aldıkları ör-
nekleri bile bir yere oturtamazlar. Çünkü İslâm’da 
kişiyi ilgilendiren hukuk (daha doğru bir ifadeyle 
adalet) ile sosyal nitelikli toplum (ümmet) huku-
kunu birbirinden ayıracak durumda değildirler. 
Demirtaş ve Kavala gibilerin çevresinde tartışılan 
sorunları bir kişisel hukuk olayı gibi değerlendi-
rirler. Bu şahısların, toplumsal cinayetlerinin ve 
azmettiriciliklerinin üstünü örtmeye çalıştıklarını 
hesaba katmazlar. Savunulan beratın Hak ve halk 
katında bir berat olup olamayacağını düşünmez-
ler. 

Müslümanlıklarına bağlı olarak Peygamberi-
miz döneminde Müslüman-Yahudi yargılamasın-
da, belirttiğimiz bağlamını hiç hesaba katmadan 
Yahudi’nin hakkının teslim edildiğini örnek gös-
terirler. Günümüzde modern kültürün bir idolü 
hâline gelen hukuk ilkesinin ihlali elbette olma-
malıdır ama maalesef hep ola geldi. Ancak konu 
bu değildir, konu “biz ve bizim adamlarımız 
yargılanamaz!” demagojisine hukuk adına pirim 
vermektir. Muhalif retoriğin içinden, muhalefet 
kanadından birileri için hak isteyen Müslüman ay-
dınlar, çeyrek yüzyıldır bihakkın hapiste yatırılan 
Sivas mazlumları için hukuk istesinler bakalım ne 
olur?

e) Küskünler ve  İntikamcılar: Herhâlde mu-
halefetin en ilginç kesimlerinden birisini bu kate-
gori oluşturuyor. İtiraf etmeliyim ki beni sükûtu 
hayale uğratan ve böyle bir yazıyı yazmaya sevk 
eden nedenlerin başında da bunlar geliyor. Bun-
lar genel olarak partiden kopmuş veya koparıl-
mış veya doğal olarak muvafakat değil, muhalefet 
alanında yer almış olan AK Parti ileri gelenlerdir. 
Önce şunu belirtelim ki muvafakat kadar muha-
lefet yapmak, parti içindeyken eleştire geldikleri 
ve hâlâ devam etmekte olan yanlışlıkları dillen-
dirmek ve yapılması gereken doğruyu göstermek 
gayet tabii bir iştir. Elbette bu çerçevede konuşu-
labilecek pek çok şey olabilir. Hatta kafada oluşan, 
konuşulan-yazılan ve toplumda da karşılık bulan, 
ama hayat bulması için bir parti ile temsil edilme-
si gerektiği kanaatine varılan bir durum da ortaya 
çıkabilir ve parti de kurulabilir. Ancak bu kesim, 
dürüstlüğü gereği daha önce temsil ettiği misyonu 
yetersiz bulur, dolayısıyla bunların gerisinde ola-
maz. Eğer gerisinde kalınıyorsa bu eylem/ayrılış/
partileşme, konjonktürdeki bir yere denk düşmek 
ve kaba ifadeyle sırf intikamcılık yapmak demek 
olur. 

Şu anda bu kesimin yaptığı şey tam da bu yo-
rumumuza denk düşmektedir. Parti dışında ka-
lana kadar bu insanların farklı bir siyasal görüşü 
dillendirdiklerine şahit olmadık. Hâlâ, “ülkenin 

Recep Tayyip Erdoğan
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ekonomisi iyi gitmiyor”, “başkanlık sistemi olma-
dı”, “dış politikada yanlışlıklar yapılıyor”, “Türkiye 
parlamenter sisteme dönmeli”, “hukukta aksama-
lar var” gibi uzun zaman kendilerinin de dışında 
olmadıkları bu alanlara yöneltilen bu harcıalem ge-
nelleme laflarının dışında ciddi hiçbir analizlerine 
rastlamadık. Dış siyaset uzmanımızdan “Suriye’ye 
ne oldu?”, ekonomi uzmanından, “ekonomide se-
nin döneminden farklı hangi yanlışlar yapıldı?”, 
“Başkanlık sistemi öncekinden farklı olarak hangi 
ciddi sorunları doğurdu?” gibi sorulara verilmiş 
hiçbir ciddi karşılık yoktur. Kaldı ki bana göre son 
zamanlardaki istikrarlı ve ciddi kararlarla ülkenin 
yürütülüşü Başkanlık sistemimin önemini yete-
rince ispatlamıştır. Olağanüstü bir dönemde tüm 
sıkıntılara rağmen ekonomi sizin yönettiğiniz dö-
nemlerin özlemini doğurmamaktadır.

Beni daha çok şaşırtan şey, toplumun severek 
bel bağladığı önceki misyonlarını reddetmiş olma-
larıdır. Cemaziyelevvelini bildiğim, sevdiğim bir si-
yasetçi dostumun bu konudaki tutumu karşısında, 
kalan saçlarımı yoluyorum. Başından beri topluma 
ve değerlerine söve gelen, milletten yana yapılan 
her türlü hayırlı işe karşı çıkan baro ve odaların 
-yasal düzenlemeyle- adam kılığına sokulmasına 
içerleyen dostumuz şöyle diyor: “Erdoğan’ın baş-
kanlığındaki bu AK Parti iktidarı, Cumhuriyet’in 
içini boşaltmıştır”. Bu toplum Erdoğan’ı (ve par-
tisini), tüm riski göze alıp Cumhuriyet’in faşizan 
içeriğini (haydi aynı ifadeyi kullanalım) boşaltıp 
toplumsallıkla doldurduğu için seviyor. Sizleri de 
bu haklı mücadelede omuz verenler olarak görü-
yor ve takdir ediyordu. Bu önemli girişimleri bir-
likte daha ileri götüreceğinizi düşünüyordu. Eğer 
siz hasbelkader iktidar olursanız darbeci bir ordu, 
seçkinci bir hukuk örgütü, topluma tepeden ba-
kan TRT vb. ile birlikte o eski faşizan içeriği -bu 
içeriği geri alıp- yeniden mi dolduracaksınız?

Batı Erdoğan üzerinden yoğun bir saldırı için-
dedir ve bunu anlamak zor değildir. Ama geniş 
bir Müslüman muhafazakâr kesimin, muhalefet 
retoriğinin hukuk ilkesi ayağı üzerinden saldırıla-
rını anlamada zorlanıyorum! Tabii ki zorlandığım 
şey, adalet ilkesinin savunulması değil, bu hâliyle 
demokrasi, insan hakları vb. gibi içeriği sorunlu 
bir ilkeye yapılan abartılı vurguyu hâlâ görmemiş 
olmalarıdır. İşin ilginci bunlar İslâm adına konuş-
makta, sıkıntılarını bir dünya savcısına ihbar eder 
gibi, sanki haberi yokmuşçasına Allah’a havale et-
mektedirler. 

Hâlbuki havale etmeyi düşünmeyip egomuza 
kurban ettiğimiz bir başka hukuk vardır. Şüphe-
siz kelimeye takılıyor değilim ama İslâm’da Hakk’a 

önemli bir vurgu yapılmakla birlikte konu hukuk 
ile değil, mizan ve kıst ile ifade edilmektedir. Sos-
yoloji diliyle söylemek gerekirse normlara mizan, 
doğru yargılamaya kıst adı verilir. Kıst bir hukuk 
soğanı değildir, adalettir. Denklik kurmak anla-
mına muâdeletten gelen adalet, fert- toplum, her 
yerde, her şeyde bir denkliğin kurulması demektir. 
Şüphesiz İslâm’da bir fert hukuku vardır. Din, ırk, 
cinsiyet vb. gibi hukuklar hiçbir fark gözetmeden 
hak sahibine teslim edilir. Hâlbuki zaman zaman 
değindiğim üzere bir de (ümmetin) varoluş hu-
kuku vardır ve bu hukuk bir ferdi hukuk sorunu 
değildir. 

Son olarak burada “ümmet” kelimesinin ne an-
lama geldiğini kısaca ifade etmeliyim. Yaygın ama 
eksik bir anlayışta olduğu gibi ümmet, sırf bir din/
Müslüman birliği demek değildir. Bunu da kapsa-
yacak şekilde ümmet kısaca, bir toprak ve siyasi 
organizasyona (ülke ve devlete) sahip, bu çerçe-
vede bir işlev gören, kendisinin ve başkalarının 
sembollerine saygılı, açık bir haksızlık olmamak 
kaydıyla bu insan birlikteliğinin yararına olan şey-
lerden yana olan, ortak savunmaya katılan insan 
kitlesinin oluşturduğu birlikteliktir. Kur’ân’da, or-
tak bir hayatı paylaşma anlamında “Kuşlar da bir 
ümmettir.” buyrulur. Hz. Peygamber’in hazırladığı 
Medine Anayasası’nın 26. maddesinde “Muhacir-
Ensar Medine’de yaşamakta olan Müslümanlar, 
Beni Kaynuka, Beni Kureyza ve Beni Nadir kabile-
lerinden oluşan Yahudiler ve bunlara bağlı Hristi-
yan gruplar bir ümmet oluştururlar” denmektedir. 
Görüldüğü gibi birlik noktası Müslümanlık değil, 
Medine’dir.

Bugün bu ülkede yaşadığı hâlde toplumun ala-
şağı edilmesi için yoğun bir mücadele veren, siya-
si, etnik ve dinî başka kimlik sahiplerinin yanında 
Müslüman kimliği taşıyan, ama bu toplumdan 
(ümmetten) olmayan kişiler vardır. Buna karşılık 
etnik ve dinî başka kimlikler taşıdığı hâlde ümmet 
(bu toplumdan olma) bilincini taşıyan vatandaş-
larımız vardır. Her türlü sorun bireysel hukuka 
indirgenemez, derken bu ayırımı esas alıyorum. 
Bir de ümmet hukuku vardır, derken yargımı bu 
temel üzerine oturtuyorum. Elli üç kişinin ölümü-
ne sebep olan bir kişinin, bir ülkeyi alaşağı etmek 
için girişilen bir çabanın faillerinden birisinin kur-
tarılması için gösterilen çaba ümmet hukukuna 
bir tecavüzdür. Bu, kırgın kesimin, muhalefetine 
kurban ettiği bir gerçektir. Öncelikle, iktidarın 
yanında görünmemek için toplumun karşısında 
olma tercihinin yanlışlığını görmeliyiz. Yani bura-
da kimin yanında olmamız değil, kimin yanında 
olmamamız gerektiği önem taşıyor.
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Burhanettin CAN

Son yıllarda Kur’ân ile ilgili dikkat çekici tartışmalar yapılmaktadır. Bu 
tartışmaların samimiyeti, niyeti üzerinde bir yorum ve değerlendirme yapmak 
amacımız değildir. Herkes yaptığının hesabını, öte âlemde, kurulacak olan 
yüce mahkemede verecektir. O nedenle biz kişilerden ziyade yapılanlar ve 
söylenenler üzerinde duracağız. Bu tartışma ve yaklaşımların ne getirip ne 
götürdüğüne, kimin ya da kimlerin işine yaradığına dikkat çekmek istemekteyiz. 

“Eğer Peygamber bize 
atfen bazı sözler uydur-
muş olsaydı, elbette onu 
kıskıvrak yakalardık.  
Sonra onun can damarını 
koparırdık.  Hiçbiriniz de 
buna mâni olamazdınız.” 
(69/44-47)

T ürkiye’de her darbeden 
sonra tarihte yapılmış ne kadar küllenmiş tar-

tışma veya ihtilaf konusu varsa gündeme taşınıp 
İslâmî camia çatıştırılmak, düşman kamplara bö-
lünmek ve çatışmanın sonunda da yorgun savaş-
çı durumuna düşürülmek istenmiştir. Bunun en 
canlı örneği 12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra 
yaşanmıştır. O gün tartışmaya samimiyetle da-
lanlar, her nedense sorunları açıklığa kavuştura-
mamışlar, tartışmanın çözüme kavuşturulmadan 
gündemden düşmesine de tepki vermemişlerdir. 
Bu tecrübeyi çok canlı yaşayan, birbirine küsen, 
kırılan bir nesil bugün yaşamaktadır. 

15 Temmuz 2016 FETÖ Askerî Darbe teşebbü-
sünden sonra da benzer bir durum yaşanmakta-
dır. FETÖ’nün özel durumundan dolayı, tartışma, 
tarikatlar, cemaatler ve fertler bazına indirgen-
miştir. Bir taraftan her geçen gün tartışma Allah, 
Cebrail, Kur’ân ve Peygamber düzleminde yapıla-
rak, insanların deizme, hatta ateizme kaymasına, 
yönelmesine sebebiyet verecek bir zemin hazırla-
nırken; diğer taraftan sorumluluk sahibi ve önder 
konumunda olan birileri de değişik ihbar, tehdit, 

karalama ve söylemleri ile 
camia arasında kin, nefret, 
düşmanlık yaymakta ve 
güven bunalımına sebebi-
yet vermektedirler. 

Özellikle son günlerde 
“Özel bir kayıt ortamın-
da özel bir gruba yapılan 
bir konuşmanın” (40-45 
dakika civarında) aradan 

belli bir zaman, 1-1,5 yıl geçtikten sonra, “Allah, 
Kur’ân ve Peygamber muhtevalı belli bir bölü-
münün” alınarak (1-2 dakika ve 9 dakika civa-
rında” iki ayrı kayıt) medya, sosyal medya ve özel 
sosyal medya platformlarında servis edilmesi, çok 
ciddi, sert ve kaba tartışmaların başlatılmasına 
neden olmuştur. Medya, sosyal medya platform-
larında genellikle konuşmanın muhtevasından zi-
yade, ilgili şahsa karşı gösterilen tepkiler üzerin-
den, itici ve sert tartışmaların yapılmış olması son 
derece yanlıştır. 

Bu tür durumların öncelikle şu boyutlarda ele 
alınıp değerlendirilmesi daha doğru ve yararlıdır: 

1. Amaç Nedir? 
2. Muhteva Nedir? 
3. Zaman ve Mekân Uygun mudur? 
4.  Kime/Neye Fayda ve Zarar Vermektedir? 
5.  Doğal mı yoksa Bir Şer İttifakının Strateji 

ve Taktiklerinin Sonucu mudur? 

11 Eylül 2001’de ABD’deki İkiz Kulelerin, 
ABD derin devleti tarafından vurulmasından son-

Küresel Satranç Tahtasında Kurulan Oyunu Bozmak-1

Kur’ân-ı Kerim Bir Bütün Olarak
Allah Kelamıdır



12

 Umran • Ocak 2021

G Ü N D E M   KÜRESEL SATRANÇ TAHTASINDA KURULAN OYUNU BOZMAK-1KÜRESEL SATRANÇ TAHTASINDA KURULAN OYUNU BOZMAK-1

ra, el-Kaide’den dolayı önce Afganistan ardından 
Irak’ın işgal edilmesi ile birlikte “21. Asır ABD 
Asrı Olacak”, “Büyük Ortadoğu Projesi”, “Büyük 
İsrail Projesi”, “Küresel Siyonist Devlet Projesi”, 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi”, “Dünya 
Nüfusunun Azaltılması Projesi”, “Kaos Teorisi 
Projesi” ve “İslâm’ın İslâm’la Savaşması Proje-
si” gibi projeler, öncelikli olmak üzere yürürlüğe 
sokulmuştur. Ayrıca el-Kaide üzerinden ‘Cihat’ 
ile ‘Kıtal’ kavramları özdeş kılınarak “Kur’ân’ın 
Yeniden Yorumlanması (!)” hatta “Kur’ân’ın 
Tarihselliği (!)” tartışması başlatılmıştır. Aynı za-
manda, bu amaçla, değişik İslâm ülkelerinden “50 
civarında ilahiyatçı ABD’ye davet edilerek Kur’ân 
üzerinde özel bir çalışma grubu oluşturulmuştur.”  

Samuel P. Huntington’ın “Medeniyetler Ça-
tışması” tezinde ABD için 1. “Askerî ve ekono-
mik bakımdan Çin”, 2. “Değer sistemi, kültür 
ve medeniyet kodları ve hayat tarzı açısından 
İslâm” düşman/rakip ilan edilip “hedef tahtasına” 
konmuştur.

Siyonizm’in, “tek din, tek devlet, tek hükü-
met, tek hukuk, tek para sistemi, tek ordu ve tek 
merkez bankası olan bir küresel sistem kurma 
projesini” göz önüne aldığımızda İslâm, İslâmî 
düşünce, Siyonizm’in ana hedeflerinden biridir. 
Koronavirüs üzerinden başlatılıp yürütülen biyo-
lojik savaş, Siyonizm’in “küresel bir sistem kur-
ma” aracı olarak kullanılmak istenmektedir. Böyle 
bir dönemde Türkiye’de değişik şahıslar üzerin-
den dinî merkezli başlayan veya başlatılan tartış-
malar rastgele değildir. 

Son bir iki ay içerisinde (Kasım-Aralık 2020) 
Fransa Cumhurbaşkanı, Emmanuel Macron’un 
“İslâm’ın yeniden yapılandırılması, bazı Kur’ân 
ayetlerinin yeniden yazılması gerekir.” sözlerini 
bu bağlamda değerlendirmek gerekmektedir.

Bütün bu proje ve çalışmaların ortak hedefi, 
alternatif bir değer sistemi ve hayat tarzı sunan 
İslâm’ın itibarsızlaştırılarak gözden düşürülmesi-
dir. Buna hizmet edebilecek her malzemeyi alıp 
kullanmaktan çekinmemektedirler. Dün hadislere 
saldırarak yapmak istediklerini, bugün Kur’ân’a 
saldırarak yapmak istemektedirler. 

Bunların kullanabileceği malzemeyi üretenler, 
üretilmesine farkına varmadan yardımcı olanlar, 
üretilen malzeme üzerinden olumlu ya da olum-
suz boyutları şekil olarak ve çok kötü bir dil-
üslupla tartışanlar samimi olabilirler. Şer ittifakı 
ile hiçbir ilişkisi olmayabilir; hatta ona karşı sa-
vaş da açmış olabilirler. Bu, şer ittifakı için önem-

li değildir. Önemli olan, tartışmanın seviyesiz ve 
zamansız bir şekilde yapılması, derinleşmesi, kin 
ve nefretin etrafa yayılması, insanların kafasının 
karma karışık edilip şüphe denizine düşmesidir. 
Onlar için önemli olan budur. Şer ittifakının çiz-
diği stratejinin ana hedefi budur. 

İslâmî camiada bu konuların rastgele tartı-
şılması ve tartışma boyutunu aşarak sonucunda 
kırgınlıkların meydana gelmesi, şer ittifakının sat-
ranç tahtasında kurulan oyuna hizmet mi ediyor 
yoksa kurulan oyunu bozuyor mu buna dikkat 
edilmelidir. Bu konuda ne kadar hassasiyet gös-
terilse azdır. Çünkü şer ittifakının saflarına itilen 
her şahıs, bizim için bir kayıptır.

Bu yazıda üzerinde durulan konu, “Allah, 
Cebrail, Kur’ân, Vahiy ve Peygamber” ile ilgili 
farklı görüşler söyleyenlerin ve bunu çeşitli sosyal 
medya platformlarında tartışmaya açanların sami-
miyetlerini sorgulamak değildir. Dikkat çekmek 
istediğimiz husus, bu malzemenin, bu tartışma-
ların ve tartışmalardaki dilin ne gibi sonuçlar 
doğuracağı ve kimin işine yarayacağı olgusunun 
göz önüne alınmasıdır.  

Mustafa Öztürk’ün Videolarındaki Dil ve Muhteva

İlahiyatçı, akademisyen Mustafa Öztürk’ün 
tartışmaya konu olan konuşması, [1-1,5 yıl önce 
40-45 dakika süren] “özel bir insan unsuruna” 
özel olarak, [daha önce “video kayıtlarının ya-
pıldığı bir mekânda”] gerçekleştirilmiştir. Bu ko-
nuşmadan 1-1,5 dakikalık bir bölümü alınarak 
komuoyuna servis edilmiş ve bir tartışma başlatıl-
mıştır. Bu tartışma sürecinde Ruşen Çakır ile yap-
tığı 40-45 dakikalık röportajda, “kendisinin tahrik 
edildiğini, galeyana gelip o sözleri söylediğini” be-
yan etmektedir. Kullandığı kaba ve kırıcı dil için 
özür dilerken “Allah, Kur’ân, Vahiy ve Hz. Pey-
gamber ile ilgili” muhtevada yanlışlık yaptığını 
söylememekte ve sözlerinin arkasında olduğuna 
vurgu yapmaktadır. 

Mustafa Öztürk’ün söz konusu iki ana vide-
osundaki (1. 40-45 dakikalık orijinal video ko-
nuşması, 2. Ruşen Çakır’la yapılan röportaj) ko-
nuşmaları ve konuşmalar üzerinden başlayan/
başlatılan tartışmalar hem dil hem de muhteva 
açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Konuşmasında dil açısından iki boyut vardır: 
1. Allah- Kur’ân- Vahiy-Peygamber ile ilgili 

kullandığı ifadeler
2. Bazı kişiler ile ilgili kullandığı ifadeler 
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Mustafa Öztürk konuşmasında kullandığı 
dilden dolayı özür dilemiştir. Ancak dil açısın-
dan hangi boyut ile ilgili özür dilemektedir belli 
değildir? Bugüne kadar, buna da bir açıklık ge-
tirmemiştir.  Mustafa Öztürk’ün söz konusu iki 
videosundaki muhteva genel hatlarıyla aşağıda 
özetlenmiştir: 

1. Mustafa Öztürk’ün konuşmalarına göre 
“Kur’ân’ın manası Allah’ın, lafzı ise Peygam-
ber’indir: “Kur’ân Allah kelamı olamaz!”

· “Mana vahiydir”, “Allah’ın soyut mesajı-
dır”. “Mana vahyi tevhiddir.”

· “Peygamber Allah adına konuşmuştur.” 
“O andaki psikolojiye 
uygun olarak halka 
aktarmıştır.” “Birileri 
Allah adına konuşmuş-
tur.”

· “Resûlüllah Allah’a ter-
cümandır.”

· “Allah’ın soyut me-
sajlarını kendi zihin 
süzgecinden geçirerek 
tanrıyı kendi idrak sı-
nırları içerisinde ak-
tarmış, kendi algısı 
içerisinde anlatmıştır.”

· “Allah bir kişiye ‘p.ç’ 
der mi, ‘nesepsiz’ der 
mi? Bu Allah dili ola-
bilir mi?”

· “İnsani dil olamaz mı? 
Olabilir, yanmış canı. 
Feverandır, olabilir üs-
tadım, olabilir.”

·  “Kalem suresine bakın 
‘p.ç’ diyor. Zenîm, p.ç 
demektir.” “Hem kel 
hem fodul ve p.ç”. 

 
2. Mustafa Öztürk’e göre “Allah’a yakışma-

yan sıfatlar” Peygamber tarafından O’na atfe-
dilmiştir.”

· “Allah insana gazaplanmaz!”, “hiddetlen-
mez!”

· “Allah insanı lanetlemez”.
· “Allah intikam almaz!”
· “Allah beddua etmez”. “Resûlüllah am-

casına beddua etmiyor, Allah ediyor.” 
“Resûlüllah Allah’a tercüman oluyor.” “Hz. 

peygamber, amcasına bedduayı Allah üze-
rinden yapmıştır.” “Söz Allah’a ait değildir.”

· “Acıma duygusu olmayan bir Allah ola-
maz.” “Derileri yandıkça azabı tatmaları 
için onlara yeniden deri geçireceğiz.” “Bu 
ifadeler Allah’a ait olamaz.”  

· “Allah alıngan olabilir mi?”
· “Allah’ı arşa oturtmayı içlerine sindirdiler. 

Fakat Allah’ın gazaplanmamasını, öfkelen-
memesini, lanet etmemesini içlerine sindi-
remiyorlar.”

· “Acıma duygusu olmayan”, “kızan, öfke-
lenen, lanetleyen, gazaplanan bir tanrı 
olamaz.” “Bu sıfatlandırma tanrı adına 

konuşan birine aittir, o da 
Peygamber’dir.”

3. Mustafa Öztürk’e 
göre “Ha babam de babam 
Allah Kur’ân’da övülmüş”, 
“Allah’ın övülmeye ihtiyacı 
mı var?” “Bırak da biz öve-
lim seni.”
· “Bir, on değil, yüz değil, iki 
yüz elli-üç yüz civarında” Al-
lah kendini niçin övsün?”
· “Fatiha’da Allah niçin ken-
disini bu kadar övüyor?” “Bu 
Allah’ın sözü olabilir mi?”
· “Peygamber bu cümlele-
ri kullanıyor.” Peygamber 
Fatiha’yı bu sözlerle şöyle 
yorumlamıştır”: “Eğer biri 
övülecek ve hamdedilecekse o 
tanrıdır.” şeklindedir.

4. Mustafa Öztürk’e göre 
“Allah’ın bu kadar günce-
le girmesi doğru mudur? 
Ehli kitap ile ilgili strateji 
Allah’a ait olamaz.”

· “Mekke’de ehli kitaba sıcak el uzatılıyor.” 
“Medine’de başlangıçta bu muhafaza edili-
yor.” “Dün dündür, bugün bugündür denmi-
yor ama Medine döneminde Tevbe suresinde 
strateji değişiyor.

· “Ehli kitap olup Allahsız nasıl olunur mu”?  
“Söylenmek istenen ‘bizim gibi inanacaksı-
nız.’”

· “Tanrıyı bu kadar güncele niçin sokuyor-
lar?”

Geçmişte özellikle ulema 
arasında tartışılan, halka 

pek fazla yansımayan, 
yansısa da etkisi kısa olan, 

sonra da rafa kaldırılan 
konuların, iletişim, 

internet ve dijital çağında, 
kamuoyuna açılmasının, 

taşınmasının yapacağı etki, 
özellikle de genç nesiller 

üzerinde yapacağı etki göz 
önüne alınmamaktadır. 
Tartışmayı başlatanlar 

süreci kontrol edememekte, 
inisiyatif başkalarının 
eline geçmekte, camia 
içinde tartışma, atışma 
ve gerilim derinleştirilip 

ciddi fay hatları meydana 
getirilmektedir.
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· “İsrâ suresinde Allah abanın altından sopa 
gösteriyor. Bu Allah’a yakışmaz.” (İsrâ 4)

5. Mustafa Öztürk’e göre Kur’ân’ın mesajı-
nın çapını/kadrajını Hicaz-Taif-Medine’ye sıkış-
tırmışlar.

· “Kur’ân’da 23 sene Velid bin Muğire aşa-
ğı Âs b. Vâil yukarı deyip bütün kadrajını 
Hicaz-Taif-Medine’ye sıkıştırmış.”

· İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı 3-5 la-
vuk müşrik”

6. Mustafa Öztürk’e göre “tanrıyı da ehli 
sünnet yaptılar.”

7. Mustafa Öztürk’e göre “kabir azabını hiç 
tartışmıyorum, bunun bugün bir faydası yok.”

8. Mustafa Öztürk’e göre “gelenekle hesap-
laşmalıyız.”

9. Mustafa Öztürk’e göre “Öküz gibi inan-
mak zorunda değilim.”

10. Mustafa Öztürk’e göre “Yazılanların, 
söylenenlerin niçin önüne ve arkasına bakılmı-
yor? 40-45 dakikalık bir konuşma var.”

Genel Bir Değerlendirme

Son yıllarda Kur’ân ile ilgili dikkat çekici tar-
tışmalar yapılmaktadır. Bu tartışmaların samimi-
yeti, niyeti üzerinde bir yorum ve değerlendirme 
yapmak amacımız değildir. Herkes yaptığının he-
sabını, öte âlemde, kurulacak olan yüce mahke-
mede verecektir. O nedenle biz kişilerden ziyade 

yapılanlar ve söylenenler üzerinde duracağız. Bu 
tartışma ve yaklaşımların ne getirip ne götürdüğü-
ne, kimin ya da kimlerin işine yaradığına dikkat 
çekmek istemekteyiz. 

Bu tartışmalarla ilgili genel değerlendirmemizi 
aşağıda özetlemekteyiz:

1) Meselenin sadece Mustafa Öztürk bazında 
ele alınıp değerlendirilmesi yanlıştır. Mesele, bir 
anlayış, bir yaklaşım, bir düşünce tarzı ve metot 
düzleminde ele alınmalıdır.  

2) İhtilaf konuları ele alınırken, itici, hakaret 
edici, aşağılayıcı bir dil kullanılmamalıdır. 

3) İnsan kaybetmek değil, insan kazanmak 
amaç ve hedef olmalıdır.

4) Hadisler üzerinden başlatılıp sürdürülen ve 
her geçen gün derinleştirilen ya da derinleşen bir 
tartışma, bugün Kur’ân üzerinden ölçüsü kaçmış 
bir boyutta yapılmaktadır. Bu en güzel tarz müca-
dele anlayışı içerisinde sorgulanmalıdır.

5) Kur’ân üzerinden yapılan tartışmalarda 
toplumsal reaksiyon, tepki bir noktaya gelince 
tartışmayı açıp, başlatıp derinleştirenler, “Bunlar 
geçmişte de konuşuldu, tartışıldı, ben yeni bir şey 
söylemiyorum.” şeklinde bir gerekçe ileri sürerek, 
geri adım atarak kendilerini savunmaktadırlar. 
Bu, işin değerlendirilmesi gereken bir boyutudur. 

6) Geçmişte özellikle ulema arasında tartışılan, 
halka pek fazla yansımayan, yansısa da etkisi kısa 
olan, sonra da rafa kaldırılan konuların, iletişim, 
internet, dijital çağında, kamuoyuna açılmasının, 
taşınmasının yapacağı etki, özellikle genç nesiller 
üzerinde yapacağı etki göz önüne alınmamak-
tadır. Tartışmayı başlatanlar süreci kontrol ede-
memekte, inisiyatif başkalarının eline geçmekte, 
camia içinde tartışma, atışma ve gerilim derinleşti-
rilip ciddi fay hatları meydana getirilmektedir. Bu 
nedenle ‘bunlar, geçmişte de konuşuldu, tartışıldı, 
ben yeni bir şey söylemiyorum.’ savunması, doğru, 
adil ve gerçekçi değildir. 

7) Tartışmayı açıp derinleştirenlerin kendi-
lerini savunmak için geçmişte atıfta bulunduğu 
ulemanın kitaplarında konunun hangi kapsam 
ve boyut ile yer aldığına açıklık getirmeden “…
Falancanın şu kitabında geçmektedir.” demeleri, 
yanlış ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Çünkü bir ko-
nunun söz konusu şahsın kitabında yer alması ile 
onu onaylayıp onaylamadığı, kabul edip etmediği, 
destekleyip desteklemediği, tasvip edip etmediği 
belirtilmemektedir. Kendine destek bulma anlayı-
şı ile söz konusu şahısların sadece isminin kul-
lanılması, camiaya büyük bir zarar vermekte, söz 

Mustafa Öztürk
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konusu şahsa da iftira edilmektedir. Onun da iti-
barı zedelenmekte olduğundan kul hakkına teca-
vüz edilmiş olmaktadır. Bu tutum ve tavırlar, çok 
ciddi sorumsuzluk göstergesidir. 

8) Geçmişteki ulema hata yapmaktan münez-
zeh değildir. Onların da hata yapma ve hataların-
dan dönme hakları vardır. 

9) Kur’ân merkezli tartışılıp derinleştirilen 
önemli bir konu ise Kur’ân’da anlatılan bazı olay-
ların, kıssaların, “sembolik olduğu (!)”, “gerçek-
te olmadığı (!)” olgusudur. Bu konu da derinle-
mesine irdelenmesi gereken bir sorundur.

10) Son zamanlardaki bazı yaklaşım ve tar-
tışmalarda en ciddi zaaf, meselenin bütüncül ele 
alınmaması, olaya, vakaya, konuya etki eden bü-
tün faktörlerin, etkenlerin, parametrelerin dikkate 
alınmadan, genellikle tek boyuta indirgenerek yo-
rumlanması, değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır. 
Kafada oluşan bir fikre ya da varsayıma/kabule 
Kur’ân’dan delil aramada Kur’ân’ın bütünlüklü 
ele alınıp değerlendirilememesi ya da Kur’ân’a 
bütüncül yaklaşılmamasıdır. Kendine delil gibi 
gözüken bir ayet ele alınıp bir teori inşa edilmek 
istenmektedir. 

11) Kur’ân’da insanı en iyi bilen olarak Allah, 
yarattığı varlığa/insana hitap etmektedir. İnsana 
etki eden zıt kuvvetlerin varlığı göz önüne alınarak 
onun fıtrat yönünü kuvvetlendirecek şekilde, öte 
dünya, cennet ve cehennem hatırlatılarak, İblis’e, 
İblis’in yoluna uymaması için insan uyarılmakta-
dır. Hak ve batıl çatışmasında istikamet kaybına 
mâni olmak için yapılan uyarıları dikkate almayıp 
İblis’e tâbi olursa, başına geleceklerin fotoğrafı en 
açık bir şekilde kendisine hatırlatılmaktadır. Öte 
dünyada karşılaşabilecekleri tablo kendilerine ha-
tırlatılarak gittikleri yoldan dönmeleri, insanlara 
zulmetmemeleri kendilerine hatırlatılarak uyarıl-
maktadırlar. Niyet yok etmek değil, ıslah etmektir. 
Kur’ân üzerinden tartışma açanlar, “Bu Allah dili 
olabilir mi?, “Allah intikamcı, …lanetçi olabilir 
mi?” diyenler bu denklemi görememekte ya da 
görmek istememektedirler. 

12) Peygamberler insandırlar ve Allah’a göre 
mükemmel değillerdir. Hata yapma durumları, 
ihtimalleri vardır. Yapmış oldukları hatalar anın-
da Allah tarafından uyarılarak düzeltilmiştir. Hz. 
Peygamber, 3-5 müşrike kendisi “p.ç” diyemiyor, 
ama bunu Allah’a söyletiyor. Allah da bu konuda 
ikaz ve uyarı yapmıyor. Bu yaklaşımın bir ilmi de-
lili var mı, varsa nedir? Belli değildir. Bu durumda 
Peygamber yalancı (!), iftiracı (!) olmuyor mu? 

Yalanda da ortağı (!) onu uyarmayan, ikaz etme-
yen Allah değil midir? Bu durumda Kur’ân iftira-
larla, yalanlarla dolu bir kitap (!) olmuş olmuyor 
mu? Bu yaklaşım nasıl bir imanın sonucudur? 
İman etmiş olduğunu söyleyenlerin, böyle bir 
mantığı inşa etmeye çalışmalarında amaç nedir?

13) Genelde ilahiyat camiası, Kur’ân’da zaman 
zaman atıfta bulunulan, tıp, mühendislik, psiko-
loji, sosyoloji, fen bilimleri, jeoloji, astronomi, 
parçacık fiziği, evrenin oluşumu ve değişik hay-
vanlarla ilgili ayetlerle genellikle ilgilenmemekte-
dir. Allah’ın bazılarında “bunda Allah’ın varlığını 
ve birliğini gösteren ayetler vardır.” ifadesine dik-
kat edilmemektedir. “Biz size enfüste ve âfâkta 
ayetlerimizi göstereceğiz” ayetinde verilen büyük 
mesajla genellikle ilgilenilmemektedir.  

14) Bazıları, söz konusu alanlarla ilgili ayet-
lerin bir kısmını kendi başlarına izah edemedik-
lerinden, alanla ilgili ilim erbabına da sormadık-
larından, bu ayetlerin sembolik olduğunu ifade 
ederek ayetleri devre dışı bırakmaktadırlar (akıl-
larınca ayetleri işlevsiz kılmaktadırlar).

15) İlahiyat camiasında Kur’ân’ın tefsirinde 
genel açıdan tehlikeli olan bir yaklaşım da söz ko-
nusu alanlarla ilgili ayetlere ilişkin yapılacak bir 
tefsirin “ilmî tefsir” olduğu kavramsallaştırması-
dır. “İlmî yaklaşım”, “bugün böyle der, yarın baş-
ka bir şey derse, bu çok tehlikeli olur, Kur’ân’dan 
şüpheye düşülür.” Tıp, mühendislik, temel bilim-
ler gibi alanlarla ilgili yapılan tefsire “ilmî tefsir” 
dendiğine göre akaid, hukuk, ekonomi, ahlak, 
aile ve toplum bilimleri vb. gibi alanlarla ilgili ya-
pılan tefsirlere ne demek gerekir? Oysa Kur’ân’da 
üzerinde durulan konulardan biri de ‘zan’ ve ‘ilim’ 
ilişkisidir. Kaldı ki geçmiş âlimlerin tefsirlerinde, 
yaptıkları değerlendirmelerden sonra genellikle 
düştükleri not, “En doğrusunu Allah bilir.” ibare-
sidir.

16) Allah, Cebrail, Vahiy, Kur’ân, Kitap ve 
Peygamber ile ilgili tartışmalarda, fikirlerin çok 
kötü bir dil kullanılarak tartışmaya açılması, işin 
bir başka boyutudur. İşin diğer boyutu ise bunlara 
karşı çıkanların da çok daha kötü bir dil kullan-
maları, kazanmak yerine kaybetmek, yok etmek, 
tekfir etmek yaklaşımını sergilemeleridir.

17) Bu tartışmalarda çok ciddi bir tehlike de 
tartışmayı açanların Kur’ân’da geçen ve çok an-
lamlı olan bazı kavramları esas bağlamından ko-
parıp tali 3., 4. derecedeki anlamlarını kullanarak 
ayetleri yorumlayıp değerlendirmeleridir. Amacın 
dışına taşan, aşırı kavramsal analiz yapılmaktadır 
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18) Son dönemde Allah, Cibril, Vahiy, Kur’ân, 
Kitap ve Peygamber üzerinde tartışma yapanların, 
İblis’le Hz. Âdem arasında geçen ve Kur’ân’da yak-
laşık 15 ayrı surede yer verilen ve her surede ayrı 
bir boyutuna dikkat çekilen mücadelenin, İblis’in 
kurduğu satranç tahtasının ve insanlığı saptırmak 
için yaptığı yeminin, İblis ve Şeytan kavramlarının 
geçtiği ayetlerin bir bütün olarak göz önüne alın-
mamasıdır. 

19) Kur’ân ayetlerinin tarihsel olduğunu söy-
lemek, o günkü toplumun ihtiyaçlarına cevap 
vermiştir; bugünü ve yarını kapsamak demek, 
Kur’ân’ın muhtevasına karşı çıkmak ve Kur’ân 
ahkâmını tasfiye etmektir. 

Ayrıca Kur’ân’da geçen bazı ifadelerle ilgili 
“Allah bunu söyler mi?” şeklinde bir sorgulama, 
Kur’ân’ın ayetleri üzerinde şüphe uyandırmak 
ve onların ilahi makamdan gelmediğini söyleyip 
birçok ayetin Kur’ân’dan çıkarılmasını istemek 
demektir. Bu da Kur’ân’da geçen “Kitab’ı parçala-
mak” ve “dini parçalamak”tan başka bir anlama 
gelmez.

20) Üzerinde durulması gereken en temel ko-
nulardan biri, ortaya atılan bir iddianın, 21. asrın 
dünyasında, küresel hâkimiyet savaşlarında ne ge-
tirip ne götürdüğüne, kime ne fayda sağladığına 
dikkat edilmemesidir.   

“Enfüste ve Âfâkta Allah’ın Ayetleri”

Bütünlüklü şekilde bakıldığında, Kur’ân’ın bu 
dünyadaki hayat tarzının fıtrat merkezli tanzim 
edilmesi için yol göstermek, öteki dünyaya ha-
zırlamak gayesiyle her konuda, gelecekle de ilgili 
çok şey söylediği çok rahat bir şekilde görülebi-
lir. İnsanlara yol göstermek amaçlı olarak Allah, 
ayetlerini hem insanların kendi bünyelerinde hem 
de insanın dışındaki evrende insana göstereceğini 
Kur’ân’da açık bir şekilde ifade etmektedir:

“Biz ayetlerimizi hem âfâkta hem de kendi 
nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz 
onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. 
Her şeyin üzerinde senin Rabbinin şahit olması 
yetmez mi?” (41 Fussilet 53)

Ayetlerin insanlara gösterilmesindeki amaç, 
onları İblis’in ve İblis’in yolunda gidenlerin şer-
rinden korumak, hak yola ulaşmalarını sağlayarak 
öteki dünyada cezalandırılmalarına mâni olmak-
tır. Bu nedenle Kur’ân toplumda farklı insan un-
surlarına farklı örnekler vererek hitap edip onları 
uyarmak istemektedir:

“O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çı-
karır, ölümünden sonra da geri diriltir. İşte siz de 
böyle çıkarılacaksınız.” (30 Rûm 19)

“Sizi topraktan yaratmış bulunması, onun 
ayetlerindendir; sonra siz, (yeryüzünün her ya-
nına) yayılmakta olan bir beşer (türü) oldunuz.” 
(30 Rûm 20)

“‘sükûn bulup-durulmanız’ için, size kendi ne-
fislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sev-
gi ve merhamet kılması da O’nun ayetlerindendir. 
Hiç şüphe yok bunda düşünebilmekte olan bir ka-
vim için gerçekten ayetler vardır.” (30 Rûm 21)

“Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin 
ve renklerinizin ayrı (farklı ve değişik) olması 
da O’nun ayetlerindendir. Hiç şüphe yok bunda 
âlimler için gerçekten ayetler vardır.” (30 Rûm 
22)

“Geceleyin ve gündüzün uyumanız ile onun 
lütfundan (geçiminizi temin için rızkınızı) arama-
nız, O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda işi-
tebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır.” 
(30 Rûm 23)

“Size bir korku ve umut (unsuru) olarak şim-
şeği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle 
ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de O’nun 
ayetlerindendir. Hiç şüphe yok bunda aklını kulla-
nabilecek bir kavim için gerçekten ayetler var-
dır.” (30 Rûm 24)

“Göğün ve yerin onun emriyle (hareketten 
kesilip olduğu yerde veya bu düzen içinde) dur-
ması da O’nun ayetlerindendir. Sonra sizi yerden 
(toprağın altından) bir (kere) çağırma ile çağırdığı 
zaman hemencecik siz (bir de bakarsınız ki) çıka-
rılmışsınız.” (30 Rûm 25)

“Göklerde ve yerde bulunanlar onundur; hepsi 
ona ‘gönülden boyun eğmiş’ bulunmaktadırlar.” 
(30 Rûm 26)

“Yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek 
olan O’dur; bu O’na göre pek kolaydır. Göklerde ve 
yerde en yüce misal O’nundur. O, güçlü ve üstün 
olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.” (30 Rûm 27)

“Size kendi nefislerinizden bir örnek verdi: 
Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde, sağ ellerini-
zin malik olduklarınızdan, sizinle eşit olup kendi 
kendinizden korktuğunuz gibi kendilerinden de 
korkmakta olduğunuz (veya çekinip saygı duy-
duğunuz) ortaklar var mıdır? İşte biz, aklını kul-
lanabilen bir kavim için ayetleri böyle birer birer 
açıklarız.” (30 Rûm 28)

19 ve 20. ayetlerde dikkat çekilen konular 
üzerinden herkese hitap edilmektedir. 21. ayette, 
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‘sükûn bulup-durulma’ için “eşler yaratılması” ve 
“aralarına bir “sevgi ve merhamet konması”, “dü-
şünebilmekte olan bir kavim için”; 22. ayette 
“göklerin ve yerin yaratılması ile dillerin ve renk-
lerin farklı ve değişik olması”, “âlimler için”; 23. 
ayette “gece ve gündüzün varlığı”, “işitebilen bir 
kavim için”; 24-28. ayetlerde “şimşek” ve “gökten 
su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri dirilt-
mek”, “göğün ve yerin bir düzen içinde durması”, 
“göklerde ve yerde bulunanların Allah’a ‘gönülden 
boyun eğmiş’ olması, “insanın nefsinden örnekler 
verilmesi”, “aklını kullanabilen bir kavim için” 
“ayetler” verilmektedir.  

Bu ayetlerden sonra Kur’ân, “hiçbir bilgiye 
dayanmaksızın kendi heva(istek ve tutku) larına 
uymuşlardır.” diyerek zalimlerin tutum ve tavrına 
dikkat çekmektedir:

“Hayır, zulmetmekte olanlar, hiçbir bilgiye 
dayanmaksızın kendi heva (istek ve tutku)ları-
na uymuşlardır. Allah’ın saptırdığını kim hidayete 
erdirebilir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.” 
(30/29)

Dikkat çekici olan nokta, zalimlerin bu tavrına 
karşılık Allah fıtrata, fıtrat yasalarına ve “insanla-
rın çoğunun bunu bilmediğine” vurgu yaparak 
Peygamber’i uyarmasıdır: 

“O hâlde (ey Peygamber ve Peygamber’e uyan-
lar) yüzünü samimiyetle ve tamamen bu dine çe-
vir, Allah’ın fıtratına çevir ki o insanları bu fıtrat 
üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratması değişti-
rilemez. İşte doğru din (budur) fakat insanların 
çoğu bilmezler.” (30/30)

O nedenle Kur’ân’ın “insanlığa son söyleyeceği 
sözün çapı oradaki 3-5 tane lavuk müşrik.” değildi 
ve değildir. Bazı ayetler için “tarihseldir (!)” veya 
“semboliktir (!)” diyenlerin, farklı insan unsurla-
rını ve farklı coğrafyaları göz önüne alarak düşün-
celerini gözden geçirmelerinde fayda vardır. 

Meselenin daha iyi anlaşılabilmesi için Hz. 
Âdem ile eşinin yaratılması, İblis’in isyanı ve insan 
nesline savaş açması ile başlayan sürecin iyi analiz 
edilmesi, gerekmektedir. 

İnsanın Yaratılışı, İblisin İsyanı ve
İnsanlığa Açtığı Sınırsız-Topyekûn Savaş

Son dönem Allah, Kur’ân, Vahiy, Cebrail ve 
Peygamber üzerinden tartışma yapanların tartış-
ma noktalarında girdikleri sarp yokuşu daha iyi 
anlayabilmek için Kur’ân’da yer alan ayetlere göre 
şu iki konunun hatırlanmasında fayda vardır:

1. İnsanın yaratılışı ve yaratılış sonrasında 
İblisin isyanı ve cennette İblis ile Hz. Âdem ara-
sında vuku bulan mücadele, İblisin insanlığa aç-
tığı savaş (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),

2. İnsan bünyesinde var olan ve birbiri ile sü-
rekli çatışan heva ve fıtrat yapısı.

Son derece kapsamlı olan bu iki konu hakkın-
da burada bir kesit sunulacaktır.

Kur’ân’daki ayetlere göre evrenin ve insanın 
yaratılış amacı, aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1. Kâinatın Yaratılması: “Boşuna yaratıl-
madı.” (38/27), “Oyuncak olarak yaratılmadı.” 
(21/16, 17), “Oyun konusu olarak yaratılmadı.”( 
44/38) ve “Hak ile yaratıldı.”(10/5; 14/19; 16/3; 
29/44; 30/8; 44/39; 45/22). 

2. İnsanın Yaratılması: “Boşuna yaratılmadı.” 
(23/115), “İbadet etsin diye yaratıldı.” (51/56-
58), “Yeryüzüne egemen kılmak için yaratıldı.” 
(27/62; 35/39), “Yeryüzünde halife olarak yaratıl-
dı.” (38/26-27; 6/165; 2/30; 7/69, 74; 10/14, 73). 
“Emaneti yüklenmeyi kabul etti.” (33/72; 59/21) 
ve “Sorumsuz değildir.” (75/36) 

İnsana yüklenen bu sorumluluğa uygun şekil-
de de kendisine gerekli imkân ve özellikler, yara-
tıldığı andan itibaren verilmiştir. Kur’ân’da insanı 
konu edinen ayetlere göre insanın iki ana temel 
yapısı/yapı taşı mevcuttur: 1. Maddi yapı, toprak 
ve sudan yaratılma, 2. Manevi yapı, “ruhun üflen-
mesi”.

İnsanın topraktan yaratılma ile ilgili ola-
rak “Toprak safhası (turab)” (3/59; 18/37; 
22/5; 30/20; 35/11; 40/67), “Çamur safhası 
(toprak+su)(tîn): ” (38/71; 6/2; 7/12; 17/61;  
32/7; 38/76), “Yapışkan Çamur (min tînin 
lâzib)”(37/11), “Kuru bir çamur, şekillenmiş bal-
çık (min salsâlin min hemein mesnûn)” (15/26, 

Kur’ân-ı Kerim’in Cibril vasıtasıyla 
Hz. Peygamber’in kalbine indirilmesi/

yerleştirilmesi, lafız ve mana bütünlüğü 
içerisinde gerçekleşmektedir. Ortada bir 
kayıt sistemi vardır. Hz. Âdem’e isimlerin 

öğretilmesi, Hz. Musa’ya, Tevrat, Hz. 
İsa’ya İncil ve Hz. Peygamber’e Kur’ân 

mana ve lafız bütünlüğü içerisinde 
verilmiş, indirilmiş ve öğretilmiştir.
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28, 33), “Ateşte pişmiş kuru bir çamur  (min 
salsâlin ke’l-fehhâr)” (55/14, 15), “Süzme bir ça-
mur  (min sülâletin min tîn)” (23/12), “Su (mâ)” 
(21/30; 25/54) ifadeler kullanılmaktadır. 

Kur’ân’da maddi yapı ile ilgili bu kadar farklı 
kavramların, farklı surelerde kullanılmasının özel 
bir mesajı olmalıdır. Bu kavramların içerisinde Pe-
riyodik Tabloda yer alan elementlerin bir şekilde 
elde edilip kullanılmasına dikkat çekilmektedir. 
Yapı taşı periyodik tablodaki elementler olan bir 
yapının şekillendirilmesine vurgu yapılırken ma-
den-metalürji-malzeme mühendisliğinin alanına 
giren farklı teknolojilere dikkat çekilmek istendiği 
kanaatindeyiz. Bu nedenle tefsircilerin ilgili mü-
hendislik alanlarındaki ilim insanları ile ilişki içe-
risinde olması, onların bilgilerini alıp değerlendir-
mesinde fayda vardır. Hattâ bu bir zorunluluktur. 

O zaman Kur’ân’ın “İnsanlığa son söyleyeceği 
sözün çapı oradaki 3-5 tane lavuk müşrik (!)” ol-
madığı çok daha iyi görülebilecektir. 

İlk yaratılışta insanın bu maddi yapısının içine 
yerleştirilen, entegre edilen çok önemli bir yapı 
daha vardır: manevi yapı. En dikkat çekici ve 
bilinmez alan manevi yapı ile ilgili olan alandır. 
Allah, topraktan biçimlendirip şekil verdiği Hz. 
Âdem’e “ruhundan üflemiştir.” (15/29; 32/9; 
38/72). Bu nokta da en ciddi ve zor konu, ruh ne-
dir, mahiyeti nedir? konusu olmaktadır. Kur’ân’da 
bu konuda çok açıklayıcı bir bilgi yoktur. Ancak 
ruh kavramı Kur’ân’da, ‘’Hz. Meryem’e ruhun üf-
lenmesi’’ (21/91; 66/12), “Hz. Peygamber’e bir 
ruh vahyedilmesi” (42/52, 16/2), “Ruh Allah’ın 
emrindendir/emrindedir” (17/85) şeklinde geç-
mektedir. Ruh ile ilgili sorulan sorular üzerine 
gelen ayet, insanlara verilen ilmin kapsam ala-
nının çok az olduğunu ifade ederek ruh ile ilgili 
yapılacak tartışmalara bir sınır koymuştur: “Sana 
ruh’tan sorarlar; de ki: ‘Ruh, Rabbimin emrinden-
dir/emrindedir, size ilimden yalnızca az bir şey ve-
rilmiştir.’” (17/85)

Allah, melek topluluğuna, “Yeryüzünde bir 
halife yaratacağım.” dediğinde, melek toplulu-
ğunun, “Biz seni övüp-yüceltir ve (sürekli) takdis 
edip dururken, orada fesat çıkaracak ve orada 
kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?” tarzın-
da serzenişleri olmuştur. (2/30) Bu serzenişle ilgili 
Allah’ın verdiği cevaplarda, ruhun kapsamı ile il-
gili bir miktar bilgi elde edilebilir:

“Rabbin meleklere söyle demişti: “Ben çamur-
dan bir insan yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan 

ona üflediğim zaman ona secdeye kapanın.” (38/ 
71-72; 15/28-29)

Ayette dikkat edilmesi gereken nokta, periyo-
dik tablodaki elementler kullanılarak (topraktan 
yaratılma) Hz. Âdem’e son şekli verildikten sonra 
ona ruhun üflenmiş olmasıdır. Ruhun üflenme-
sinden sonra da melekler topluluğunun ona secde 
etmesi istenmektedir. Muhtemelen ruhun üflen-
mesi ile Hz. Âdem’e can denilen bir enerji ile 
birlikte vücut organlarının tüm fonksiyonlarını 
yerine getirmesini sağlayabilecek olan bir de ya-
zılım, işletim sistemi ve onu geliştirme yeteneği 
yüklenmiştir. 

Allah’ın yeryüzü için bir beşer yaratacağını, 
davranış olarak melekler olan topluluğuna bildir-
diğinde onların ortaya koyduğu tavır sonrasında, 
melekler ve cinler topluluğuna öğretmediği, ver-
mediği bir bilgiyi Hz. Âdem’e vermiş; sonra da 
hepsini imtihana tâbi tutmuş, “eşyayı göstererek 
isimlerini söylemelerini” istemiştir. Davranış açı-
sından melekler olan topluluk, istenene cevap ve-
rememiş, Hz. Âdem ise hepsini isimleri ile söyle-
yerek cevaplamış ve farklılığını ortaya koymuştur. 
Bunun üzerine Allah, melekler topluluğuna saygı 
bağlamında Âdem’e secde etmesini istemiş, İblis 
hariç geri kalanlar Allah’ın emrini yerine getirmiş-
lerdir. (2/30-34)

İlk yaradılışla birlikte Allah insana ruhundan 
üflemekle muhtemelen, hayat enerjisi, her bir 
hücre dâhil olmak üzere vücudun tüm organları-
nın icra edeceği görev ve sorumluluğu belirleyen 
bir işletim sistemi ve bir yazılım paketi bünyesine 
yerleştirilmiştir. 

Her bir hücrenin ve her bir organın icra etti-
ği paket programlar (komutlar zinciri) olmakla 
birlikte insandaki ana işletim sisteminin merkezi 
beyindir. Bütün organlardan beyne sinir sistemle-
ri gitmektedir. Göz, kulak, deri, el, ayak ve dilin 
çok özel bir konumu vardır. Bütün organlardan 
bu organlara bilgi gitmektedir. O nedenle de bu 
organlar öte dünyada yüce mahkemede şahitlik 
yapacaklardır. (41/20-22; 24/24)

  Yaratılışla ilgili ayetleri göz önüne aldığımızda 
Hz. Âdem’in yapısında üç ana unsur ortaya çık-
maktadır. Bugünkü robot ve bilgisayar teknoloji-
sini göz önüne aldığımızda; donanım (periyodik 
tablodaki elementlerden), yazılım (işletim sistemi 
ve program geliştirme yeteneği) ve enerji (can). 
Elektrik enerjisi olmadığı takdirde ne robot ne de 
bilgisayar bir işe yaramaz. Keza işletim sistemi ol-
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mayan bir robot ve bilgisayar da bir anlam ifade 
etmez. İnsanda da durum benzerdir.   

Hz. Âdem’in yaratılması ile ilgili Kur’ân ayetle-
rini göz önüne aldığımızda yapıtaşları farklı 3 ayrı 
varlık söz konusudur: 1. Nurdan yaratılmış me-
lekler, 2. Nardan yaratılmış cinler ve 3. Topraktan 
yaratılmış Hz. Âdem.

Allah cennete yerleştirilmiş olan Hz. Âdem ile 
eşine cennette yaşamanın hukukunu belirtmiştir. 
Yasak ağaç hariç, geri kalan tüm nimetlerin emri-
ne verildiği (2/35; 7/19), “acıkmaması”, “çıplak 
kalmaması”, susamaması” ve “güneş altında 
yanmaması”, yasağa riayet etmeye bağlanmış 
(20/118-119) ve İblis’in de düşmanı olduğu, on-
dan sakınması gerektiği kendisine bildirilmiştir. 
(20/117) 

Allah, Hz. Âdem ile eşine cennette yaşama 
hukukunu tayın edip kendilerine açık bir şekil-
de bildirmiş olmasına rağmen; onlar İblisin yasak 
ağaçla ilgili kendilerine söylediği “iki melek olma”, 
“ebedi yaşayanlardan olma”, “yok olmayacak 
mülke, sonsuzluk ağacına sahip olma” vaatlerine 
(7/20; 20/120) uyarak yasak ağaçtan yemişlerdir. 
Allah’ın emrine karşı gelip çıplak kalmışlardır. 
(7/22; 20/121)

Kendilerine tayin edilen, çizilen hukuku çiğ-
nedikleri için, “zalim olarak nitelendirilerek” 
(2/36-37) cennetten çıkarılıp yeryüzüne gönderil-
mişlerdir. 

Hz. Âdem cennette kalma hukukunu ihlal 
ettikleri için cennetten çıkarılma kararına karşı, 
“nefislerine zulmettiklerini”, “hata ettiklerini” be-
yan ederek afedilmelerini istemiştir. (7/23). Âdem 
rabbinden aldığı birtakım kelimelerle tevbe et-
miş ve Allah da tevbelerini kabul etmiştir. (2/37; 
20/122) Yeryüzüne gönderilecek olan Hz. Âdem 
ile eşine, nesillerine hidayetçiler, yol göstericiler 
göndereceği müjdesini vermiş, “onlara tâbi olan-
ların kurtuluşa ereceği”; “onlara tâbi olmayanların 
ise hüsrana uğrayacağı”, çok açık bir şekilde ken-
dilerine bildirilmiştir. (2/38-39; 20/123) 

İblis’in İnsanlığa Savaş İlanı

Hz. Âdem’in yaratılışı sonrasında Allah’ın 
“saygı ve üstünlük bağlamında”, davranış olarak 
melekler olan topluluğa (“nurdan yaratılmış me-
lekler” ve “nardan yaratılmış cinler”), “topraktan 
yaratılmış” Hz. Âdem’e secde etmelerini emretti-
ğinde, nardan yaratılmış olan cinlerden İblis hariç 
melekler topluluğunun hepsi secde etmişlerdir.” 

İblis secde etmeyerek Allah’ın emrine karşı gelmiş 
ve isyan etmiştir.

İblis’in Allah’ın emrine isyandaki gerekçesi, 
“ateşten yaratılanın” “topraktan yaratılandan 
daha üstün olduğu” yaklaşımıdır (17/12; 15/32-
33; 17/61; 18/50; 38/75-76). Bu tavır sonrasında 
İblis kovulmuş, Hz. Âdem ile eşi cennete yerleşti-
rilmiştir. İblis, Allah katından kovulduktan sonra 
Allah’tan kıyamete kadar yaşama izni istemiş ve 
bu yaşama izni kendisine verilmiştir. 

Yaşama izni alan İblis, Hz. Âdem’e ve onun 
izinde olanlara sınırsız ve topyekûn bir savaş 
ilan etmiştir (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). 
Bu savaş ilanından sonra tarih şekillenmiş ve bir-
birinin zıddı olan ve fakat her biri kendi içerisin-
de farklı renkler ihtiva eden ikili bir genel yapı, 
hak-batıl şeklinde ikili değer sistemi ortaya 
çıkmıştır (2/42, 119; 3/3; 4/105-171; 6/57; 7/8, 
43; 8/7; 9/33; 10/32-55-82; 21/24; 23/ 71; 31/33; 
43/78; 48/28; 53/28; 103/3).

Allah, İblis’in bu savaş ilanına karşılık insanla-
rı uyarmak, doğru yola sevk etmek için Hidayetçi-
ler, Peygamberler, Resûller göndereceğini, bunlara 
tâbi olanların kurtuluşa ereceklerini; tâbi olmayıp 
isyan edenlerin ise helâk olacaklarını bildirmiştir 
(2/38-39).

Hz. Âdem ile İblis arasında cennette başlayan 
mücadele Hz. Âdem ile eşinin yeryüzüne gönde-
rilmesi ile son bulmamış; İblis, Hz. Âdem’in tüm 
neslini, Allah’ın yolundan saptıracağına dair ye-
min ederek sınırsız ve topyekûn bir savaş ila-

Kalem suresi 13. ayeti
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nı yaparak şiddetin her türünü insanlık tarihine 
sokmuştur: 

“(İblis)Dedi ki: “Madem öyle, beni azdırdığın-
dan dolayı onlar(ı insanları saptırmak) için mut-
laka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturaca-
ğım. 

Sonra da onlara önlerinden, arkalarından, sağ-
larından ve sollarından kendilerine sokulacağım. 
Onların çoğunu şükrediciler bulmayacaksın.” (7 
A’râf 16, 17)

“(İblis)Dedi ki: “Rabbim, beni kışkırttığın şeye 
karşılık, andolsun, ben de yeryüzünde onlara, 
(sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsle-
yip-çekici göstereceğim ve onların tümünü mutla-
ka kışkırtıp-saptıracağım.”

“Ancak onlardan muhlis olan kulların müstes-
na.” (15 Hicr 39-40).

 “(Allah): ‘Onlardan güç yetirdiklerini sesinle 
sarsıntıya uğrat, atlıların ve yayalarınla onların 
üstüne yaygarayı kopar, mallarda ve çocuklarda 
onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaatlerde bulun.’ 
Şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey vadet-
mez.” (17 İsrâ 64)

“Kur’ân’ın Manası da Lafzı da Allah’a Aittir:                                                      
“Kur’ân Allah Kelamıdır”

Hz. Âdem’in yaratılış olayını ele almamızın se-
bebi insan yapısında var olan,  donanım, yazılım 
ve enerji (can) faktörüne dikkat çekmek içindi. 
Hz. Âdem’e “ruhun üflenmesi”, “eşyanın isimle-
rinin öğretilmesi”, cennete yerleştirilip kendisine 
cennette yaşama hukukunun bildirilmesi, hukuku 
ihlal ettiği takdirde cennetten çıkarılacağı, İblisin 
ise düşmanı olduğu ve hukuku ihlal ettikten sonra 
cennetten çıkarılıp yeryüzüne gönderilmesi, yer-
yüzüne gönderilirken de bilgilendirilmesi olgusu, 
Kur’ân’ın mana ve lafzı ile ilgili tartışmalara açık-
lık getireceğinden dolayıdır.   

Allah insanı önce bilgilendiriyor, hukuk tayını 
yapıyor, hukuka uymadığı takdirde başına neler 
geleceğini söylüyor, düşmanına karşı da uyarıyor. 
Bu ilahi sünnettir ve değişmezdir. Burada mana ve 
lafız birliktedir, aksi beyan edilmemektedir. 

İnsan bünyesindeki donanım ve yazılım ara-
sındaki ilişki henüz çözülememiş bir gizeme sa-
hiptir. Ancak her geçen gün biraz daha aydınlan-
maktadır. 

Bütün bilgiler, bilgisayar ve robotlarda olduğu 
gibi hücrelere kaydedilmektedir. Vücuttaki her bir 
hücrenin komutları icra etme kapasitesi vardır; 
bazı hücreler bir komut, bazı hücreler ise bir mil-

yon komut icra edebilmektedirler. Bilgisayarlar, 
0-1 ikili kod sistemine göre yapılandırılmıştır. İn-
sanların bilgisayarları kolay kullanabilmeleri için 
yüksek seviyeli programlama dilleri geliştirmişler-
dir (Fortan, C++, Java Python, vb.) . Klavye üze-
rinde bulunan bütün sembollerin ikili sistemde 
1 ve 0’lardan oluşan bir kelime (Word)/kelimeler 
karşılığı vardır.   

İnsanda ana kontrol ve hafıza mekanizması 
beyinde bulunmaktadır. Beyin yapısı bu anlamda 
çok karmaşıktır; şimdilik muammalarla doludur1: 

“İnsan beyninde yüz milyar nöron (esas iş gö-
ren, esas düşünen hücre) var, yani esas düşünen, iş-
lem yapan nöronlar, bir de bunların hizmetkârlığını 
yapan, lojistik hizmet veren, bir trilyon, glia de-
diğimiz hücreler var. Bir hücrenin zarında yetmiş 
milivoltluk enerji var. Bir hücrenin on üzeri on se-
kiz bağlantısı var (1018 ) saniyede beyinde bir hüc-
re on üzeri on altı (1016 ) işlem yapıyor. On milyon 
kere yüz milyar, yanı onu on altı defa kendi içeri-
sinde, saniyede yapıyor, saniyedeki işlem süresi… 
Beyin, bütün organlarımızı idare eden ve içerisinde 
büyük sırları saklayan bir organ.”

Beyinde kelimelerin manaları ile lafızları bir-
likte kaydedilmektedir. Hz. Adem’e isimlerin öğ-
retilmesinde, kendilerine cennette kalma şartları-
nın bildirilmesinde, cennetten çıkarıldıkların da 
Allah’tan birtakım kelimeler alarak tövbe etmesin-
de beyindeki kayıt mekanizması, devreye girmek-
tedir. Bu süreçte mana ile lafzın farklı olduğunu 
belirten bir işaret, bir ima söz konusu değildir. 

Hz. Âdem ile eşi tayin edilen hukuku çiğ-
nediklerinde, Allah’ın kendilerine “Ben sizi bu 
ağaçtan menetmemiş miydim? Ve şeytanın da si-
zin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu 
söylememiş miydim?” (7/22) demiştir. Onlar bize 
söylediklerinin (sözlerinizin) manasını öyle anla-
madık dememiş, kendilerine söylenenleri çok iyi 
anladıkları bağlamında Allah’a şu cevabı vermiş-
lerdir:

“Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer 
bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen, gerçekten 
hüsrana uğrayanlardan olacağız.” (7/23)

“Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin 
ve renklerinizin ayrı (farklı ve değişik) olma-
sı da, Onun ayetlerindendir. Hiç şüphe yok bun-
da, âlimler için gerçekten ayetler vardır.” (30/22) 
ayetine göre dillerimizin farklı olması Allah’ın bir 
ayeti olduğuna göre Allah muhatapları ile onların 

1  İsmail Hakkı Aydın, Beyin Sizsiniz, Girdap Kitap, 2018, s. 
52, 55
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anlayabileceği mana ve lafız bütünlüğünü ihtiva 
edecek bir tarzda konuşması olması gerekendir, 
doğal olandır.  Nitekim Allah, Hz. Âdem’i yarat-
madan önce melekler topluluğu ile konuşmuştur. 
Hz. Âdem’i yarattıktan sonra melekler topluluğu 
(nurdan yaratılmış melekler, nardan yaratılmış İb-
lis) ve Hz. Âdem ile aynı anda konuşmuş, onlara 
gösterdiği eşyanın isimlerini sormuştur. Melekler 
topluluğu cevap verememiş, Hz. Âdem ise soru-
nun cevabını vermiştir. Bu konuşmalarda hangi 
dil kullanıldığı, taraflar arasında iletişimin nasıl 
sağlandığı belli değildir. “Gerçek şu ki, biz emanet-
leri göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu 
yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıl-
dılar; onu insan yüklendi. Çünkü o, çok zalim, çok 
cahildir.” (33/72) ayetine göre evren bizim henüz 
sırını çözemediğimiz bir canlılığa sahip olup Allah 
ile konuşmaktadır/iletişim kurabilmektedir. Hz. 
Davud ile dağlar ve kuşlar konuşmakta / iletişim 
hâlinde bulunmuşlardır. (21/79, 34/10-11) Hz. 
Süleyman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan 
oluşan ordulara sahip olup her kesimle konuşa-
bilmiştir (27/17-41). Allah, Hz. Musa ile konuş-
muştur. (20/83-85; 19/52; 28/30-36)

Allah (c.c.), Hz. Âdem’den itibaren insanlığa 
peygamberler göndermiş, hepsine de mesajı an-
layabilmeleri için kendi dillerinde mana-lafız 
bütünlüğü içerisinde vahiy indirmiştir. Tevrat’ın, 
Hz. Musa’ya (a.s.) İbranice; İncil’in, Hz. İsa’ya 
(a.s.) Aramice; Kur’ân’ın da Hz. Peygamber’e (s.) 
Arapça indirilmiş olmasının sebebi, peygamber 
gönderilen toplumların bu dilleri konuşmaların-
dan dolayıdır. Bu kanuniyet, Hz. Muhammed (s.) 
için de geçerlidir. Allah Hz. Muhammed’e elçilik, 
risalet görevi vermiş ve onunla Cebrail vasıtasıyla 
iletişim kurmuştur. Bu iletişim vahiydir. İletişimin 
dili ise Arapçadır:

“Şüphesiz biz onların “Kur’ân’ı ona ancak bir 
insan öğretiyor” dediklerini biliyoruz. Kendisine 
nispet ettikleri şahsın dili yabancıdır. Hâlbuki bu 
(Kur’ân), apaçık bir Arapça’dır.” (16/103)

“Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir 
Kur’ân olarak indirdik.” (12/2)

 “Kur’ân-ı Kerim’in okunuşu ve telaffuz edi-
lişiyle ilgili Kur’ân/kıraat, tilavet, tertîl, kelam 
ve kavl kelimeleri”, Kur’ân’da geçmektedir. İlki 
Kur’ân’da okumak anlamındadır (75/16-19). 
“Tertîl, öncelikle [bazı şeyleri] görünür şekilde, 
en uygun bir düzen içinde ve acele etmeden bir 
araya getirmek anlamına gelir. (…) Bir metnin 
okunuşu ile ilgili olarak kullanıldığında, anlamı-

nı düşünce süzgecinden geçirerek sakin ve öl-
çülü okumayı anlatır.”2 (73/4, 25/32), “Tilavet, 
lafız ve manadan oluşan bir metnin veya sözün 
telaffuz edilmesi” demektir.3(3/58). “Kelam, söz, 
deyiş, cümle, hat ve işaret anlamına gelmekte-
dir. Sesle ifade edildiğinde lafz veya kavl; yazıyla 
ifade edildiğinde hat veya kitabet; işaretle ifade 
edildiğinde ise remz veya resm adını alır. (9/6); 
kavl de söz anlamına gelmektedir”4 (73/5). Bu 
kelimelerin geçtiği ayetler göz önüne alındığında, 
“Kur’ân’ı okuma ve okutma işinin de mana ve laf-
zının da esas itibariyle yüce Allah’a ait olduğunu 
göstermektedir.” “Bir metin ya da sözde lafız ve 
mana, kesinlikle bir arada bulunması gereken 
iki unsurdur; bir metnin okunabilmesi için, lafız 
ve mana unsurları olmazsa olmazdır.” Kur’ân’ın 
okunuşu için de durum böyledir.5  

Kur’ân-ı Kerim’in Cibril vasıtasıyla Hz. 
Peygamber’in kalbine (beynine) indirilmesi/
yerleştirilmesi, lafız ve mana bütünlüğü içeri-
sinde gerçekleşmektedir. Ortada bir kayıt siste-
mi vardır. Hz. Âdem’e isimlerin öğretilmesi, Hz. 
Musa’ya, Tevrat, Hz. İsa’ya İncil ve Hz. Peygam-
bere Kur’ân mana ve lafız bütünlüğü içerisinde 
verilmiş, indirilmiş ve öğretilmiştir.  İlahiyatçı 
camianın beyindeki kayıt sistemini incelemele-
rinde fayda vardır. 

Hz. Peygamber’e vahiy geldiği zaman acele ile 
onu okumaya kalktığında ikaz edilmesinin sebe-
bi, kayıt etme sorumluluğunun Allaha ait olduğu, 
unutma endişesi ile telaşlanmaması gerçeğidir:  

“Onu (Kur’ân’ı, kavrayıp belletmek için) ace-
leye kapılıp dilini onunla hareket ettirip-durma. 
Hiç şüphesiz, onu (kalbinden) toplamak ve onu 
(sana) okutmak bize ait (bir iş) tir. Şu hâlde, biz 
onu okuduğumuz zaman, sen de onun okunuşunu 
izle. Sonra muhakkak onu açıklamak bize ait (bir 
iş) tir.” (75/16-19)

Ayetlerde şu noktalara dikkat çekilmektedir: 
1- Vahyi Peygamber’in kalbine/hafızasına yerleş-
tirmek, ona bellettirmek, onu açıklamak ve Onu 
peygambere okutturmak Allah’a ait bir iştir. 2- Va-
hiy geldiğinde unutma endişesi ile telaşlanıp oku-
maya kalkma, acele etme, okunuşu izle. 

2   Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı, çev. Cahit Koytak-Ahmet 
Ertürk, İşaret Yayınları, İstanbul, 1997,  s.1200. 

3   Celil Kiraz, “Kur’ân Vahyinde Lafız-Mana Bütünlüğü” https://
gurbettekierzurum.com.tr/haber/5845614/prof-dr-celil-kiraz-
mustafa-ozturk-e-cevap-verdi

4   Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB 
yayınları, Ankara, 2006.

5 Celil Kiraz, a.g.m.
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Dikkat edilmesi gereken bir nokta da vahyi 
kalbe yerleştirme ile okutmanın bir arada zik-
rediliyor olmasıdır.  Benzer bir vurgulama Furkân 
32’de yapılmaktadır:

“Küfredenler dediler ki: ‘Kur’ân ona tek bir 
defada, toplu olarak indirilmeli değil miydi?’ Biz 
onunla senin kalbini sağlamlaştırıp-pekiştirmek 
için onu böylece (ayet ayet indirdik) ve onu ‘belli 
bir okuma düzeniyle (tertîl üzere) düzene koyup’ 
okuduk.” (25/32) (Bak: 2/97)

 Bu ayette ayrıca topluca indirmemenin se-
bebine vurgu yapılmaktadır. Ayette aynı zaman-
da toplumsal değişim süreci ve yasalarına dikkat 
çekilmektedir. Vakalar üzerine ayetlerin gelmesi-
nin insanlar üzerinde yapacağı etkinin, çok daha 
anlamlı büyük olacağı gerçeğine vurgu yapılmak-
tadır. Aynı zamanda İblis’in yolundan gidenlere 
karşı bir strateji geliştirme imkân ve fırsatı mü-
minlere sunulmaktadır. Müşriklerin Kur’ân’la ilgi-
li başlatıp yürüttükleri psikolojik savaşta “başka 
bir Kur’ân getir, bunu değiştir.” tarzında yaptıkları 
saldırılara karşı Allah’ın verdiği cevap, Kur’ân’ın 
mana ve lafız bütünlüğüne ilişkin en önemli bel-
gedir, delildir:  

“Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anla-
tılınca bizimle karşılaşacaklarına inanmayanlar, 
‘Bundan başka bir Kur’ân getir veya bunu değiştir.’ 
dediler. Onlara şöyle de: ‘Onu kendiliğimden de-
ğiştirmeye hak ve yetkim yoktur, ben ancak bana 
vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik 
edersem şüphesiz dehşetli bir günün azabından 
korkarım. Yine de ki: ‘Allah (öyle) dileseydi ne 
ben onu size okuyabilirdim ne de siz onu anlaya-
bilirdiniz” (10/15-16) (Bkz.7/203)

Bu konuda her türlü yorum, değerlendirme ve 
tartışmaya Kur’ân’da Hâkka suresinde çok açık ve 
sert bir cevap verilmektedir: 

[69.40] “Hiç şüphesiz o (Kur’ân), şerefli bir el-
çinin kesin sözüdür.

[69.41] O, bir şairin sözü değildir. Ne kadar az 
inanıyorsunuz?

[69.42] Bir kâhinin de sözü değildir. Ne kadar 
az öğüt alıp-düşünüyorsunuz?

[69.43] Âlemlerin Rabbinden bir indirilmedir.
[69.44] Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydu-

rup-söylemiş olsaydı,
[69.45] Biz onu kuvvetle yakalardık,
[69.46] Sonra onun can damarını elbette ke-

serdik.

[69.47] O zaman, sizden hiç kimse araya gi-
rerek bunu kendisinden engelleyip-uzaklaştıra-
mazdı.”

Diğer taraftan her türlü spekülasyona meydan 
vermeyecek bir korumanın, Kur’ân üzerinde ol-
duğuna özel bir vurgu yapılmaktadır.

“Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levh-i 
Mahfuz’da bulunan şanlı bir Kur’ân’dır.” (85/21-22)

Sonuç:                                                                                                                                    
Kur’ân’ı Mana ve Lafız Olarak Ayırmak,                                                                               

Kitabı ve Dini Parçalamak Demektir

Bu aşamada Mustafa Öztürk’ün “Vahiy mana-
sı Allah’a lafzı Peygamber’e aittir.”  “Kur’ân Allah 
kelâmı değildir.” “Hz. Peygamber kendisine mana 
olarak indirilen vahyin tercümanlığını Kur’ân ara-
cılığıyla yapmıştır.” ifadelerine bakmakta fayda 
vardır:

“Tanrı güncel politiğin sosyolojinin içine gir-
mez. Gorion/Orion Takım Yıldızına bak, And-
ro Medaya bak, Samanyolu’na bak, National 
Coğrafik’e git Okyanusun diplerine bak, kutupla-
ra bak, çiçeğe bak, Boğaz’da erguvana bak, bir de 
Kur’ân’a bak, Kur’ân 23 sene Velid bin Muğire aşa-
ğı As bin Vâil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-
Taif-Medine’ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleye-
ceği sözün çapı oradaki 3-5 tane lavuk müşrik. 
Ve o müşriğe Kur’ân’da öyle küfürler var ki. Bir 
tanesini okuyayım mı size? Kalem Suresi... (3-4 
ayet okuduktan sonra) Hem ‘kel’ hem ‘fodul’ ve 
-badezalik- üstüne üstlük zenîm/‘p.ç’ ifadesi kulla-
nılıyor. Onu tabii meale öyle yazamazsın, ‘soysuz’ 
diyeceksin!

Aç. adres vereyim aç. Ferrâ’nın Me’âni’l-
Kur’ân’ını aç. İbni Kuteybe’yi aç! Nereyi açarsan 
aç! Nesebi bilinmeyen, onun bunun çocuğuna 
‘zenîm’ denir Arapçada. Bu Allah dili olabilir mi? 
İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Fe-
verandır, olabilir. Olabilir üstadım, olabilir.” 

“…Tanrı, merhametin katsayısı belli değil, en-
gin merhamet ve şefkat sahibi, dilinden lanet eksik 
olmuyor. Şimdi üstadım ben bunu Tanrı’ya nasıl 
yakıştırayım? Tanrı niçin bu kadar hiddetli? Aca-
ba diyorum gazabı olsun. Kendisini övmesi/övün-
mesi olsun. Laneti olsun. Ve sairesi olsun. Acaba 
Resûlüllah bir tür Hermes gibi, hani Hermes’i bili-
yorsunuz, mitolojide tanrının mesajının insan id-
raki tarafından kuşatılamayacağı için, o mesajın 
insan diline çevirisini/aktarımını Hermes üstlenir. 
Bir tür elçilik yapar. Peygamber de Allah’ın soyut 
mesajlarını muhatap olduğu insan kitlesine ken-
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di zihin süzgecinden geçirerek aktarıyor olabilir 
mi?”

“[Peygamber] bu aktarımda Tanrı’yla onto-
lojik bir yakınlığı olmadığı için, Tanrı gibi dü-
şünemeyeceği, Tanrı gibi davranamayacağı için 
insanca davranacaktır ve ister istemez hem di-
linin kısıtlılıkları hem de insan olma özellikleri 
itibarıyla Tanrı’yı da kendi idrak sınırları içinde 
tanımlayacaktır. Mesela Tanrı’yı memnun etme-
yi rahmet ile, mükafat ile anlatacaktır, Tanrı’nın 
sözünü tutmamayı, ‘Bakın kızdırırsınız, gazaba 
getirirsiniz, öfkelendirirsiniz, size bağırır çağı-
rır, hatta ceza verir!’ şeklinde, yine insan algısı 
üzerinden Tanrı’ya bir sıfat atfedecektir.”

Yukarıdaki ifadeleri göz önüne aldığımızda, 
Mustafa Öztürk’e göre Allah’ın emrine karşı gelen 
İblis ve Hz. Âdem cezalandırılmamalıydı. Böyle 
bir cezalandırma Allah’a yakışmaz. Ya da ilk ya-
ratılış olayını, Hz. Âdem ile İblisin mücadelesini 
anlatan ayetler gerçekten yok, Hz. Peygamber kit-
leleri etkileyebilmek için bunları bu şekilde aktar-
mıştır mı demek istiyor? 

Mustafa Öztürk’e göre Hz. Peygamber (s.) 
Kur’ân ayetlerini değiştirmiş, kendi söyleyeme-
diklerini Allah’a söylettirmiştir. Bu durumda 
69/40-57; 10/15-16; 7/203 ayetlerinin gereğini 
Allah’ın yerine getirmesi gerekmez miydi? Onları 
da Peygamber uydurdu deniyor ve Allah ’da buna 
sessiz kaldı deniyorsa; o zaman Allah’a, Ahiret gü-
nüne, Peygamberlere, Kitaplara iman etmekten ne 
kastedildiğidir?

Allah Kur’ân’da Abese suresinde, âmâya karşı 
tavrından dolayı, Hz. Peygamber’i sert bir şekilde 
uyarmıştır (80/1-10). Çok daha sert bir uyarı İsrâ 
suresi 73-75’de yer almaktadır: “Onlar neredey-
se, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı 
düzüp uydurman için seni fitneye düşürecekler-
di; o zaman da seni dost edineceklerdi. Eğer biz 
seni sağlamlaştırmasaydık, and olsun, sen onla-
ra az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin. Bu 
durumda, biz sana, hayatın da kat kat, ölümün 
de kat kat (acısını) tattırırdık; sonra bize karşı 
bir yardımcı bulamazdın.” (17/73-75)

Allah’ın Hz. İsa üzerinden verdiği mesaj, son 
derece anlamlı ve uyarıcıdır. Çünkü soru Hz. 
İsa’ya yöneltilmiştir: “Allah, ‘Ey Meryem oğlu 
İsa! Sen mi insanlara ‘Beni ve annemi Allah’tan 
başka iki ilah olarak benimseyin dedin?’ demişti 
de, ‘Hâşâ, hak olmayan sözü söylemek bana ya-
raşmaz; eğer söylemişsem, şüphesiz Sen onu bi-
lirsin; Sen, benim içimde olanı bilirsin; ben Senin 

içinde olanı bilmem; doğrusu görülmeyeni bilen 
ancak Sensin’ demişti. ‘Ben onlara sadece ‘Rab-
bim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin’ diye 
bana emrettiğini söyledim. Aralarında bulun-
duğum müddetçe onlar hakkında şahittim, beni 
aralarından aldığında onları Sen gözlüyordun. 
Sen her şeye şahitsin.’” (5/116-117)

Mustafa Öztürk’ün iddiasını göz önüne aldığı-
mızda yani “Hz. Peygamber gelen vahyi değiştir-
miş (!)”, “kendi söyleyemediklerini Allah’a söy-
lettirmiştir.” ifadesini göz önüne aldığımızda; Hz. 
Peygamberin çok sert bir şekilde cezalandırılması 
gerekirdi. Böyle bir şey olmadığına göre Mustafa 
Öztürk kardeşimizin, düşüncelerini bir kez daha 
gözden geçirmesinde fayda vardır. 

[003.019] Hiç şüphesiz din, Allah katında 
İslâm’dır. Kendilerine kitap verilenler, ancak ken-
dilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ‘kıs-
kançlık ve hakka başkaldırma’ (buğz) yüzünden 
ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın ayetlerine küfreder-
se, gerçekten Allah, hesabı pek çabuk görendir.

[006.070] Dinlerini bir oyun ve eğlence (ko-
nusu) edinenleri ve dünya hayatı kendilerini mağ-
rur kılanları bırak. Onunla (Kur’ân’la) hatırlat ki, 
bir nefis, kendi kazandıklarıyla helâka düşmesin; 
(böylesinin) Allah’tan başka ne bir velisi, ne de bir 
şefaatçisi vardır; her türlü fidyeyi verse de kabul 
olunmaz. İşte onlar, kazandıkları nedeniyle he-
lake uğrayanlardır; küfre saptıklarından dolayı 
onlar için çılgınca kaynar sular ve acıklı bir azap 
vardır.

[042.014]  Onlar, kendilerine ilim geldikten 
sonra, yalnızca aralarındaki ‘tecavüz ve haksızlık’ 
dolayısıyla ayrılığa düştüler. Eğer senin Rabbin-
den, adı konulmuş bir ecele kadar geçmiş (ve-
rilmiş) bir söz olmasaydı, muhakkak aralarında 
hüküm verilmişti (iş bitirilmiş). Şüphesiz onların 
ardından Kitaba mirasçı olanlar ise, herhâlde ona 
karşı kuşku verici bir tereddüt içindedirler.

[025.030] Ve Peygamber dedi ki: ‘Rabbim ger-
çekten benim kavmim, bu Kur’ân’ı terkedilmiş 
(bir kitap) olarak bıraktılar.’
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Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın fark 
etmesini sağlamaktır. Yazıların/yorumların 
bu perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki 
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavrama 

sürecine önemli katkılarının olacağını 
düşünüyoruz. Yazılar Halil Çelik tarafından 

Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)

H er hafta İsrail Kudüs haremi ve 
Mescid-i Aksa’ya farklı yöntem-

lerle saldırıyor, yaptıklarına yöne-
lik tüm protestolara rağmen kendi 
üslubundan veya yönteminden 
vazgeçmiyor. 

Baskınlar, namaz kılanların 
teftiş edilmesi, onlar namazday-
ken emirler yağdıran hoparlörlerle 
rahatsız edilmesi yanı sıra sur için-
de ve eski şehirde tarihi bölgelerin 
yıkılması, Esbat Kapısına şamdan-
ların dikilmesi, Ürdün Vakıflar 
Bakanlığından görevlilere yönelik 
tutuklamalar, şehri, halkını ve sa-
kinlerini sıkıştırmak için korona 
vebasının kullanılması… İsrail 
farklı araçlarla hareme saldırılarını 
sürdürüyor. Durmuyor ve durma-
yacak. Günler de bunu gösteriyor 
zaten. 

Gelecek dönemde yeni eğilim-
ler olduğu yönünde bilgiler geli-
yor. Bu eğilimlerin Kudüs haremi 
üzerinde vahim sonuçları olacak. 
Özellikle de siyasi bağlamda ve 
harem idaresinde. 

İçinde mavi kubbeli Kıble Mes-
cidi, ünlü altın kubbeli Kubbetü’s-

Sahra Mescidi ve tarihi mekânların 
da bulunduğu Mescid-i Aksa’nın 
yüzölçümü 144 dönümü aşıyor. 
İsrail bu alanı bölme yönünde 
planlar yağıyor. Özellikle de bir-
çok derneğin yeni planlarla ilgili 
niyeti ortaya çıktı. El-Halil şehrin-
deki İbrahim hareminde gördüğü-
müzün kopyası. Coğrafik ve za-
man taksimi söz konusu… Ancak 
Mescid-i Aksa’nın hikâyesi farklı 
görülüyor.

Maalesef Kudüs haremi ve 
Mescid-i Aksa büyük önem gör-
müyor. Zira Arap medyasının içe-
rik analizi ve Arap siyasi hayatı 
çoğunluğun bu dosyayla ilgilen-
mediğini gösteriyor. Sadece bir 
haber ajansı üzerinden görülüyor 
ve siyasi açıdan geçici bir tepki 
söz konusu. Ancak dosyanın özü 
dikkat çekecek şekilde ortaya yok. 
Sanki Mescid-i Aksa büyük bir 
ümmete ait değilmiş gibi… 

Sızan bilgiler bölgede hazırlığı 
yürütülen tehlikeli dönüşümle-
rin olduğu ve Ürdün’ün Mescid-i 
Aksa’daki rolüyle ilgili yeni İsrail 
senaryolarına götürebileceği yö-
nünde. Şöyle ki İsrail Ürdün’ü 
zayıflatmak, Mescid-i Aksa denk-
lemine ikinci tarafları dâhil et-
mek istiyor. Bu minvalde Mescid-i 
Aksa’nın idaresi Ürdün’e değil 
de birçok taraf arasında ortaklık 
temelinde kolektif bir yönetime 
dönüşüyor. Böylelikle sonrasında 
bölünme planı devreye sokulabi-
lecek. 

Ürdün’ün siyasi rolünün yanı 
sıra Filistinli vakıfların İsrail’e kar-
şı güçlü şekilde durdukları defa-
larca söylendi. Bu ikili olmasaydı 
Kudüs haremi büyük tehlikelere 
maruz kalırdı ancak hâlihazırdaki 
zamanlama farklı. Yeni tehlikeli 
gelişmeler gelecekteki ihtimaller 
karşısında birçok kartı yeniden 
karıyor. Burada Ürdün’e çağrıda 
bulunarak Amman’la olumlu bağ-

lantıları olan tüm Kudüs aktörleri-

ni Mescid-i Aksa dosyasını ele al-

mak üzere ülkeye davet etmesini, 

Ürdün’ün gözetiminde etkin ka-

rarların çıkacağı büyük bir Kudüs 

konferansı yapmasını istiyoruz. 

Dışişleri ve Evkaf bakanlıklarının 

beyanatları yeterli değil. Bu beya-

natlar her hafta çıktığı için sıra-

danlaştı. 

Kudüslülerin toplumsal ve 

ekonomik alanlardaki sıkıntısı 

Mescid-i Aksa’ya yönelik halk ko-

ruma halklarının zayıflamasında 

olumsuz katkıda bulunuyor. Zira 

İsrail vergileri bindiriliyor, top-

raklar müsadere ediliyor, tüccarlar 

korona vebası sebebiyle iş yerleri-

nin kapatılması suretiyle sıkıştırılı-

yor. İşsizlik, uyuşturucuyu yayma 

girişimleri, evlere getirilen cezalar 

ve yıkmalar ve daha birçok ayrıntı 

tüm bunlar acilen çözülmeli!

Kudüs burada dinî 

mekânlardan ibaret değildir. Ku-

düs halkıyla ve ehliyle canlıdır. 

İnsansız tarihi bir müzeye dönü-

şür. Bu diyarda var olmuş köklü 

büyük bir ümmetin hikâyesini 

anlatmaktadır. Bu ümmetin bir 

parçası sayılan Filistin halkının 

hikâyesi değildir sadece. Bu bir 

iftihar kaynağıdır. Zamanlama de-

ğişti ve uyarılar arttı. Çözümün bu 

tehlikeli gelişmeler karşısında de-

ğişmesi kaçınılmaz. 

(Ürdün el-Gad gazetesi, 20 

Aralık 2020)

İsrail Mescid-i Aksa’da Neyi Planlıyor?
Mahir Ebu TAYR
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B üyük bir güvenlik kurumunu-
zun olması asla ayıp değil. Zira 

güvenlik dünyadaki her devletin 

en önemli dinamiklerinden… Gü-

venlik olmasa hayat dayanılmaz 

bir cehenneme döner. Meşhur 

Maslow üçgeni bile önemine göre 

insan ihtiyaçları hiyerarşisinde 

güvenliğe büyük önem verir. Mas-

low insanın ihtiyaçlar hiyerarşisi-

ni beşe ayırır. Su, gıda, barınak, 

ısınma ve başka fiziksel ihtiyaçlar 

gibi organik ihtiyaçlar. Ardından 

esenlik ve güvenlik, sevgi ve aidi-

yet, saygı ve takdir… Son olarak 

piramidin zirvesinde benliğin ka-

zanılması… Yani hayattaki hedef-

lerini gerçekleştirdiğini ve kendin 

için arzuladığın zirveye ulaştığını 

düşünmen. 

Hiçbir seviyeye evvelindeki 

süreç gerçekleşmeden ulaşılamaz. 

İnsanlar gıda ve güvenlik gibi te-

mel ihtiyaçlarını temin ettikleri 

zaman daha üst seviyede ihtiyaç-

larını gerçekleştirmeye çalışırlar. 

Başka bir ifade ile güvenlik insan 

hayatından esastır. Özellikle Ba-

tılı ülkeler güvenliğe maksimum 

önem verirler ve güvenlik kurum-

larına milyarlarca dolar harcarlar. 

Kendilerini demokratik ve özgür-

lüğün beşiği diye sunmalarına 

rağmen aslında en üst düzeyde 

polis devletidirler. Çünkü ülke-

lerindeki karınca sürülerini dahi 

takip etmektedirler. Batıda güven-

lik güçlerinin kamusal alanı takibi 

elektronik çağda çok arttı. En üst 

iletişim teknolojisini halkları an 

be an izlemek için kullanıyorlar. 

Bazı Batılı başkentlerde insanların 

gün boyu hareketini takip eden on 

milyonlarca kamera vardır. Özetle 

güvenlik kurumları Rolex titiz-

liğiyle çalışıyor ve bu kurumlar 

demokratik ülkelerdeki en başarılı 
kurumlardır. 

Ancak Arap ülkelerinde du-
rumun tamamen farklı olması 
trajik… Zira Arap dünyasında da 
güvenlik kurumları en başarılı ve 
güçlü kurumlar, lüks saat titizli-
ğiyle çalışıyor ancak bu kurum-
larla Batılı güvenlik kurumları ara-
sındaki fark, ülkemizde çalışan tek 
kurum olmaları ve bu kurumlar 
hakiki kurumlar şeklinde adlan-
dırılabilir. Çünkü Arap dünyasın-
daki diğer sivil kurumlar güvenlik 
kurumuyla karşılaştırdığımızda 
esasında kurum değildir. Güven-
lik organları dikkatli ve yüksek 
profesyonellikle çalışırken başka 
kurumları güvenlik kurumunun 
sefil uzantılarından ibaret olduğu-
nu, sorumsuzca ve profesyonellik 
dışı çalıştığını görüyoruz. Özetle 
akılcılıktan ve kurumsallık ruhun-
dan çok uzaklar. İkinci ve hatta 
onuncu klas kurumlar. Başka ifade 
ile Batıda güvenlik kurumları dev-
letin diğer kurumları gibi profes-
yonelken Arap dünyasındaki gü-
venlik kurumu devletin kelimenin 
tam anlamıyla kurum olmasına 
izin verdiği tek kurumdur. 

Arapların modern kurumlar 
inşa edemeyeceğini kim söylemiş? 
Kurum nedir bilmediklerini kim 
söylemiş! Kesinlikle hayır. Şayet 
isterlerse tüm kurumları titiz ve 
güvenlik kurumu gibi çalışır kı-
larlar. Güvenlik kurumu gün boyu 
hiç gözünü kırpmaz ve ustalıkla 
devlet için vatandaşa karşı görev-
lerini yerine getirir. Hal böyleyken 
diğer hizmet kurumları kasıtlı ola-
rak zayıflık ve ihmal içindedir, kı-
sıtlı bir finansman alır, kargaşa ve 
becerisizlik vardır. 

Dünyada bilgisayarlar ilk çıktı-
ğı ve ülkeler satın almaya başladığı 

zaman Arap ülkeleri bilgisayarları 

üniversiteler, enstitüler, eğitim ve 

bilim merkezleri ve hastaneler için 

satın almadılar. Sadece denetle-

meyi, halk üzerindeki kontrolü-

nü güçlendirmesi ve hareketlerini 

kaydetmesi için güvenlik organları 

için satın almaya başladılar. Tunus 

Zeynel Abidin bin Ali ve Suriye 

Hafız Esed dönemlerinde dev bil-

gisayarları bakanlıklara veya başka 

kurumlara değil de istihbarat or-

ganları için satın alan ilk iki Arap 

ülkesiydi. Çünkü gerçek kurum 

olarak çalışması istenen tek ku-

rum güvenlik kurumudur. Hâkim 

rejimleri de kendi güvenlikleri 

dışında hiçbir şey ilgilendirme-

mektedir. Halkların güvenliğinin, 

refah ve çıkarlarının cehenneme 

kadar yolu var!

Doğal olarak bazıları Arap 

dünyasında kurumsallıktan uzak 

entrikacı despot polis devleti yön-

teminin, ülkelerimizde güvenlik 

kurumu hariç her şeyi ifsat eden 

ve yıkan hâkim rejimlerde ve 

onun diktatörlük zihniyetinden 

kaynaklandığını düşünüyorlar. 

Bazıları da bölgemizde totaliter 

ve entrikacı yönetim modelinin 

büyük yıkım güçlerinin Arap re-

jimlerine dayatması olduğu ve yö-

neticilerin çoğunluğunun büyük 

avcıların av köpeği gibi çalıştıkları, 

ABD, Avrupa, Rusya ve İsrail’deki 

operatörlerinin emirleri doğrul-

tusunda hareket ettikleri kanaa-

tinde. Suriye’de Esed rejimi buna 

en iyi örnek. Esed’in Suriye’sinde 

iğrenç güvenlik teşkilatı barbar-

lık, örgütlenme ve takip açısından 

Doğu Almanya Gestaposu ve Eski 

Sovyet KGB’sine benzerken sözde 

Suriye devletinin diğer kurumları, 

en kirlik rejime hizmet etmek için 

Suriye istihbaratının giydiği kirli 

ayakkabılardan ibarettir. 

(El-Kudsü’l-Arabi gazetesi, 13 

Aralık 2020)

Arap Dünyasında İstihbaratlar
Neden En Başarılı Kurumlar? 
Faysal EL-KASIM 
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D emokrat Al Gore ve Cumhu-
riyetçi Bush’la yaşanan tecrü-

benin 2020 Amerikan seçim sa-
vaşında Biden’in kazandığını ve 
Trump’ın kaybettiğini teyit etmek 
için biraz beklemeyi gerekli gör-
düğü doğru. O vakit Al Gore 37 
gün boyunca kutlama mesajları 
alırken Yüksek Mahkemenin oğul 
Bush’un lehinde sonuçları ters yüz 
eden kararı çıkana kadar başkan-
lığı kazanan ismin kim olduğuna 
dair resmî açıklama gecikmişti. 
Ancak bu durum aynı deneyimin 
bu kez tekrarlanacağı anlamına 
gelmez. Zira şimdiki ve önceki iki 
tecrübenin şartları ve gerekçeleri 
farklı… Bu durum sonucun değiş-
me ihtimalini açık tutuyor ancak 
Al Gore ve W. Bush tecrübesinde 
olduğundan çok küçük bir ihtimal 
söz konusu. 

Mahkemenin kararını bek-
lemememiz, Biden’in kazandığı, 
Trump’ın yenildiğini açıklayan 
resmî olmayan sonuçları hızlıca 
yorumlamamız yönündeki teşvik 
çok güçlü. Trump’ın sahadan ayrıl-
masını, bir Amerikan başkanı tara-
fından tuhaf, şaz ve aşırı ne varsa 
her şeyin oynandığı tiyatro perde-
sinin kapatılmasını isteyen herke-
sin yaptığı şu an tam olarak bu. 

Bu yüzden neredeyse herkes 
Trump’ın kaybettiği ve Biden’in 
kazandığını kabul etmekte hızlı 
davrandı. Bazı Filistinliler ve özel-
likle de çözüm politikaları ve Oslo 
Antlaşması yanlıları bu sonuçlar-
dan mutlu olanların başında geli-
yordu. 

Bu Filistinliler kendilerini, 
Trump’ın politikaları karşısında 
ABD ile ilişkileri kesmeleri gere-
ken, Oslo ve diğer antlaşmalarda-
ki sorumluluklarından vazgeçen 
bir konumda gördüler. Trump’ın 
Kudüs’ün ilhakını, Siyonist oluşu-
mun başkenti olarak gördüğünü, 
ABD büyükelçiliğinin oraya taşın-

masını, Filistin yönetimine ve BM 
yardım kuruluşuna yönelik Ame-
rikan mali desteğini durdurduğu-
nu açıklaması, ayrıca Filistinlilere 
sadece Batı Şeria’dan bazı parçalar 
bırakan -bunu da ikili müzakerele-
re bağlayan- Yüzyılın Antlaşmasına 
uygun olarak Filistin sorununun 
çözümünü ilan etmesi sonrası bu 
kanaat oluştu.

Trump’ın politikalarının iki 
yüzü vardı. Bir yüzü Siyonist pro-
jenin benimsenmesiyle ilgiliydi. 
Diğer yüz ise bu politikalar bütün 
Filistinli grupların genel sekreter-
lerinin Mahmud Abbas başkan-
lığında Beyrut ve Ramallah’ta bir 
araya gelmesini sağladı. Doğal ola-
rak bu ikinci yüzü bazılarının Fi-
listin birliğinin başarısı veya tesisi 
olarak görmesi gerekiyor. Şayet Fi-
listinlin birliği kendileri açısından 
siyasetten ve pratikten daha önem-
liyse bu durumu Trump politikala-
rının “bereketleri” olarak görmeleri 
gerekmektedir. Zira iki devletli çö-
züm politikası ve Oslo antlaşması 
bölünmeyi gerektirmektedir ve her 
ikisinin de birliğin veya uzlaşının 
yolu olması mümkün değil. 

Bazılarının gözünde birlik ve 
uzlaşı, Oslo Antlaşması ve iki dev-
letli çözümün çöküşünden daha 
önemliydi. Bölünmüşlük Gazze 
şeridinde büyük askeri direnişin 
temelini oluşturdu. Direniş mese-
lesi bazı kesimlerce hiçbir ilgi veya 
takdir görmedi. 

Şayet Trump’ın politikaları so-
nuna kadar devam etmeseydi genel 
sekreterlerin birlik buluşması veya 
birlik yolu gerçekleşmez, ABD’nin 
Ramallah ve Fetih yönetimi ile iliş-
kileri kesilmez, Siyonist oluşum-
la çekişme, bir sınır ve Filistinlin 
bölüşülmesi çekişmesi değil, ölüm 
kalım çekişmesine dönüşmezdi. 

Trump’ın kaybetmesi ve 
Biden’in gelişine sevinenler açı-
sından durum böyle. Bu kesimler 

en azından Donald Trump’ın baş-
kanlığı öncesi dönemde olduğu 
gibi suyu mecrasına geri getirecek 
yollar açılmasını umut ediyorlar. 
Önceki durum da Filistinli ve Fi-
listin davası için Trump’ın Yüzyı-
lın Antlaşması projesinden daha 
az tehlikeli bir felaket değil. İkisi 
arasındaki fark, birinin etimizi kı-
zartarak yemesi, diğerinin de kısık 
ateşte kaynatarak yemesidir. 

Aksine Trump’ın politikası ve 
bu politika ile Siyonist proje ara-
sındaki özdeşleşme, çekişme bir 
var oluş çekişmesine yani aslı ger-
çek yapısına dönüştüğünde daha 
iyidir. Bu gerçek yapı Siyonist pro-
je ve ABD yönetimleri tarafından 
gizleniyordu. 1948/1949’da birinci 
ve 1967 ikinci ölüm kalım savaşı, 
yerleşim politikaları, Kudüs’ün Ya-
hudileştirilmesi, Mescid-i Aksa’nın 
bölünmesi (Clinton, Camp David 
2 görüşmeleri) bu gerçeğin üzerini 
örttü. BM kararları, çözüm proje-
leri, Filistin sorununa yönelik de-
mokratik ve insani çözümler ipek 
kumaşla bu gerçeğin gizlenmesi ve 
üzerinin örtülmesi içindi. 

Bu yüzden Biden’in gelişi eski 
alışkanlıklara geri götürürse veya 
Filistin sorununu çözüm ve mü-
zakere projelerine tekrar götürürse 
“seni kaybettik Trump” denebilir. 

Dolayısıyla Trump’ın kaybet-
mesi ve Biden’in gelişinden kay-
naklanan değişim, sonrasında 
Amerikan iç sorunları veya ABD ile 
Çin, Rusya ve Avrupa ile uluslara-
rası, bölgesel ve Arap düzleminde-
ki sorunlar, Trump’a ve politikala-
rına bel bağlayan mürtet ülkelerin 
hayal kırıklığı bir yana işgali sona 
erdirmek, kayıtsız ve şartsız, pa-
zarlıksız ve müzakeresiz  yerleşim 
birimlerini dağıtmak için ortak 

ABD Seçim Sonuçları Filistin İntifadası İçin Fırsat
Münir ŞEFİK 
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İ ranlı yetkililerden birine Biden ve Trump’la ilgili görüşü sorulduğunda, 
“ikisi de tatları farklı olsa da Pepsi Cola ve Coca Cola gibidir. Amerikan 

sisteminin bir bütün olarak yüksek bir politikası vardır.  Her iki parti veya 
iki rakip birçok konuda farklı düşünse de durum böyledir. İran dosyasında 
çözüm farklı olsa da yüksek politika aynıdır. Trump “maksimum baskı” po-
litikasını uyguladı, Biden Obama’nın politikasına ve havuca dönebilir. Gerçi 
Biden eski antlaşmayı bölgenin yeni durumuna göre değiştireceği sözüyle 
kendisini farklılaştırmaya çalıştı. 

Peşi sıra gelen cumhuriyetçi ve demokrat başkanlar -Reagan, baba Bush, 
Clinton ve oğul Bush- İran rejimine karşı aynı politikayı benimsediler. Oğul 
Bush Irak ve Afganistan’da İran rejimiyle eşgüdümlü gitti. Obama başkan-
lığının ilk döneminde Tahran’a karşı tutumunu muhafaza etti. Sonra ikinci 
döneminde farklı bir yola kaydı. Donald Trump geldi yaptırımları ağırlaştıra-
rak Tahran’a yönelik asıl politikayı geri getirdi, amacının İranlıları müzakere 
masasına getirmek olduğunu açıkladı. 

Başkanın sorunların nasıl idare edileceği hususunda geniş yetkileri vardır 
ancak çizilen yüksek çıkarların dışına çıkamaz. Başkanın aldığı her karara, 
ödeneklerin ve bütçelerin onaylanması açısından Kongre ortaktır. Başkanın 
bakanları aday gösterildiğinde onaylıyor, başkanın programı ve hükümeti-
nin faaliyetlerini denetliyor. Başkan kararlarında bilgi toplama ve ayrıntıların 
yönetimi konusunda daimi hükümet kurumlarına dayanıyor. Bunlara nüfûz 
merkezleri ve baskı güçleri eklenebilir. Hepsi de başkanların çoğunun, söy-
lemleri ne kadar farklı olsa da politikaların benzeşmesini sağlayan idareler. 
Trump’ın Çin yayılmacılığı karşıtı politikası Biden’in de politikası olacak. 
Çünkü Amerikan devleti yüksek politikası bu. Trump başkanlığı teslim al-
madan önce bu politikayı Kongre benimsemiş ve iki parti anlaşmıştı. Bu 
politikayı askerî, güvenlik ve dış işleri gibi yüksek kurumlar tavsiye etti. Çö-
zümün yöntemi başkandan başkana değişiyor ancak nihayetinde hedef aynı 
kalıyor. 

Peki, İran ne olacak? Biden kendi projesini anlamak için yeterince açık 
değil hâlen. Bir açıdan açıkladığı atamaların çoğunluğu Obama projesini ve 
İran’la antlaşmasını pişiren  isimler. Diğer açıdan Biden’den antlaşmayı böl-
gedeki müttefikleri hoşnut edecek şekilde değiştireceği yönünde açıklamalar 
duyuyoruz. Doğal olarak Biden’in, Tahran rejimiyle antlaşma imzalayarak 
İsrail de dâhil bölgedeki müttefiklerini kızdıran eski başkan Obama’nın 
aksine Amerikalı politikacılar içinde İsrail’e en yakın isimlerden olduğunu 
unutmuyoruz. 

Kanaatimce daha endişe verici nokta Washington’a değil Tahran’da. Zira 
İran rejiminin Washington’daki yeni duruma ilişkin bir okuması var. Biden’ı, 
Trump’ın aksine İran’a meydan okuma cüretinde bulunmayacak zayıf bir 
şahsiyet olarak görebilir. Trump kendisine davranışları kestirilemeyecek, 
rejimi veya adamlarını her yerde vurmaktan çekinmeyecek bir adam ima-
jı yarattı. Bu tablo içinde Biden rafa kaldırılmış antlaşmayı canlandırmakta 
başarısız olacaktır. Zira İranlılar istediği ödünleri vermeyeceklerdir. Kaldı ki 
bu talepler Trump’ın antlaşmanın düzeltilmesi için istediklerinden daha az 
olacaktır. Muhtemelen İranlılar Biden’ı sınayacaklar, Irak, Körfez, Afganistan 
ve başka yerlerde sıkıntıya sokacaklardır. Acaba Biden tesisleri bombalayarak 
mı yoksa rejimin liderlerine suikastlar gerçekleştirerek mi yanıt verecek? Bu 
ihtimal uzaktır veya en azından seçilmiş başkanla ilgili izlenim bu yönde. 

(Şarkulevsat gazetesi, 2 Aralık 2020) 

Trump’tan Sonra Biden ve İran
Abdurrahman RAŞİD 

Filistin yönetimi altında bir 
halk intifadası ve sivil isyan 
patlak vermesi halinde ufukta 
daha büyük fırsat veya fırsat-
lar belirecektir.

İntifada Biden yönetimi-
nin ve keza Netanyahu’nun 
kafasını daha fazla karıştı-
racak, çekişmeyi işgale, yer-
leşim birimleri, ilhak ve Ya-
hudileştirmeye karşı doğru 
konumuna koyacaktır. Bu he-
deflerin adil oluşuna halkları-
mız ve dünya halkları dışında 
Biden ve genel olarak Batı 
veya süper devletler, dün-
ya kamuoyu karar veremez. 
Zira işgal kınanmaktadır ve 
meşru değildir. Keza ilhak ve 
Kudüs’ün Yahudileştirilmesi 
de öyle. Bu kınama uluslara-
rası hukuka dayanmaktadır 
ve BM’deki ülkelerin çoğun-
luk tarafından kabul edilerek 
takviye edilmiştir.

Çekişmeye girilmesi, iş-
gale, yerleşimlere, ilhak ve 
Yahudileştirmeye karşı savaş 
açılması ve başka bir konu-
nun açılmasına izin verilme-
mesi Filistinlinin ve Filistin 
davasının durumuyla ilgili-
dir. Yani öncelikle toprağın 
özgürleştirilmesi (öncelikle 
ayının avlanması) ve kapının 
var oluş çekişmesinin sür-
mesi için ardına kadar açık 
tutulmasıdır. Bu varoluş sa-
vaşı nehirden denize, Re’su 
Nakura’dan Ümmü Reşraş’a 
kadar Filistin’in kurtarılma-
sıyla son bulmalıdır. 

Zayi etmememiz gereken 
bir fırsat bu. Bizler sadece di-
renişle veya haklara ve ilkele-
re tutunarak değil, kayıtsız ve 
şartsız toprağın kurtarılması 
başarısını gerçekleştirmeye 
imkân tanıyan güçlü denge-
leri, zamanı ve şartlarını ya-
şıyoruz. 

(arabi21.com, Filistinli 
düşünür, 15 Kasım 2020)
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A merikalı araştırmacı Robert 
Satloff (şu an Washington Uzak 

Doğu Politikaları Enstitüsü Direk-
törü) yaklaşık 20 yıl önce yazdığı 
makalesinde ABD yönetimlerinin 
Siyasal İslami hareketlere yönelik 
bakış açısını “çıkarlar her hangi 
bir ülkedeki İslâmcılara yönelik 
olumlu veya olumsuz tutumun 
belirlenmesinde temek kriterdir” 
şeklinde Amerikan çıkarları çerçe-
vesinde çiziyordu. 

Aynı bakış açısı kapsamında 
genelde Amerikan çevrelerindeki 
şahinler veya aşırılıkçı kesimler 
uzlaşmacı veya ılımlı kesimin ba-
kış açısına baskın geldi, (özellikle 
geçen yüzyılın seksenli yıllarından 
itibaren) yükselen İslâmcı güçler-
le mücadelede rejimlerle iş birli-
ğini tercih ettiler. Tabi bu tercih 
demokrasiye yönelik tutumu da 
etkiledi. “İslâmcı öcü” Amerika-
lı uzmanların ABD’nin bölgedeki 
despot rejimlerle “tarihî antlaşma-
sı” adını verdikleri bir korkuluk 
konumundaydı. 

Bu düşünce 11 Eylül 2001 
olaylarıyla birlikte yayılmaya baş-
ladı. Washington’daki araştırma 
ve düşünce merkezleri çevrele-
rinde ciddi eleştirel yaklaşımlar 
arttığı zaman Arap ve Müslüman 
toplumlarda ABD’ye yönelik öfke 
halinin gelişmesinin sorumluğu 
bu antlaşmaya yüklendi. Bu du-
rum aralarında Eski ABD Dışişleri 
Bakanı Colin Powell’in girişimi de 
dâhil Arap dünyasında demok-
rasinin yayılması için yeni yak-
laşımlar ortaya çıkardı. Bu yak-
laşımların pratik tercümesi yeni 
muhafazakârlar döneminde de-
mokrasiyi yayma iddiasıyla Irak’ın 
işgali oldu. Yerinde kalamayan bu 
proje de bu yeni ekolde büyük bir 
durgunluğa yol açtı. 

2011’deki Arap Baharının 
başlaması ve bölgede değişim 
rüzgârını esmesiyle birlikte İslami 

alternatif fobisinden kurtulmak 
ve değişimi desteklemek isteyen 
çağrılar bir kez daha uyandı. Baş-
kan Barack Obama yönetimi Arap 
müttefikleri bıraktı ve İslâmcılarla 
ilişkiler konusunda Amerikan çev-
relerindeki derin tartışmaların çık-
masıyla birlikte değişim treniyle iş 
birliği yaptı. Başkent Washington, 
Carnigie Barış Kurumunun çağrı-
sıyla 2012’de İslâmcı hareketler il-
gili benzeri görülmemiş bir konfe-
ransa ev sahipliği yaptı. Konferans 
Amerikan dış işlerinin İslâmcı 
liderlerle diyaloğuna sahne oldu. 
Bu da taraflar arasındaki ilişkiler-
de yeni bir dönüşüme işaret edi-
yordu. 

ABD Libya büyükelçisinin 
Eylül 2012’de öldürülmesi olayı 
yaşandı. Bu olay Amerikan çevre-
lerinde şok etkisi yarattı ve aşırı-
lıkçı akıma yönelik tutumu güç-
lendirdi. Ardından bir sonraki gün 
Arap karşı devrimi geldi ve Başkan 
Obama yönetimi bölge sorunları-
na karşı tereddüt içine girdi. Açı-
lım donduruldu ve İslâmcı hare-
ketin ajandasından ve Amerikan 
çıkarlarıyla ilgili yaşanan değişi-
min sonuçlarından tekrar kuşku 
duyulmaya başlandı. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın 
2016’da gelmesiyle birlikte Ame-
rikan çevrelerindeki uzlaşmacı 
ekol büyük başarısızlığa uğradı 
ve Trump Arap rejimleriyle ilişki-
leri yineledi. Hatta siyasal İslâm’ı 
şeytanlaştırma ve uzaklaştırma 
yönünde daha ileri adımlar attı. 
Genel olarak İslâmcıları radikal ve 
terörün köprüsü gören aşırılıkçılık 
ekolüyle iş birliği yaptı. Yöntem-
ler farklı olsa da hedefler uyuşu-
yordu. Bu anlamda hali hazırdaki 
Fas Başbakanı ve İslâmcı Adalet 
ve Kalkınma Partisi yöneticisi Sa-
deddin Osmanli ile DEAŞ lideri 
Ebu Bekir Bağdadi arasında fark 
yoktur. 

Yıllar İslâmcı akımların aley-

hinde gelişti ve ayrıca Arap dün-

yasında aynı geleneksel korkuluk 

olan İslâmcı alternatifi restore et-

mek suretiyle atıl kalan demokrasi 

sürecini de etkiledi. Şimdi demok-

ratların Beyaz Saray’a dönmesiyle 

birlikte İslâmcılarla ve özellikle de 

siyasete giren politikacılarla ilişki-

ler etrafındaki soru tekrar günde-

me gelecektir. Trump’ın denklemi 

devam mı edecek yaksa siyasal 

İslâmcıların maruz kaldığı bölge-

sel ve yerel baskıları hafifletecek 

yeni bir yaklaşım mı olacak? 

ABD yönetiminde hazır bir 

bakış açısı bulunmuyor ancak 

baskın kanaat yeni yönetimle 

birlikte farklı yeni yaklaşımların 

çıkacağı yönünde. Bununla bir-

likte genel olarak İslâmcı harekete 

karşı coşkulu Amerikan ajandası 

duracaktır. Ancak birçok ülkede-

ki bölgesel ve yerel ajanda aynen 

kalacaktır. Bu da bir başka soruyu 

beraberinde getirmektedir: Yeni 

ABD yönetimi bu bölgesel ajan-

daya ne ölçüde sınır koyacaktır 

ve frenleyecektir. Kaldı ki baş-

kan Trump Müslüman Kardeşler 

Teşkilatı’nı terör listesine koyma 

eğilimindeydi. 

ABD’nin tutumunda köklü bir 

değişimin yaşanmasının beklen-

mediği doğru ancak geçen yıllarda 

İslâmcıları kuşatan demir yumruk 

gerileyecektir ve İslâmcılar yeni 

uluslararası politik çevrede nefes 

alma ve düşünme alanı bulacak-

lardır. 

(El-Arabi El-Cedid gazetesi, 

12 Aralık 2020)

İslâmcılar Rahat Nefes Alacak mı?
Muhammed Ebu RUMMAN 
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Azzam TEMİMİ

F as Kralı 6. Muhammed’in baş-
bakanı Sadeddin El-Osmani 

gibi bir adamın sergilediği tutumu 
-şayet ikiyüzlülük, aşağılayıcı kor-
kaklık ve zelil boyun eğiş katego-
risinde değilse- Fas ve hatta Arap 
dünyasındaki insanlar bu tutumu 
nasıl değerlendiriyorlar acaba?

Sadece birkaç ay önce Osmani 
partililere yaptığı konuşmasında 
Filistin haklarına yönelik ihlalle-
rini sürdürme pozisyonunu güç-
lendireceği için Fas’ın Siyonist 
oluşumla normalleşmesine karşı 
çıktığını ilan ediyordu. Filistin 
halkının ve mübarek Mescid-i 
Aksa’nın meşru haklarını savu-
nan, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi-
ne karşı çıkan, Mescid-i Aksa’nın 
ve Kudüs’ün Arap ve Müslüman 
kimliğini destekleyen Fas’ın kral, 
hükümet ve halk olarak tutumuna 
vurgu yapıyordu. Gayet net ifade-
lerle “Bunlar Fas’ın kral, hükümet 
ve halk olarak kırmızı çizgileridir. 
Buda bu alanda verilen tüm ödül-
lerin reddedilmesini gerektirir. Si-
yonist oluşumla tüm normalleşme 
süreçlerini reddediyoruz.” 

Dün Osmani, Fas Kralının 
Trump’ın arzusuna uyarak Siyo-
nistlerle imzaladığı normalleşme 
antlaşmasını itaatkâr bir şekilde 
imzaladı. Trump buna karşılık 

Fas’ın Batı Sahra’daki egemenliği-
ni tanıma hediyesini sundu. 

İyi tanıdığımı sandığım 
Osmani’den böyle bir aşağılanma-
ya gitmek yerine istifayı yeğleme-
sini bekliyordum ve kendisinden 
hayır umduğum Adalet ve Kalkın-
ma Partisi’nin iktidardan çekilme-
sini istiyordum ancak görüldüki 
bu partinin iktidarda temizlik iş-
çisi rolü dışında hiçbir yetkisi yok. 
Özellikle de Arap Baharı devrim-
lerinin gerilemesi ve tıpkı diğer 
Arap despotları gibi Fas Kralına 
güvenin artması sonrası… 

Osmani’nin tıpkı İslâmcı ha-
reketlerde onun pozisyonundaki 
isimlerin yaptığı gibi bu eylemini 
“maslahatın celbi ve mefsedetin 
defi” veya “zaruretler mahzurat-
ları mubah görür” şeklinde farklı 
gerekçeler ve formüllerle haklı çı-
karacak bir kanaatle hayata geçir-
mesini uzak ihtimal görmüyorum. 
Yenilmişler kendilerini bunlarla 
ikna ettiler ve başkalarını da buna 
ikna etmeye çalışıyorlar. 

Fakat ben aynı zamanda 
Osmani’nin antlaşmayı imzalayan 
isim olmamayı tercih edeceğini 
düşünüyordum. Özellikle de ya-
kın zamanda bu antlaşmaya kar-
şı çıkacağını açıkça ifade etmiş-
ken. Ayrıca kendisi teorik olarak 
bir İslâmcı ve ilkesel açıdan bir 

İslâmcının normalleşme antlaş-
ması bir yana Siyonist oluşumun 
meşruiyetini tanıması mümkün 
değil. Bu sadece İslâmcılar değil, 
tüm özgür insanlar nezdinde zu-
lümdür, düşmanlıktır, delalettir, 
yozlaşmadır. 

Şayet bu varsayım doğruysa 
Osmani’nin suçu ikiye katlanır. 
Çünkü bu suçu işlemesini emre-
dene boyun eğmiş ve suçu işlemiş 
oluyor. Sırf kendi düşük görevin-
de kalmak ve geçici nimeti muha-
faza etmek için kendi ilkelerinden 
ve kanaatlerinden ödün verdi. 
Kaldı ki bu nimet değil, lanettir, 
Allah muhafaza eylesin. Kendisi 
protokolde bile yer almaması ge-
reken bir görevi üstlendi. Antlaş-
mayı imzalayan sarayın sahibine 
vekâlet ederek kasten bu görevi 
yaptı. Osmani bu günahkârlardan 
biri ve Müminlerin emiri denen 
zatın yanında sıradan bir memur 
olmayı kabul etti. 

Osmani iktidarda kalma karşı-
lığında, saygın Fas halkını temsil 
etmeyen, vicdanlarının sesi olma-
yan, devenin yularına dahi hük-
medemeyen yozlaşmış zalim rejim 
adına antlaşmayı imzalamayı ka-
bul etti. 

Kralın, Adalet ve Kalkınma 
Partisi başkanına ve aynı zaman da 
başbakanına bu kirli görevi yerine 
getirmesini istediği zaman aslında 
onu aşağılamak ve destekçilerini 
zelil kılmak istediğini düşünüyo-
rum. Fas içinde İslâmcı hareketin 
mensuplarını birbirine kırdırmayı 
amaçlamıştır. Herkese de siyasi 
çalışmalarında, reform ve değişim 
taleplerinde İslâm’ın sancağını ta-
şıyanlara dahi diz çöktürebildiğini 
ispatlamış oluyor. Onun rızasını 
kazanmak için bu İslâmcılar sa-
vundukları ve söylemlerini dillen-
dirdikleri kendi ilkelerine ihanet 
ettiler. Ey Osmani ellerinin işledi-
ğinden Allah’a sığınıyoruz. 

(arabi21.com, 23 Aralık 2020)

Fas’ın İsrail’le Normalleşmesi ve
Osmani’nin İkiyüzlülüğü
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M erak insanoğlunun fıt-
ratının bir parçasıdır. 

İnsan Âdem’den beri merak 
eder; olup bitenin nasılını, 
sebebini, zamanını, kimin 
yaptığını. Bazen olup bitme-
miş olanın ne zaman olup 
biteceğini, kendisini, neslini 
ya da dünyayı neyin bekle-
diğini de merak eder. Mesela 
rüzgârın nasıl estiğini merak eder? Bir cevap; uzak 
dağlarda mağaralar vardır, o mağaralarda tanrı-
lar yaşar, tanrı bir kızı düşünür, iç geçirir, nefesi 
rüzgâra dönüşür. Bu bir pagan için tatmin edici bir 
açıklama olabilir. 

Mesela güneşin her gün neden doğudan doğup 
batıdan battığı da merak konusu olmuştur. Mısır 
mitolojisine göre büyük bir kaplumbağa güneşi sır-
tında her gün doğudan batıya taşır. Bir inanca göre 
güneşi ve gökleri yaratan ve kontrol eden aşkın bir 
yaratıcı vardır ve tüm sema onun kontrolündedir. 
Başka bir inanca göre güneşin bizatihi kendisi tan-
rıdır, devinimini istediği gibi gerçekleştirir. Bir filo-
zofa göre tüm devinimler kötüden iyiye doğrudur, 
dolayısıyla güneşin devinimini de böyle okumak 
gerekir. Bir astronoma göre güneş kozmik sisteme 
uygun şekilde dünyanın etrafında devinir, bir baş-
kasına göre güneş sabittir, asıl devinen dünyadır. 

Cevabı merak edilen bazı sorular çetrefillidir; 
“öldükten sonra bize ne olacak” gibi. Cevaplar yine 
muhtelif: “iyilerin ödüllendirildiği ölümsüzlük ve 
bolluk diyarına gideceksin” (Cennet’e, Valhalla’ya, 

Uçmağ’a). “Ölüm yok, başka 

bir bedende geri dönecek-

sin” (reenkarnasyon). “Tam 

olarak ölmeyeceksin, ruhun 

bu dünyada yaşayanlarla 

temas hâlinde olmaya de-

vam edecek.” “Bu dünyadan 

başka bir yere gitmeyecek-

sin, toprağa karışıp karbon 

olacaksın.” Bazı sorular ise hayli çetindir: yaşamın 

amacı nedir, insanın doğası nedir, eşitsizliklerin se-

bebi nedir ve saire. İnsandan başka hiçbir canlının 

gündeminde olmayan bu sorulara verilen cevaplar 

insanın yaşam tarzını doğrudan belirlemektedir. 

Görüldüğü üzere cevapların yani bilginin kay-

nağı muhteliftir; mitoloji, din, felsefe, bilim, sağdu-

yu. Bu kaynaklar birbirine rakip gibi gösterilseler 

de aslında rakip değiller. Hangisinden besleneceği 

insanın tatmin olma düzeyine bağlıdır. Mutmain 

olan insan ötesini aramaz, ama kani olmamış nefs 

merakının peşinden koşmaya devam edecektir. Bir 

Fransız düşünürü, Comte, bu kaynakların birer 

mertebe olduğuna inanmıştı. Ona göre insan aklı 

yetkinleştikçe bir sonraki mertebeye geçer; teolo-

jiden metafiziğe oradan da olguculuğa. İnsan zihni 

en ilkel hâlinde doğaüstü ve aşkın olanda cevap 

arar, biraz ehlîleşince soyut kavramlarla açıklamaya 

yönelir, en yetkin hâlinde olgunun kendisini kav-

rayacak düzeye ulaşır. Son aşamaya gelindiğinde 

dine, mitolojiye, felsefeye ihtiyaç duymayacaktır. 

Münevverin istifade ettiği başlıca üç ışık kaynağı vardır; vahiy, bilim ve felsefe. Bu 
üç güneş insanı zihnen ve kalben tatmin ettikleri gibi, maddi ve manevi hayatını da 
şekillendirirler. Fizikî âlemi ısıtan ve ışıtan Güneş tektir; maddenin tek boyutuna tek 
güneş kâfidir. Lakin insan tek boyutlu değil, çok boyutludur; zihni, kalbi ve cismani 
boyutlardan müteşekkildir. Bu boyutlar jeolojik kayaçlar gibi katman katman değildir; 
yani birinin bittiği yerde diğeri başlamaz, geçiş noktaları ayırt edilebilir değildir.

Abdullah METİN

Üç Güneş ve Münevver
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Oysa tarih gösterdi ki, bilim ne en hakiki mür-
şit ne de tek mürşittir. 20. yüzyıl ortalarında dün-
yanın sekülerleştiğini iddia eden sosyologlar, Ber-
ger gibi, yüzyılın sonunda yanıldıklarını söyleyip, 
bilakis dünyanın dinselleştiğini iddia ettiler. Yine 
bazı bilimcilerin iddia ettiği gibi bilim felsefeyi or-
tadan kaldırmadı, hatta canlanmasına imkân verdi. 
Kaldı ki, bilimin sorunsallaştırmadığı, sorunsallaş-
tırmanın anlamsız olduğunu iddia ettiği sorular 
insanlar tarafından sorulmaya devam etti. Diğer 
taraftan, modern meteoroloji araçlarıyla yapılan 
gözlemler kuzey kutup bölgesinde mart ayı sıcak-
lık ortalamalarının mütemadiyen artış gösterdiğini 
kaydetse de, sağduyu insana kazmayla küreği göz-
den çıkartma ihtimalini aklında tutmasını tavsiye 
etti. Esâtîrulevvelin kabilinden anlatılan mitolojiler 
bile, hâlâ, millet olma bilincinin derinliklerinde 
kendilerine yer bulabilmektedir. O hâlde denilebi-
lir ki, insanın kadim soruları bilimin canlanmasıyla 
birlikte ortadan kalkmamıştır, gelişen bilim ken-
dinden önceki kaynakları anlamsız kılmamıştır. 
Sadece bilginin kaynaklarına bir halka daha eklen-
miştir. 

Vahiy, Bilim ve Felsefe

Bilginin kaynakları muhteliftir, her kaynak bir 
güneştir ama bu güneşlerin ışığı her insanı aydın-
latmaz. Güneşlerin ışıklarının her insana ulaşma-
ması güneşlerdeki bir kusur sebebiyle değildir. 
Bilakis ışık her yana dağılır, ancak talep eden kim-
se ondan istifade eder. İnsanların kahir ekseriyeti 
güneşlerden habersizdir; ışıklarından da istifade 
etmezler. Sadece ışıkların bu dünyada sebep ol-
dukları gölgelerle oyalanıp dururlar. Din güneşinin 
şekli gölgesi, maddî, dinî kültür, bilim güneşinin 
şekli gölgesi ise hayatı saran teknolojik ürünlerdir. 
Felsefe güneşi ise, düşünen adam heykelinden baş-
ka hiçbir maddî yansıması olmadığı için, insanların 
gözünde gereksiz bir parıltıdır; ne ısıtır, ne ışıtır. 

Aslında samanyolunun merkezindeki fiziki Gü-
neş ile de ilişki çoğu zaman aynıdır; sıcaklığa-so-
ğukluğa, karanlığa-aydınlığa sebebiyet vermesi ile 
anılır güneş. Güneş’ten istifade etmemiz tamamen 
dünyanın gündelik eksen ve yıllık yörünge hareke-
tine bağlı olsa da biz, doğup batanın Güneş oldu-
ğuna inanmışızdır. Güneş ile aramıza giren bulut 
olsa da biz yine “Güneş gitti” diyerek mesuliyeti 
Güneş’e yükleriz. İnsanoğlu binlerce yıl jeosantrik 
(dünya-merkezli) bir kozmolojik anlayışı savundu; 

dünya evrenin merkezinde idi, Güneş de dâhil tüm 
evren bizim etrafımızda dönüyordu. Ne muazzam 
bir enaniyet! Kepler ile birlikte heliosantrik (Gü-
neş-merkezli) evren anlayışına geçildi. Usule uy-
gun olan da bu olsa gerek; zira muhtaç olan döner, 
ihtiyacı gören değil. Gerçi uzay araştırmaları bize 
tek bir güneş olmadığını, milyarlarca galaksinin, 
milyarca güneşin var olduğunu, evrene “santrik” 
bakışın mümkün olmadığını, yani evrenin mer-
kezi olmadığını ve tüm evrenin hareket olduğunu 
gösterdi. O hâlde tüm evren bir nâmuhtac’ın (Es-
Samed) etrafında dönüyor olsa gerek. 

Yeniden insana dönersek, o çoğu zaman güneş-
ten habersizdir. Nadiren birileri güneşi fark etse de 
mahiyetini bilmeyen kişi ondan istifade edemez. 
Hatta belki usulsüz merakı helakine sebep olur; 
çıplak gözle güneşe baksa gözleri kamaşır, hele bir 
de güneşi yakından göreyim deyip bir merceğin 
ardından baksa anında kör olur. Güneşe filtresiz 
bakılamayacağını öğrenmenin bedeli, güneşin gö-
rülebilir kıldığı şeylerden mahrum olmaktır. 

İnsan güneşe muhtaçtır, ondan istifade etmek 
için gerekirse etrafında pervane olmalıdır. Lakin 
mesafesini ayarlayamayanın da helaki mukadder-
dir; akıbeti ya yanıp kül olmak, ya donup buz ol-
maktır. Yani, güneşten istifade ilim ve usul iledir. 
Buna gücü yetmeyenin izzeti güneşin ışığına mu-
habbet duymasıdır. Zillet ise, kişinin güneşe sırtını 
dönüp kendi gölgesini sevmesidir. 

Güneşle temas herkes için mümkün değil-
se, yani herkes doğrudan gidip ışığı alamıyorsa o 
hâlde ışığı insanlara ulaştıracak bir elçiye ihtiyaç 
vardır. Elçi ışık ile insanlar arasındaki vesiledir. La-
kin ışığın mahiyetini bilmeyenler için bir de yan-
sıtıcıya, yani anlatıcıya ihtiyaç vardır. İşte bu kişi 
münevverdir. 

Münevver/nurlanmış, aydın/aydınlanmış; yani 
kendisi bizatihi ışığın kaynağı olmayan fakat ışığı 
yansıtan kişidir. Tıpkı ay gibi; ay ışığı yansıtandır 
(üstelik tüm ihtişamına rağmen, kötü bir yansıtıcı-
dır, yüzde 10 kadar, yani bir taş kömürüyle hemen 
hemen aynı), ışığın kaynağı değildir… “Biz güne-
şi ziya/sirac, ayı da nur/münir kıldık.” (Yûnus 5, 
Furkân 61, Nûh 16). 

Münevver maddi varlığını olmasa da görüne-
bilirliğini güneşe borçludur. O yüzden yüzünü 
güneşe dönmeli, güneşin etrafında pervane olmalı-
dır. Işığı kendine çekecek ilim ve usulle mücehhez 
olmalıdır. Hem güneşi hem de insanları bilmeli; 
çekeceği ışık kadar yansıtacağı ışığı da ayarlayabil-
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melidir. Gelen her ışığı yansıtan aydın değil, ancak 
aynadır. 

Münevverin istifade ettiği başlıca üç ışık kay-
nağı vardır; vahiy, bilim ve felsefe. Bu üç güneş in-
sanı zihnen ve kalben tatmin ettikleri gibi, maddi 
ve manevi hayatını da şekillendirirler. Fizikî âlemi 
ısıtan ve ışıtan Güneş tektir; maddenin tek boyutu-
na tek güneş kâfidir. Lakin insan tek boyutlu değil, 
çok boyutludur; zihni, kalbi ve cismani boyutlar-
dan müteşekkildir. Bu boyutlar jeolojik kayaçlar 
gibi katman katman değildir; yani birinin bittiği 
yerde diğeri başlamaz, geçiş noktaları ayırt edile-
bilir değildir. Bu yüzden üç güneş üç boyuta değil, 
çoklu boyutlara vesile olur. Üç güneşin ışığının te-
zahürü ebrû gibidir; kolay ayırt edilemez, iç içedir, 
iç içe geçerken türevler üretir, dönüşür ve dönüş-
türür; nihayetinde göze hoş gelen bir suret ortaya 
koyar. Birinci güneş bir boyuta tekabül eder. İkinci 
ve üçüncü güneşlerde ise boyut artışı aritmetik de-
ğil, geometriktir. Tek güneşin bu hayat için kâfi ol-
duğunu iddia eden ya indirgediği hayatın gafilidir 
ya da tek güneşten sudur ettiğini zannettiği ettiği 
ışığın cahilidir. İnsanı değerli kılan, maddeden/ça-
murdan insana dönüşümünü sağlayan ışıkla olan 
münasebetidir. O, çamurla beşer, nur ile insandır. 

Güneşlerden birisi olan vahiy, şahsi bir tecrü-
bedir; Allah’tan kula muhtelif vesilelerle bir akta-
rımdır. Vahyin aydınlattığı âlem madde veya mana 
âlemi olabilir, Yaratıcı istediği âlemin malumatını 
kullarına verebilir. Allah’ın dilediğine vahyetmesi 
sebebiyle vahye her dileyen ulaşamaz. Allah’ın ışı-
ğını yansıtan peygamber bir elçidir, ışığın kaynak-
tan insana olduğu gibi aktarılması ile görevlendiril-
miştir. “Eğer o (Muhammed), bize karşı, ona bazı 
sözler katmış olsaydı, Biz onu kuvvetle yakalardık, 
sonra onun şah damarını koparırdık.” (Hâkka, 44-
45-46). Din âlimi ise münevverdir; peygamberin/
resulün getirdiği ışığı yansıtır. Gök cisimlerinin 
kimyasal bileşenleri, konumları ve kendi iç dina-
mikleri sebebiyle ışığı yansıtma özelliklerinin farklı 
olması gibi âlimlerin ışığı yansıtma özellikleri de 
farklıdır; her birinden yansıyan ışık miktarı, özü, 
rengi aynı değildir. Yıldızların parlaklığının kadir 
ile hesaplandığı gibi, âlimlerin de parlaklığının bir 
kadiri vardır. Nasıl ki yıldızın kadirini ancak mü-
neccim/astronom tespit edebiliyorsa, âlimin kadiri 
de ancak ilimle tespit edilir. Göz, parlaklığı görür 
ama ölçemez. Kıyas etmek istediğinde de hataya 
düşebilir. Zira sönük gibi görünen yıldızın kadi-

ri, parlak görünen yıldızdan daha büyük olabilir. 
Işığıyla mest eden nice yıldız, aslında ölümüne 
yaklaşan yıldızdır. Bu yüzden astronomun radyote-
leskopa ihtiyaç duyması gibi, âlimin kadirini tespit 
etmek isteyenin de ilimle mücehhez olması şarttır. 

Münevverin Işıkla Hemhâl Oluşu

Münevverin ışıkla hemhâl olduktan sonra ken-
dini güneşin yerine koyamaması gibi, âlim/şeyh 
de kendisini güneşin yerine koyamaz. Elbette ki 
âlimin ışıkla mesaisi avamdan fazladır, onun her 
zerresi ışıkla ıslanır. Fakat ışığın kaynağına ulaştı-
ğını, kaynağıyla hemhâl olduğunu ve hatta kaynağı 
olduğunu iddia ettiği vecd hâli -Resûl’ün dahi iddia 
etmediği- bir zan ve aldanmadır; tıpkı elçileri (Hz. 
İsa, Hz. Uzeyir) ışığın kendisi zannedenlerin aldan-
ması gibi. Zira âlemde her varlık bir hesap ve hâd 
üzeredir, bunun dışına çıkamaz… “Ne Güneş Ay’a 
yetişir ne gece gündüzü (Ay Güneş’i) geçer. Her biri 
kendi yörüngesinde yüzer.” (Yâsîn, 40) 

Bir diğer güneş bilimdir. Bilimin aslî vazife-
si eşyanın hakikatini araştırmaktır. Burada eşya 
ile kastımız maddenin bileşenleri ve değişim ka-
nunlarıdır. Eşya ve madde âlemi her zaman bize 
göründüğü gibi, duyularımızla algıladığımız gibi 
değildir; öyle olsaydı bilime gerek kalmazdı (Karl 
Marx). Bilimin başlangıç soruları “ne” ve “nasıl”dır; 
güneşin kimyasal bileşenleri nedir, nasıl hareket 
eder, nasıl ışık ve ısı yayar gibi. Bilim adamı çöze-
meyeceği sorunları problematik olarak ele almaz. 
Bu sebeple -bedenin karbona dönüşme süreci dı-
şında- ölümün ötesiyle ilgilenmez. Maddenin de-
viniminin, tepkimesinin, dönüşümünün ahlakiliği 
mevzubahis edilemeyeceği için ahlâk gibi soyut ve 
göreli ifadeler de onun araştırmasının dışındadır. 

Hakikati keşfetme sürecinde bilim adamı bazen 
zihni faaliyetlerle, hesaplamalarla meseleyi çözebi-
lir. Ama çoğunlukla alete ihtiyaç duyar; gözlem ve 
ölçüm aletleri gibi. Bu aletleri mucitler icat eder, 
geliştirir. Bazı kişiler hem bilim adamı hem de mu-
cittir. Her bilim adamı mucit değildir ama neredey-
se her mucit bir bilim adamıdır. Çünkü alet ihtiyacı 
araştırma esnasında hissedilir.

Bilim yaygın bir kanaate göre ikiye ayrılır: tabii 
bilimler ve sosyal bilimler (sadece scientist denil-
diğinde birincisi anlaşılır, ikinciler genelde sadece 
akademisyendir). Bilim adamı çalıştığı alanda bir 
ışık yaratır, fakat ışığın bizatihi yekpare kaynağı 
değildir; bilim güneşinin ışığının oluşmasına, art-
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masına, canlanmasına yardımcı olan bir neferdir. 
Neferlerin katkılarının neticesinde ancak bilim gü-
neşi yanar. Bilim şahsî çalışmaları bir araya getiren, 
birbirine kaynaştıran bir mekanizma gibidir. Mü-
nevver tek bir bilim adamının çalışmasından değil, 
bilimin tamamından ışığını alır ve yansıtır. Hem bi-
lim adamı hem münevver olanlar dahi sadece ken-
di ışıklarını değil, kendi ışıklarını bilim güneşine 
katarak yansıtırlar. 

Bir diğer güneş olan felsefe, kaynağa doğru bir 
yolculuktur. O, bilginin, varlığın, olguların, dav-
ranışların hayat bulduğu öze ulaşmaya 
çabalar. Bilim adamı ağacın, 
yaprağı, dalı mey-
vesiyle ilgilenir. Fi-
lozof ise tohumun 
hikmetini anlamaya 
çalışır; çünkü bi-
çim özden ayrı dü-
şünülemez. Özün 
biçimle buluşma süre-
cinde çevre koşulları gibi 
etkenler önemlidir. Uygun 
iklim koşulları, toprak ve yeterli 
su özün potansiyelini açığa çıkart-
masını sağlar. İnsanın/varlığının özü-
nü, yani potansiyelini bilmek, biçimi 
düşleyebilmek adına önemlidir. Biçim, 
yani mevcut gündelik hayat, ortaya çı-
karılabileceklerin en iyisi midir, yoksa 
daha iyi bir biçim mümkün mü? Bunun 
cevabı özü bilmekle mümkündür. Filo-
zof ontolojik olarak özü bilmeye çalışır. 
Felsefe, doğası gereği bulduğumuzdan 
emin olmayı engeller. Lakin filozof bir 
noktada aksiyom üretmek zorundadır. Zira biçimi 
iddia etmek için başlangıç noktasına “tanımlanmış 
bir özü” koymak gerekir. İnsan doğası gereği iyi 
midir, kötü müdür, varlığı eyleme geçiren temel 
motivasyon nedir, varlıklar arası ilişkilerin doğası 
nedir, gibi. 

İnsanın ve âlemin maddi ve manevi her boyu-
tu filozofun ilgisi ve merakı dâhilindedir. Meseleye 
çoğu zaman zihnî bir düşünme faaliyetiyle yaklaşır. 
Bu sebeple muhakeme, mantık ve matematik onun 
sistematik düşüncesinin yoldaşlarıdır. Bilim gü-
neşi gibi felsefe güneşi de şahsî faaliyetin ötesinde 
kolektif bir üründür. Bu güneş mahiyeti itibariyle 
diğerlerinden biraz farklıdır; bu güneşten ancak 
ona katkı sunabilecek kadar mahir olanlar istifade 

edebilir. İnsanların çoğu filozoflara güneş değil ay 
nazarıyla bakar; haşmetli ama faydasız. 

İkili Etkileşimler

Bu üç güneş kendi aralarında ikili etkileşim 
hâlindedirler: 

Bilim-Felsefe 
Felsefe bilim, bilim de felsefe üretir. Filozofla-

rın katı cisimlerin atomlarının çengelleri olduğu 
için birbirlerine tutundukları, sıvıların atomlarının 

ise çengelleri olmadıkları için birbirlerinin 
üzerinden kayıp gittiklerine dair 

tezleri katı ve sıvı madde-
leri anlamaya dair zihnî 
bir faaliyettir. Bilim ise 
atomun elektron yapı-
sını ortaya koymuştur. 
Bilim felsefenin mezkûr 
iddiasını yanlışladığında, 
atomist felsefe de yanlış-
lanmış olur. Fakat bu kez 
yeni bilgiye göre yeni bir 
zihni bir faaliyet başlar. 
Mesela Farabi varlıklara 
dair tasnifini ve felsefe-
sini iki küreli Aristoteles 
astronomisi üzerine bina 
etmiştir. Varlıkları ay üstü 
ve ay altı varlıklar olarak 

ayırmıştı. Bilimin gelişme-
siyle kozmolojik bakış da değişti. Artık 
ay, kozmolojik idrakin mikyası değil. 

Evrenin sonsuz olduğu, genişlediği, içinde 
bulunduğumuz samanyolu galaksisinin evrenin ta-
mamı değil, bir zerresi olduğu, milyarlarca galaksi-
nin var olduğu, bunlar arasında yüzlerce, binlerce, 
milyarlarca ışık yılı mesafe olduğu ortaya konuldu. 
Farabi bu bilgilere sahip olsaydı hem tasnifini de-
ğiştirecekti hem de felsefesini. 

Jeosantrik (dünya merkezli) kozmolojik anlayış 
üzerine bina edilmiş felsefe ile heliosantrik (güneş 
merkezli) kozmolojik anlayış üzerine bina edilen 
felsefeler aynı değildir. Evrenin merkezinin olma-
dığı tespiti ise tamamen farklı bir felsefeye kapı 
aralamıştır. Bu sebeple bilim ve felsefe bir insanın 
ayakları gibidir. Yürürken bir ayak ileri atıldığında 
diğeri ardından gelir. Sadece felsefe ya da sadece 
bilimle ilerlemek isteyen kişi, sek sek oynayan ço-
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cuklara benzer. Felsefesiz bilim, bilimsiz felsefe da-
ima eksiktir. Bugün tüm dünyada geçerliliği olan 
tek akademik unvan doktoradır (PhD), yani Philo-
sophiae Doctor. Bu sebeple bilimle ilgilenen herkes 
ilgili alandaki felsefeyi, felsefeyle ilgilenen herkes 
de ilgili alandaki bilimsel gelişmeleri takip etmek 
zorundadır. 

Bilim-Din
Bilimin konusu olgu, dinin özü imandır. Bili-

min amacı açıklamak, dinin muradı teslim olmak-
tır. Bilim ve din genelde birbirleriyle zıt kutuplara 
yerleştirilir; birine meyletmek diğerini inkâr et-
mekmiş gibi sunulur. Café de la Paix’de kahvesi-
ni yudumlayan Parislinin böyle düşünmesi gayet 
normal, zira ikisini zinhar bir araya getiremediler. 
İslâm medeniyetinin altın çağı ise bu ikisinin uyum 
içinde olduğu dönemdir. Bilim ve dinden beklen-
tilerinin farkında olan kişi için ikisi arasında bir 
uyumsuzluk yoktur, zira din hakikati söyler, bilim 
ise açıklar. Din, evrenin bir Yaratıcı tarafından ya-
ratıldığını söyler, bilim bu yaratmanın mahiyetini 
açıklar. Din, gök cisimlerinin bir yörüngede yüz-
düğünü söyler, bilim bu cisimlerin niteliklerini ve 
devinimlerini açıklar. Din “Akletmez misiniz?” diye 
sorar, bilim adamı akletmeye çalışır. Allah “Yıldız-
ların yerine yemin olsun, şüphesiz -bilirseniz- bu, 
kesinlikle büyük bir yemindir.” der, bilim yeminin 
büyüklüğünün sebebini araştırır. Neticede din ima-
nı şekillendirir, bilim imanı kuvvetlendirir. Tüm 
bunlardan bilim ve dinin birbirlerine son derece 
muhtaç olduğu gibi çıkarım yapılmaması gerekir. 
Fakat hakikati arayanın dine, hakikati anlamak is-
teyenin de bilime ihtiyaç duyacağı aşikârdır. 

Din-Felsefe 
Dinin amacı fertten yola çıkarak topluma nizam 

vermektir; ferdi yok saymadan toplumu, toplumu 
göz önünde bulundurarak ferdi biçimlendirme-
ye çalışır. Ferdi ıslahın vesilesi ibadet, toplumu 
ıslahın vesilesi fıkıhtır. İnsanın kendisini bilmesi 
esastır, bilmeyen gaflettedir. Dinde insan kendisini 
Yaratıcı’nın dilinden tanır, kusurlarını öğrenir. Din 
insanların sadece iyi olmasını değil, iyi kalmasını 
da arzu eder. Huşu içindeki ibadet iyi kalmanın 
reçetesi, aynı zamanda toplum selametinin temina-
tıdır. Huşu duymayan ya da ibadeti terk edenlerin 
bu selamete zarar vermemesi için kurallar devreye 
girer. Yaratıcı insanı yaratmış, iyiyi öğretmiş ve iyi 
olmayı/kalmayı emretmiştir. 

Felsefe de insanın kendisini bilmesi üzerine ku-
ruludur. Filozof iyiyi ve insanın tabiatını tefekkürle 
ortaya koymaya çalışır. Din ve felsefenin önemli 
farklarından birisi, birincinin pratiğe/amele kıymet 
atfederken, ikincinin soyut düzlemde kalmasıdır. 
Şu iki söz felsefe ve din farkını özetler niteliktedir: 

Filozof (Herakleitos): Aynı nehirde iki defa yı-
kanılmaz.
Peygamber (Muhammed, s.): Nehirde dahi ab-
dest alsan israf etme.

Birinci cümle felsefî bir düşünmenin sonucu-
dur, önerme doğrudur ve/fakat bir eylem karşılığı 
yoktur. Din ise değişim odaklıdır; ferdin değişimi, 
toplumun değişimi, âlemin değişimini hedefler. 
Marx “Filozoflar dünyayı yorumlamaya çalışmışlar-
dır, aslolan onu değiştirmektir.” derken peygambe-
rane eyleme yakınlaşmıştır. Marx haklıdır, zira fel-
sefe bin yıllardır mevcuttur, fakat insanlığın hiçbir 
sorununu hâlletmemiştir. Gerçi böyle bir hedefi de 
yoktur. Fakat her hâlükârda değerlidir, çünkü de-
ğişimin yönünü tayin etmeye yardımcı olur, çünkü 
yorumlamadan değiştirmek kuvvetle muhtemeldir 
ki hayal kırıklığıyla sonuçlanır. 

Toplama ve Yansıtma
Münevverin bir “toplama metodolojisi” bir de 

“yansıtma metodolojisi” olmalıdır. Filozof, pey-
gamber ve bilim adamından münevver nasıl istifa-
de edecektir? Münevverin her birine metodolojik 
bir yaklaşımı olmalıdır? Felsefede mantığa ve mu-
hakemeye yaklaşımlar muhteliftir. Bilimde fark-
lı paradigmalar mevcuttur. Dinde ise mezhepler, 
okullar bulunur. Münevver tüm bunları bilmeli 
ama hiçbirine mutlak şekilde taraftar olmamalıdır. 
Çünkü o ne filozof ne din adamı ne de bilim ada-
mıdır. 

Yukarıdaki şekildeki “a” taralı alanın genişliği 
münevverin yetkinliğini gösterir. Güneşleri birbiri-
ne yaklaşıp taralı alanı genişlettikçe hikmete daha 
fazla yaklaşır. Güneşleri birbirinden uzaklaştırıp 
taralı alanı yok ettiğinde ise filozof, din adamı ya 
da bilim adamına dönüşür. 

Münevver sadece bilgisini çağ ve şartlara göre 
yansıtan değil, aynı zamanda ilgisini ve metodoloji-
sini de çağ ve koşullardan etkilenerek şekillendiren-
dir. Yani sadece yansıtma sürecinde değil, ışığa yö-
nelmesi de çağına ve koşullara göredir. Münevver; 
harmanlayan, fakat harmanlarken ışıkları birbirine 
karıştırmayandır. Hangi güneşten ne kadar ışık çe-
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keceğini bilir. Bu üç güneş mütemadiyen onu ışıtır. 
Münevver herkese aynı ışığı yansıtmaz. O eczacı 
gibidir, muhatabını ölçer, tartar, ona göre bir reçete 
hazırlar. Kendi toplumunun hastalığını, zafiyetini, 
zayıflığını tespit edebildiği gibi güçlü yanlarını da 
tespit eder. Bir nevi SWOT analizi yapar. Topluma 
hastalığın tedavisini gösterdiği gibi, güçlü yanıyla 
ne yapabileceğini de gösterir. Münevver; geçmişi 
bilen, geleceği gören, bugüne seslenendir. 

Münevver çözüm üretenden ziyade teşhis eden-
dir. Teşhis tedavinin ilk adımıdır. Nasıl ki yanlış 
teşhis yanlış tedaviye götürüp hastalığı iyileştirmez 
ve hatta bünyede yanlış ameliyelerle bünyeye zarar 
verirse, münevverin yanlış teşhisi yanlış politikala-
ra sebebiyet verebilir. Yanlış politikalar, toplumun 
teşhis edilemeyen hastalığının ilerlemesine sebep 
olurken diğer yandan da yanlış politikanın yan et-
kisine maruz kalabilir. 

Buradan anlıyoruz ki, münevver siyasilere çok 
uzak olamaz. Sorunla ilgilenen ama çözümle il-
gilenmeyen bir münevver, toplumun sorunuyla 
efkârlanan bir mütefekkirden ziyade toplum üzeri-
ne konuşmayı zevk ve statü meselesine indirgeyen 
entele dönüşür. Münevver ve siyaset ilişkisi, müs-
takil bir yazıyı gerektirecek kadar çetrefillidir, fa-
kat burada şunu söylemekle iktifa edelim. Siyasiler 
münevverin yansıtacağı ışığa muhtaçtır. Onun teş-
hisi siyasiler için hayati mahiyettedir. Diğer taraftan 
münevver de sorunların teşhisinde siyasilerin tec-
rübelerinden istifade eder. Çözümünde ise siyasi 
organizasyonun gücünden faydalanabilir. 

Münevver siyasetin güdümüne girerse sorun-
lara siyasi bakar, toplumu kendi gözünden değil, 
siyasilerin gözünden görmeye, yani siyasetçiye dö-
nüşmeye başlar. Münevver siyasilerin yörüngesinin 
ne olduğunu bilmeli ama orada dönmeye başla-
mamalıdır! Diğer yandan siyasilere müzmin bir 
muhalif de değildir. Kendi varlığını siyasi iktidara 
mütemadiyen muhalefet etmeye adamak da entel-
liğin bir başka biçimidir. Siyaset en veciz tanımıyla 
“insanları/n bir arada yaşa/t/ma sanatı” ise ve siyasi-
ler de bu vazifeye talip olmuşlarsa toplumu kendi-
sine dert edinmiş münevverin siyasilere ve siyasete 
kayıtsız kalması, siyasi iktidarın bizatihi kendisini 
sorgulaması düşünülemez. Münevver siyasilerle 
uyumlu çalışma ortamlarını değerlendirmelidir. Si-
yasiler koltuklarını kurban etmeyi pek sevmeseler 
de münevver ışığın hatırına nefsini bazen kurban 
edebilmelidir. Bazen de ışığın hatırına siyasilerin 
hatırını yok sayabilmelidir. Siyaset ile münevver 

arasındaki bağı ve bu bağın hangi makamda kuru-

lacağını Süfyan Sevri veciz bir şekilde ifade etmiş-

tir: “Hayru’l umerâ men yucâlisu’l ulemâ, ve şerri’l 

ulemâ men yucâlisu’l umerâ.” (Emirlerin hayırlısı 

âlimlerin meclisinde oturandır, âlimlerin kötüsü 

emirlerin meclisinde oturandır.) 

Münevver sadece kendi toplumuna seslenmez. 

Dünyaya dair tespitleri de vardır. Dünyadaki de-

ğişimi, dönüşümü okuyamayan münevver kendi 

toplumuna yol gösteremez. Küreselleşme denilen 

çağda toplumların etkileşimi münevverin ilgisi 

dâhilinde olmalıdır. Münevver, yeterince yetkin-

se, kendi ülkesindeki siyasiler kadar uluslarara-

sı örgütlere ve diğer siyasilere de yol gösterebilir. 

Münevver, yansıttığı birikimi çağ ve şartlar süz-

gecinden geçirmelidir. O sadece güneşten istifade 

edebilen değil, çağı ve toplumu bilen, toplumun 

tepkilerini öngörebilen, belagat/retorik yeteneğine 

haiz kimsedir. 

Güneşlerin dilinin kavranması zordur. Fakat 

halka kavradığı dille değil, halkın anladığı dille 

anlatmalıdır. Derin görünmek adına suyu bulan-

dırmak (Nietzsche) bir entel tavrıdır. Münevverin 

suyu berraktır; onun derdi derin görünmek değil 

anlaşılmaktır. Dili ağdalı değildir; uzun ve anlaşıl-

ması güç cümlelerin, ancak havasın anlayabileceği 

yabancı kökenli kelimelerin ardından konuşmaz. 

Işığa ilmi bir yaklaşım gösterirken halka karşı örfi 

bir yaklaşım sergilemelidir. “Ne zaman bir köy tür-

küsü duysam şairliğimden utanırım.” (Rahmi Eyü-

boğlu) diyen şair kadar mütevazı olmalıdır. 

Münevver mizaç olarak da mütevazı olmalıdır; 

ışıkla hemhâl olduktan sonra kendini güneş zan-

nedip insanların kendisi etrafında pervane olma-

sını ummamalıdır. Münevver hem güneşin hem 

de güneşe muhabbet duyan insanların etrafındaki 

pervanedir. Güneşe ve ışığına sırtını dönmüş, göl-

gesiyle meşgul insanın gölgesine karışıp, gölgede 

ışığı sevdirmek ise onun vazifesi değildir. Zira ışı-

ğın da bir izzeti vardır… “Ama ne kadar çok istesen 

de insanların çoğu inanacak değildir.” (Yûsuf, 103) 

Velhasılıkelam, münevver üç güneşle insanla-

rın arasında yer alır; bu hususi konumu bir arada 

kalmışlık değil, aracılıktır. Münevverin mesuliyeti 

büyüktür, zira ışık yükü ağırdır.
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T ürkiye üniversite/aka-
demi havzası, henüz, 

epistemolojik ve meto-

dolojik bağımsızlığını 

elde edemediği için, son 

birkaç yıldır, özellikle 

sosyoloji ve ilahiyat fa-

kültelerinin ilgi alanına 

giren konular bağlamın-

da, Türkiye kamuoyuna iki gösterişli yalan (dol-

ması) yutturulmaya çalışılıyor. Bu yalanlardan bi-

rincisi “Z Kuşağı” klişesi adı altında yeni bir “tür” 

le karşı karşıya olduğumuz gerçeğini kabul etme-

mizi istiyor. 

Bu yeni “tür”ün öncekilerden (yani X ve Y Ku-

şağından) oldukça farklı ve hatta bağımsız oldu-

ğunu görmemiz ve onlara karşı tutum/tavır ve tar-

zımızı (bu gerçeğe göre) belirlememiz gerektiğini 

iddia ediyor. Modern sosyolojinin çizdiği kavram-

sal çerçeveye sadık kalmamız salık veriliyor ve bi-

limsel bilginin de bu kategorik ayrımı destekledi-

ği savı öne sürülüyor. İnsanlık tarihini kategorik 

ayrımlara tabi tutarak çözümleme çabası modern 

sosyolojinin alamet-i farikası olduğu için X, Y, Z 

kompartımanlarından oluşan bu yeni tür çözüm-

lemeye şaşırmıyoruz…19. yüzyılın ünlü pozitivist 

kuramcılarından Auguste Comte da toplumların 

tarihsel serüvenini üç aşamalı olarak yorumlamış-

tı. Bu “üçlü” yorumlama çabasının “teslis”ten il-

ham aldığını söylemek mümkün… 

Protestan Burjuva 
Uygarlığının Disiplinleri
Modern paradigma-

nın bütün kavramları, 
Hıristiyan teolojisinin 
izlerini taşır. Başka türlü 
olması da mümkün de-
ğildir. Çünkü modernite 
Hıristiyanlık içi kavganın 

sonucu olarak tebarüz etmiştir ve tepeden tırnağa 
Protestan kültür kodlarını havidir. Bu kodlar mo-
dern disiplinlerin hepsine nüfûz etmiştir. Özellik-
le de sosyal ve siyasal bilimler olarak adlandırı-
lan disiplinlerin (ve bu arada sosyolojinin) temel 
amacı, Protestan burjuva uygarlığının tarihsel tec-
rübesinin insanlık ailesi için “kaçınılmaz” oldu-
ğunu ispatlamaktır. “Beyaz adamın” üstünlüğünü 
merkeze alan bu yaklaşım, Avrupa dışı toplum-
ların ancak Avrupa’nın geçirdiği evreleri tecrübe 
ederek kıvama geleceklerini, aksi takdirde tarihin 
arka odasında ya da çeperinde kalmaya mahkûm 
olacaklarını içkindir. Az gelişmiş-gelişmekte olan-
gelişmiş kategorilerinde(ki yine üçlü tasnif söz ko-
nusudur) de görüleceği üzere “gelişmiş olan” (ki o 
beyaz adamdır) kendisinden sonraki basamaklar-
da kimlerin olacağına karar verendir. Tanımlama 
hakkını elinde tutuyor olmasından dolayı kendi-
sini “özne” kendi dışındakileri de “nesne” olarak 
konumlandırmıştır. Dolayısıyla sosyoloji disipli-
ninden ilham alarak sağlıklı bir Türkiye toplumu 
analizi yapılamaz ve nitekim yapılamıyor. Sosyo-

İlahiyat akademisi vahiy ve nübüvvet bilgisini referans alarak, iktisadi-siyasi-hukuki-
içtimai vs. alanlarda belirleyici olacak şekilde çözümleme yapacak bağımsızlığa sahip 
değildir. Tefsir-hadis-siyer-fıkıh-tasavvuf-kelam gibi alanlarda hayli ayrıntılı çalışmalar 
yapılmasına ve devasa bir literatür oluşmasına rağmen, vahiy ve nübüvvet bilgisinin 
kamusal alana nasıl nüfûz edeceğine dair (belirleyici) çalışmalar yapılamamaktadır.

Kamil ERGENÇ

Gösterişli Yalanlarla Barışık Yaşamak
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loji literatürünün kavramsal çerçevesi, Protestan 
burjuva uygarlığının tarihsel tecrübesinden ilham 
alarak belirlendiği için Avrupa’yla benzer sosyo-
politik, sosyo-kültürel ve teo-politik tecrübeyi ya-
şamamış toplumların/ulusların modern sosyoloji 
disiplininin metodolojisiyle analiz edilmesi müm-
kün değildir. Benzer durum ilahiyat havzaları için 
de geçerlidir. 

Türkiye ilahiyat akademisi, merhum İsmail 
Raci Faruki’nin ifadesiyle, bir tür şarkiyat ensti-
tüsü gibi çalışmaktadır.1 İslâm’ın ana kaynakları 
olan vahiy ve nübüvvet bilgisinin, inceleme-araş-
tırma konusu olmanın dışında ilahiyat akademi-
sinde bir karşılığı yoktur. Başka bir ifadeyle ilahi-
yat akademisi vahiy ve nübüvvet bilgisini referans 
alarak, iktisadi-siyasi-hukuki-içtimai vs. alanlar-
da belirleyici olacak şekilde çözümleme yapacak 
bağımsızlığa sahip değildir. Tefsir-hadis-siyer-fı-
kıh-tasavvuf-kelam gibi alanlarda hayli ayrıntı-
lı çalışmalar yapılmasına ve devasa bir literatür 
oluşmasına rağmen, vahiy ve nübüvvet bilgisinin 
kamusal alana nasıl nüfûz edeceğine dair (belir-
leyici) çalışmalar yapılamamaktadır. Çünkü Tür-
kiye üniversite sistemi Protestan burjuva uygar-
lığının epistemolojik ve metodolojik çerçevesine 
bağımlıdır. Bu bağımlılık nedeniyledir ki sürekli 
epistemik ve metodik şiddete maruz kalmaktayız. 
Ancak asıl dikkat çekici olan ise akademinin bu 
bağımlılıktan habersiz oluşudur. Müslümanla-
rın tarih sahnesine güçlü bir şekilde adım attığı 
asırlarda farklı kültür havzalarıyla ve bu arada 
pek tabi ki kurumsal Hıristiyan teolojisiyle kar-
şılaşmanın doğal sonucu olarak tartışılan ve fa-
kat bugünün Müslüman bilincine zerrece katkısı 
olmayan “lafız-mana ilişkisi” gibi meseleler etra-
fında sürdürülen tartışmalar göstermiştir ki, he-
nüz akademimiz, epistemik ve metodik şiddetin 
farkında değil. Olsaydı şayet evvela bu şiddetten 
nasıl kurtulacağımıza dair çözümleme yapması 
gerekirdi. Vahiy ve nübüvvet bilgisinin yalnızca 
inceleme-araştırma konusu olduğu akademide 
“lafız-mana ilişkisi” ya da “tarihselcilik” gibi me-
seleleri tartışmanın Türkiye İslâmi bilincine nasıl 
bir katkısı olabilir? Akademinin öncelikle episte-
molojik ve metodolojik bağımsızlık savaşı verme-
si gerekmez mi? Sosyal, siyasal, iktisadi, hukuki 
bilimlerde seküler bilginin tahakkümünden nasıl 

1 İsmail Raci El-Faruki, Bilginin İslâmileştirilmesi, çev. Fehmi 
Koru, Risale Yayınları, İstanbul, 2016.

kurtulacağımıza dair çözüm önerileri var mı aka-
deminin? Ya da hepimizin zihnini felç eden ulus-
devlet aklından nasıl bağımsızlaşacağımıza ilişkin 
ne öneriyor? Bütün disiplinlere nüfûz eden Pro-
testan burjuva araçsal aklının insan-evren-tabiat 
üzerinde kurmaya çalıştığı hegemonyadan nasıl 
kurtulacağımıza dair de bir şeyler duymak istiyo-
ruz akademiden? Tekrar hatırlamakta fayda var. 
Siyasi-sosyal-hukuki-iktisadi-psikolojik vb. mo-
dern disiplinlerin hiçbiri “nötr” değildir. 

Kuşak Ayrımları ve Protestan Kodlar

Augouste Comte, insanlık ailesinin teolojik ve 
metafizik evreleri geçerek pozitivist evrede karar 
kıldığını; din olgusunun pozitivizm öncesi top-
lumların korku/hayal/büyü gibi psiko-patolojik 
durumlarının sonucu olarak ortaya çıktığını; ay-
dınlanma devrimiyle birlikte bilimsel bilginin ve 
rasyonalitenin egemenliğine geçildiğini ve dola-
yısıyla artık dine ihtiyaç kalmadığını iddia etmiş-
ti. Bugün de X, Y, Z kuşakları adı altında yapı-
lan ayrımın benzer bir muhtevaya sahip olduğu 
(ve Hıristiyan teolojisinden imgeler barındırdığı) 
söylenebilir. Buna göre X Kuşağı (takriben 1950-
1980 arası) kırdan kente göç eden ilk kafileyi 
temsil ediyor. Bu kafilede yer alanlar, kırsalın/
taşranın/köyün tüm özelliklerini üzerinde taşıyor. 
Bu özellikler ise (genelde) dinle bağlantılı olarak 
öne çıkar. Başka bir ifadeyle X Kuşağı dindar, 
mutaassıp, ataerkil, eril vb. karakterdedir. Kentle 
karşılaşmaları epey sancılı olmuştur. Ayak uydur-
makta güçlük çekmişlerdir. Kentliler bu insanlara 
“yabani” gözüyle bakmış, onlar da kentin çeperle-
rinde kendilerine yer bulmaya çalışmıştır. “Beyaz 
adamın” Avrupa dışı toplumlar için dile getirdiği 
“olmamışlık”, kentlilerin taşra/köy için kullandığı 
argümandır artık. Kentin çeperlerine yerleşen bu 
kuşak bir yandan geleneksel kodlarını muhafaza 
etmeye çalışırken diğer yandan da kentin kendine 
mahsus doğasına intibak etmeye çalışmaktadır. 

Y Kuşağı ise(takriben 1980-2000 arası) X Ku-
şağının çocuklarıdır. Bunlar kentte doğmuştur 
ve fakat hâlâ baba/ata kültüründen tam olarak 
sıyrıl(a)mamıştır. X Kuşağına göre daha kentlidir. 
Çünkü burada okumuştur. Geleneğin izleri çok 
belirgin olmasa da hâlâ vardır. Kentin ideolojik 
kamplarından birine angaje olmuştur. Siyasal bi-
linci daha yüksektir… 
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Z Kuşağı ise(takriben 2000 ve sonrası) Y Ku-

şağının çocukları olarak kentleşmenin doyuma 

ulaştığı ve dijital dünyanın içine doğmuştur. X 

Kuşağıyla (yani dedeleriyle) temasları ya çok za-

yıftır ya da zaten görmemişlerdir. Babalarından 

da geleneksel kodlara ilişkin pek bir şey aldıkları 

söylenemez. İdeolojilerin “sona erdiği” bir zamana 

gözlerini açtıkları için daha “özgürdürler”. Diğer 

bir ifadeyle bu kuşak dinî, geleneksel ve ideolojik 

kodlara yabancıdır. Kentin seküler/profan/ladini/

pragmatist ve oportünist ikliminde yetiştikleri 

için bunlar ayrı bir “tür” kabul edilmekledir.

Buraya kadar söylediklerim (kabaca) modern 

sosyolojinin çözümlemesi… İçerisinde kimi doğ-

rular barındırıyor olsa da metodoloji Protestan 

kodlar barındırdığı için varılan netice sorunlu-

dur. Dikkat edilirse bu çözümlemede din, köylü/

taşralı bir bağlama hapsedilmiştir. Kent kültürü 

egemen oldukça dinin etkisi zayıf olarak göste-

rilmiştir. Zımnen, “din kentli değildir.” mesajı 

verilmektedir. Kuşaklar arası ilişkiler birbirinden 

bağımsız olarak ele alınmış ve toplum bir bütün 

olarak değil parçacı değerlendirilmiştir. İlerlemeci 

tarih tasavvuruna meşruiyet kazandırılmıştır. İde-

olojilerin bittiği varsayılmaktadır. Böylece gençler, 

kendilerinden önce yaşa(y/n)anların ehemmiyet-

siz olduğuna inandırılmaya çalışılmış ve geçmişin 

tecrübesinden istifade etmek yerine, içine doğdu-

ğu anın akışına uygun hareket etmeleri istenmiş-

tir. “Geçmişten kopuş” sadece geleneksel/ideolojik 

kodlardan kurtulmayı içkin değildir. Aynı zaman-

da, modern sosyoloji ve tarih disiplinleri aracılı-

ğıyla, ilkel/arkaik/primitif/tarihsel bağlama hap-

sedilen vahiy ve nübüvvet bilgisinden de kopuş 

demektir. Binaenaleyh genç kuşakların (özellikle 

de Müslüman gençlerin) mübarek İslâm’ın inkıla-

bi doğasından bihaber yaşamalarını temin etmeyi 
amaçlamaktadır.2

Pazarın Egemenliği ve Parçacı Değerlendirme Metodu

Öte yandan meselenin (bir de) kapitalist iktisa-
di düzene yaptığı katkı boyutuyla da değerlendi-
rilmesi gerekiyor. Şöyle ki, kapitalizm toplumları 
kompartımanlara ayırarak her kompartıman için 
ayrı bir tüketim pazarı/müşterisi oluşturmakta ve 
bu pazarın sürekliliğini sağlamak için de azami 
gayret göstermektedir. “Z Kuşağı Moda”, “Z Kuşa-
ğı Sinema”, “Z Kuşağı Eğlence” vb. kategoriler bü-
tünüyle pazarın egemenliğini tahkim etme ama-
cına matuftur. Her kuşağın bağımsız/müstakil/
otonom bir mevcudiyetinin olduğuna dair söy-
lem, hem bireyselliğin tervici bağlamında oldukça 
işlevsel bir rol oynamakta ve önceki kuşakların 
mirasından teberri etmenin yolunu açmakta hem 
de pazarın sorunsuz işlemesine katkı sunmakta. 
Modernitenin, geleneksel ilişki biçimlerini değiş-
tirerek ya da işlevsiz kılarak ve bütüncül perspek-
tifi zaafa uğratarak mevziisini tahkim ettiği gerçeği 
hatırlandığında, şahitlik ettiğimiz bu süreci anla-
mak daha da kolaylaşır. Merhum Ali Şeriati’nin 
“şirk sosyolojisi”3 dediği parçacı değerlendirme 
metodunun hayata, bilgiye ve tarihe tevhidi pers-
pektiften bakması gereken Müslümanlar arasında 
da karşılık buluyor olması inhiraftır. Yaklaşık iki 

2 Bu noktada, yaklaşık on yıl önce Mehmet Altan’ın yazdığı 
Kent Dindarlığı adlı kitaba dikkat çekmek isterim. Şeyh 
Galip’le Taliban’ın karşılaştırıldığı kitap son kertede “dinin 
manevi bir tatmin vasıtası olarak kabul edilmesi ve siyasal-
sosyal-hukuki iddiaların yerine kültürel bir İslâm anlayışının 
oluşturulması gerektiği tezi üzerinde duruyor. Dinin “kültür 
unsuru” olarak tanımlandığı kitapta modern sosyolojinin, 
Marx’tan mülhem, “ekonomik refah düzeyi ile din algısı 
arasındaki ilişkiyi merkeze alan” çözümlemesi de dikkat 
çekiyor. Benzer çözümleme daha yakın dönemde (2014-
2015) Volkan Ertit’in çalışmalarında görülebilir. Endişeli 
Muhafazakarlar Çağı ve Sekülerleşme adlı kitaplarında 
Ertit, Protestan kültür kodlarına yaslanan sosyoloji disiplini 
aracılığıyla “Dinden Uzaklaşan Türkiye” çözümlemesi yapar. 
Dinin kentli olmadığı (ya da kentin sekülerliğin karargâhı 
olduğu) tezi bu çalışmalarda öne çıkar. Benim gösterişli 
yalan olarak adlandırdığım “Z Kuşağı” kategorisinin meş-
ruiyetine dair argümanlar bu tür çalışmalardan devşirilir. 
İlahiyat akademisi vahiy ve nübüvvet bilgisini referans alarak 
Türkiye’nin toplumsal değişim sürecini nasıl anlamamız 
gerektiği hususunda bir çalışma yapmadığı için modern sos-
yolojinin argümanları meşruiyet kazanmıştır. Yüce Kur’ân’ın 
ana omurgasını oluşturan kavramların ne akademide ne 
kamusal alanda ne de gündelik dilde meşruiyeti olmadığı 
için toplumsal durumumuzu İslâmi bağlamda izah edemiyo-
ruz.

3 Ali Şeriati, İslâm-Bilim cilt:1, çev. Faruk Alptekin, Nehir 
Yayınları, İstanbul, 1992.
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asırdır Batı’nın hem teknolojik hem de ideolojik 
ve kavramsal çöplüğü olarak yaşamaya mahkûm 
olan Türkiye’nin (ve halkı Müslüman birçok ül-
kenin) acil olarak üniversite/akademi havzasının 
epistemolojik ve metodolojik bağımsızlığı için ter 
dökmesi gerekiyor. Aksi takdirde sözü edilen bu 
ülkeler/halklar için saygın bir gelecekten bahse-
dilemez. 

Türkiye kamuoyuna yutturulmaya çalışılan 
ikinci gösterişli yalan ise birincisiyle bağlantılı 
olarak okunması gereken “gençlerin deizme yö-
neldiği” yalanıdır. Geleneksel 
kodlarından ve/veya ideolojik 
aidiyetlerinden koptuğu var-
sayılan gençler için öngörülen 
yönelimin aydınlanmanın din 
anlayışı olan “deizm” olması 
bizleri şaşırtmamalı. Ancak 
burada bir sorun var… Bir 
insanın deist olabilmesi için 
oldukça yüksek düzeyli bir 
felsefi müktesebata ihtiyacı 
var. Ahmet Cevizci’nin Felse-
fe Sözlüğü’nde deizm; “iman 
karşısında akla önem veren, 
vahyi, peygamberliği ve mu-
cizeleri tamamen bir tarafa 
bırakırken, doğal bir din ve 
akla dayalı bir tanrı anlayışı… 
Tanrının varlığını teleolojik 
ve kozmolojik argümanlarla 
kanıtlama… Tanrı’nın dün-
yayı yarattıktan sonra, ona 
bir daha müdahale etmediği-
ni ileri sürmek…”4 şeklinde 
tanımlanmış. Demek ki deist 
olmak (bir anlamda) Aristo 
gibi düşünmek anlamına ge-
liyor. Çünkü Aristo’ya göre tanrı en mükemmel 
varlıktır ve bu nedenle (bayağılıkların olduğu) 
dünya ile ilgilenmez. Kendi göksel âleminde yine 
kendini temaşa eder. Çünkü mükemmel olan (an-
cak) mükemmel olanla meşgul olur. Aristo’nun 
tanrı tasavvurunda vahiy de yoktur nübüvvet te… 
Tanrı ilk hareketi başlatan “hareketsiz” varlıktır. 
Yani hareket etmeyen hareket ettirici… Çünkü 
Aristo’ya göre hareket zaaftır ve tanrı da zaaftan 

4 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Say Yayıncılık, İstanbul, 
2017.

münezzehtir… Sadece fiziksel yasalar itibariyle 
değil sosyal hayata müdahale bağlamında da tanrı 
pasiftir… Ait olduğu kültürün çok tanrılı/polite-
ist yapısı Aristo’yu böylesine bir inanca itmiş ola-
bilir. O, tanrıların etkisi altında kalmaktansa (ki 
Yunan’da tanrılar sürekli birbirleriyle kavga eder) 
bireyselliğin/aklın rehberliğini tercih etmiştir. Ona 
göre evren ay üstü ve ay altı âlemden oluşur ve 
(evren)tanrının bilgi ve iradesinden ayrı olarak 
dairesel bir süreç içerisinde hareket eder. Ay üstü 
âlem oluş (kevn) ve bozuluşun (fesat) olmadı-

ğı ve faal aklın(saf hakikat) 
bulunduğu yerdir. İnsan, ge-
rekli akli çabayı göstererek ay 
üstü âlemde mevcut olan faal 
akılla temas kurup hakikatin 
bilgisine ulaşabilir. Aristo’nun 
öğretisine göre filozof, pey-
gamberden üstün olmalıdır. 
Çünkü hakikat peygambere 
hazır olarak gelirken, filozof 
güya onu kendi çabasıyla 
kesp etmektedir. Kimi Müs-
lüman düşünürlerin vahiy 
bilgisinin muhayyileye nazil 
olduğuna ilişkin iddiaları da 
bu bağlamdan bağımsız değil-
dir. Felsefe akılla, din muhay-
yileyle eşitlenerek bir yandan 
akli çabayı yadsıdığı için din-
darlık tahfif edilirken, diğer 
yandan vahiy bilgisi ve nebevi 
önderlik olmadan da (aklın 
yardımıyla) hakikate ulaşıla-
bileceği iddiasına meşruiyet 
kazandırılmaya çalışılır. 

Cari Din Dilinin Sorunları

Deist olmak için sadece Aristo tahsili de yet-
mez. Beraberinde vahiy ve nübüvvet olgusunun 
mahiyeti ve keyfiyetine dair de ciddi bir bilgi bi-
rikimi ve zihinsel çaba gerekir. Başka bir ifadeyle 
“vahiy nedir ne değildir?” ve “nübüvvet gerekli 
midir değil midir?” sorularına cevap vermek icap 
eder. Ardından vahiy-akıl ilişkisine dair çözümle-
me yapmak lazım gelir. Tüm bunlardan sonra kişi 
şayet “ben vahiy ve nübüvvet bilgisi olmadan da 
sahih/adil/hak üzere bir hayat yaşayabilirim” di-
yebiliyorsa o zaman onun deist olduğuna kanaat 

Gençlerin muhatap 
oldukları ve tevarüs 

ettikleri din dili onların 
küreselleşme realitesiyle 

başa çıkmalarına yetmiyor. 
Çünkü bu dil İslâm’ı, 

hayatın bütününe nüfûz 
edici olmaktan ziyade, 

yalnızca manevi bir 
tatmin vasıtası olarak 

vazediyor. Siyasal bilinçten 
yoksun bırakıyor. İtiraz ve 
eleştiriden hazzetmiyor. 

Dindarlık (genelde) 
ritüellere endekslenip 

bireysel boyutu itibarıyla 
terviç edildiği için, genç 

kuşaklar tarafından 
gereken ilgiye mazhar 

olmuyor.
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getirebiliriz. Deizme yöneldiği söylenen Türkiye 
gençliği arasında bu soruları gündemine almış bi-
rinin olduğunu zannetmiyorum. Hatta bırakalım 
gençliği, akademi bile bu konularda (eğer alanı 
değilse) kafa yormuyor. 

Dolayısıyla genç kuşakların deizme yöneldiği 
iddiasının bir karşılığı yok. Hepimiz gibi genç-
ler de İslâm’ın bir kültür bileşeni kabul edildiği 
ortamın içine doğdular. Ulus-devlet tarafından 
araçsallaştırılan (yani devlet aygıtının ihtiyacı-
na göre biçimlendirilen ve kimi zaman yükselen 
kimi zamansa sönen) bir din dilini tecrübe ettiler/
ediyorlar. İslâmi gerçekliğin nasıl bir şey olduğu-
na dair farkındalığa (hepimiz gibi) sahip değiller. 
Muhatap oldukları ve tevarüs ettikleri din dili 
onların küreselleşme realitesiyle başa çıkmalarına 

yetmiyor. Çünkü bu dil İslâm’ı, hayatın bütününe 
nüfûz edici olmaktan ziyade, yalnızca manevi bir 
tatmin vasıtası olarak vazediyor. Siyasal bilinçten 
yoksun bırakıyor. İtiraz ve eleştiriden hazzetmi-
yor. Dindarlık (genelde) ritüellere endekslenip 
bireysel boyutu itibarıyla terviç edildiği için, genç 
kuşaklar tarafından gereken ilgiye mazhar olmu-
yor. İslâm’ın eminlik, adalet ve ilmi/entelektüel 
derinlik ve bağımsızlık gibi en temel ilke ve pren-
sipleri (özellikle) kamu erkini elinde tutan dindar 
kadrolar tarafından siyasi/bürokratik/reel politik/
ulusal/pragmatik vb. gerekçelerle ihlal edildiği ve 
güzel bir temsil oluşturulamadığı için din/İslâm, 
pratiğe aktarılamayan bir gerçeklik olarak anla-
şılıyor. İslâm’ın kamusal alana (siyasi-hukuki-ik-
tisadi-içtimai vb.) ilişkin iddialarının olduğunu 

dile getiren; eleştirel dikkat, müteyakkız duruş, 

deruni farkındalık bilinci, ilmi/entelektüel bağım-

sızlık iradesi ve hakkaniyete riayet gibi temel il-

keleri şiar edinen İslâmcı ideoloji ise (bir süredir) 

muhafazakâr/sağ/milliyetçi çizgi tarafından mas-

sedildiği için, genç kuşakları kuşatacak en esaslı 

ideolojik zemin de kaybolmuş durumda… Böy-

lece meydan, ya din dilini vulgarize eden mistik 

şahsiyetlere ya Luther olma arzusuyla yanıp tu-

tuşanlara ya da tek çıkış yolunun hayatı seküler, 

profan bir perspektif eşliğinde yaşamak olduğunu 

iddia eden liberal havzalara kalmış durumda…

Kamu erkini elinde tutanlar genç kuşakların 

dinî duyarlılığında meydana gelen aşınmanın ne-

denlerini çözümleye(bile)cek ehliyet ve liyakat 

sahibi kadrolardan yoksun oldukları için (çünkü 

modern sosyolojinin kavramsal çerçevesini kul-

lanıyorlar), gençliğin gidişatını daha fazla imam 

hatip okulu ya da ilahiyat fakültesi açarak düzel-

teceklerini zannediyorlar. En büyük handikap ta 

bu... Hayata dokunmayan dinin, teorik mülaha-

zaların konusu olmaktan öteye gidemeyeceğini 

bilmelerine rağmen, bunu yapıyorlar. Din, erk sa-

hipleri eliyle dayatılmaya başladığında (benzerine 

geçmişte de çokça rastlanacağı üzere) kendisinden 

nefret edilen bir olgu hâline gelir. Hıristiyanlık bu 

yüzden paramparça oldu… Sekizerliğin Avrupa’da 

bu kadar revaçta olmasının temel sebebi Katolik-

liğin despotik, hurafeci, çileci ve ultra-denetimci 

doğasıdır. İslâm’ın son Elçi (s.) aracılığıyla tarihe 

vurduğu silinmez damga, dayatarak değil ikna ile 

oldu… Yüce İslâm’ın istisnai ferdiyet manifestosu, 

ahlak ve adalet öğretisi Roma-İran uygarlıklarının 

köleci, totaliter ve seçkinci düzenlerini darmada-

ğın etti. Mübarek İslâm’ın inkılabi dilini vulgarize 

eden mollalar ne kadar kabahatliyse; onlara tepki 

olsun için elitist/üsttenci ve bağımlı akademisyen-

ler marifetiyle Luther/Calvin çizgisinin Protestan 

perspektifini cilalayanlar da o kadar kabahat-

li… Genç kuşakların gittiği yer hakkında endişe 

edenlerin, evvela kendi konumlarını/pozisyon-

larını gözden geçirmeleri gerekiyor. Mükerrem 

ve mübeccel İslâm’ın put kırıcı söyleminin eşlik 

edeceği inkılabi eylemlilik çabasının temsilciliğini 

üstlenmeye aday olanların öncülüğünde hareket 

eden kadrolar, bugünün gençliği için bir muştu 

sunabilir.

Kuşaklar arası ilişkiler birbirinden 
bağımsız olarak ele alınmış ve 

toplum bir bütün olarak değil parçacı 
değerlendirilmiştir. İlerlemeci tarih 

tasavvuruna meşruiyet kazandırılmıştır. 
İdeolojilerin bittiği varsayılmaktadır. 
Böylece gençler, kendilerinden önce 

yaşa(y/n)anların ehemmiyetsiz olduğuna 
inandırılmaya çalışılmış ve geçmişin 
tecrübesinden istifade etmek yerine, 

içine doğduğu anın akışına uygun 
hareket etmeleri istenmiştir.
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Büyük medeniyet olmanın en önemli iki şartı; dil 
ve edebiyattır. Dolayısıyla konuşma ve yazma, 

bir medeniyetin hem ne kadar güçlü olduğunun 
hem de ömrünün uzunluğunun ne olacağının 
göstergesidir. Ayrıca varlığını uzun süre sürdüre-
bilmesinin veya ayakta kalmasının önemli 
unsurlarındandır. Dil ve yazıya ilişkin 
estetiği yakalayabilenler, mede-
niyet inşa edebilmiş olanlardır. 
Nitekim İslâm Peygamberi Hz. 
Muhammed’in hem peygam-
berlik öncesinde hem de pey-
gamberlik sonrası insanlarla 
kurmuş olduğu ilişkilerdeki 
nezâketi ve anlayışı, bazı dö-
nemlerde kısmen ihmale uğramış 
olsa da Dört Halife, Abbasi, Endülüs 
Emevi, Selçuklu, Osmanlı medeniyetle-
rinde tecrübi bir yaşanırlık kazanmıştır. 

İslâm Dünyasında son iki yüzyıldır dil ve yazı 
üzerinde kısmen yaşanan sorun son yüz yılda 
daha da derinleşerek yaşanmaktadır. Son mede-
niyet örneklerinden biri olarak görülen Osmanlı 
Devleti’nin yıkılışı neticesinde dil ve edebiyatta 
yaşanan sorunlar siyasi, askeri, diplomatik, ikti-
sadi, sosyal ve kültürel problemleri de meydana 
getirmiştir. İslâm coğrafyası üzerindeki sömürge-
leştirme faaliyetleri, kendisini yalnızca iktisadi ve 
siyasi düzlemde değil kültürel düzlemde, husu-
siyetle dil üzerinde de gerçekleştirmiştir. Arapça 
konuşan İslâm ülkelerinde fasih Arapçanın yerine 
“sokak Arapçası” denilen dilin ikame edilmesi, 

Pakistan, Malezya ve Endonezya’da milletlerin 
kendi dillerinin yerine İngilizcenin tercihi, Afri-
ka ve Kuzey Afrika ülkelerinin dilleri üzerinde 
hâkimiyet kurulan Fransızca hegemonyası İslâm 
coğrafyasında lisan ve insan sorunu doğurmuş-

tur. Türkiye’de de harf devrimi gerekçesiyle 
kendimize mal ettiğimiz kadim Os-

manlı Türkçesi’nin terk edilmesi, 
düşünüşü ve yaşayışı dolayısıyla 

edebiyat dünyamızı da olumsuz 
yönde etkiledi. Lisana yapılan 
müdahaleler, İslâm dünyasının 
kendine özgü düşünüş, duyuş 
ve tecrübelerini yansıtamayan 

konuşmalar ve edebiyatlar inşa 
edildi. Bu durum, müslümanların 

hem nitelikli metinler inşa edeme-
mesine yol açtığı gibi hem de birbirle-

riyle kurmuş olduğu ilişkiler ağını problemli 
hâle getirmiştir. Çünkü kullandıkları dillerin ağır 
tahribata uğramasından dolayı duygu ve düşü-
nüşlerini de ifade etmede sorun yaşamışlardır. Li-
san kaybedilince insan da kaybedilmiştir.

Yozlaşmış Dilin Yol Açtığı Sorunlar

Dilin tahribatı neticesinde ikili ilişkiler, felsefi 
mülahazalar, edebi eserler ve dinin ifade biçimi 
ciddi anlam ve nitelik kaybına uğramıştır. Dilin 
köklerinden koparılışının yanında hem klasik kit-
le iletişim araçlarında (televizyon, gazete ve dergi 
vs.) hem de dijital medya araçlarında (haber site-
leri ve sosyal paylaşım ağları vs.) kullanılan yoz-

Hem Türkçe’nin anlam kaybına uğraması hem de dinin konularına ve yaşantı 
biçimlerine yönelik üslûbunu kaybetmiş yaklaşımlar, dinin ve dindarların 
itibar kaybetmelerine yol açmıştır. Nesih meselesi, ayetlerin tarihsel veya 
kurgu olduğu iddiası, hadislerin sahihliği, Hz. Peygamber’in evliliklerinin 
tartışılması ve temsil/örnek olma konumundan çıkarılıp sadece mesaj getirici 
bir vasfa mahkûm edilmesi dinî değerlerin itibarsızlaş/tırıl/masına yol açtı.

Neyi Kaybettiğimizin Farkında mıyız?

Ahmet DAĞ
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laşmış dil ifade biçimleri de insanların ilişkilerini 
olumsuz yönde etkilemiştir. İletişim unsuru olan 
lisanın ciddi sorunlar yaşamasına neden olmuştur. 
Hususiyetle söylenileni yanlış anlamaya niyetli 
hazır zihinler ve kapalı meclis ortamlarında konu-
şulanların mahremiyet esaslarına dikkat edilme-
den servis edilmesi var olan iletişim sorunlarını 
daha da derinleştirmiştir. Çünkü yazılan metin-
ler, dil tarafından inşa edilirken kullanılan dil de 
metinleri meydana getirmektedir. Dil-edebiyat 
arasındaki karşılıklı ilişki düşüncenin zayıflama-
sını, düşüncenin zayıflaması da davranışların ve 
yaşantıların olumsuz bir biçimde değişmesine yol 
açmıştır. Dil, edebiyat ve musiki düzleminden 
kopan Türkiye’deki toplum, 
nezaket ve letafetten de kop-
muştur. 2010 sonrası sosyal 
medyanın (facebook, what-
sap, twitter vs.) yaygınlaşma-
sı toplumsal olarak hem ifade 
tarzlarının hem de bireyler 
arasındaki ilişkilerin yozlaş-
masına yol açmıştır!

Yeni akımların, söylem-
lerin ve yaşantı biçimlerinin 
var olduğu 21. yüzyılda in-
sanlar arası iletişimde daha 
da çok sorunlar yaşanacağı 
gibi dinlerin konularına ve 
argümanlarına yönelik tar-
tışmalar da meydana gelecek 
görünüyor. Hem Türkçe’nin 
anlam kaybına uğraması hem 
de dinin konularına ve yaşantı biçimlerine yöne-
lik üslûbunu kaybetmiş yaklaşımlar, dinin ve din-
darların itibar kaybetmelerine yol açmıştır. Nesih 
meselesi, ayetlerin tarihsel veya fiktif/kurgu oldu-
ğu iddiası, hadislerin sahihliği, Hz. Peygamber’in 
evliliklerinin tartışılması ve O’nun temsil/örnek 
olma konumundan çıkarılıp sadece mesaj getirici 
bir vasfa mahkum edilmesi, sahabenin şahsiyetini 
ve fikirlerini küçültücü ifadeler ve ülke müslü-
manlarının çelişkili yaşantıları gibi durumlar, dinî 
değerlerin itibarsızlaş/tırıl/masına yol açtı. Ayrı-
ca neredeyse geçmiş tüm birikimlere hususiyetle 
kudemaya yönelik küçültücü ifadeler, 1970’lerde 
başlayan 1990’lara kadar tercüme eserlere (Hasan 
el-Benna, Seyyid Kutub, Mevdudi, Ali Şeriati vs.) 
yönelik mahkûm edici ifadeler, memleketin yerli 
düşünür ve yazarlarına yeterince itibar etmeme, 

dolayısıyla fikrî dayanak oluşturamama boşluğu 
doldurulamayacak fikrî veya entelektüel boşluğu 
da meydana getirdi. Bu entelektüel ve akademik 
boşluk, anlamsız ve suni bir ayrım olan gelenekçi-
modernist ayrımını doğurdu. Bu ayrım üzerinden 
(özellikle akademide) kendini kategorileştiren 
müslümanlar arasında bölünmeler daha da de-
rinleştirildi. Osmanlı’nın askeriyede yaşadığı alay-
lı-mektepli ayrımı genelde okur-yazar kitlesinde 
modernist-gelenekçi ayrımına, akademide medre-
se veya cemaat-fakülte ayrımına halk düzeyinde 
ise “ehlisünnet olan ve olmayan” gibi suni ayrım-
lara yol açmıştır. 

Tüm bu sorunlar ve yersiz tartışmalar, hu-
susiyetle gençlerin dine ve 
dindarlara olan ilgilerini ve 
güvenlerini kaybetmesine 
yol açmıştır. Gelinen du-
rumda hem seküler hem de 
muhafazakâr gençlerin de-
ist oldukları tespit ve tartış-
maları meydana gelmiştir. 
Gençlerin, İslâm’a ve müs-
lümanlara yönelik ilgisizlik-
lerinin en büyük nedenleri; 
müslümanların kullandıkları 
dil, nezâketten uzak tavırları, 
zarâfet ve letâfetlerini kaybe-
dişleri ve yaşadıkları çelişki-
li hayatlarıdır. Ayrıca onlara 
hitap eden yazınlarının (din, 
edebiyat, tarih, felsefe vs.) 
zayıflığı ve kuruluğu, onları 

farklı mecrâlara veya maceralara kaydırmaktadır. 
Yine İslâmi kesimin yaklaşık yirmi yıllık siyasal 
iktidar sürecinde eğitim, kültür ve mimari vs. 
alanlarda yetersiz kalışı gençlerde olan boşluğu 
daha da derinleştirmiştir. Nitekim bu yetersizliği, 
bizatihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
“kültürel iktidarı inşa edemedik!” ifadesiyle itiraf 
etmişti. 

Dönüşüm Sürecinde İtibar Kaybı

Dilin ve edebiyatın nitelik kaybı hem hayatın 
buharlaşmasına neden olmuş hem de ülke müslü-
manlarının birbirleri arasında iletişim kurmasına 
da engel olmuştur. Nitekim cemaatler-ilahiyatçılar 
veya (suni bir ayrım olarak gördüğüm) gelenekçi-
ler-modernistler arasındaki tartışmalar, ciddi âdâb 
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sorunlarını doğurmuştur. Deve sidiği ile televiz-
yon ekranlarına çıkanlar, sosyal medya üzerinden 
birbirlerine ölçüsüz bir tahkir ve tekfirde bulu-
nanlar ve taciz vakaları ciddi itibar zedelenmesine 
yol açmıştır. İmamların, yapılan istatistiki araştır-
malarda en az güvenilir meslek kategorisi içerin-
de bulunmaları, İslâm bilginleri veya düşünürleri 
olduğunu ifade edenlerin dengesiz üslûpları ve 
davranışları, İslâm’a ve bilgeliğe yakışmayan tu-
tumlardır. Hem İslâm dünyasının toplumsal, eko-
nomik ve siyasal ciddi sorunları bulunurken hem 
de bilgi ve teknolojide önü alınamaz ilerlemeler 
yaşanırken dünya müslüman-
larının içinde bulunduğu hâl 
ve yaptıkları spekülatif tartış-
malar anlaşılabilir değil. Hele 
ki COVID-19 salgını sonrası 
21. yüzyıl dünyasında ciddi 
dönüşümler yaşanacağı bir za-
man diliminde bu tür spekü-
latif tartışmaların içerisine gir-
menin İslâm’a, müslümanlara 
ve insanlığa ne kazandıracağı-
nın muhasebesi yapılmamak-
tadır. 

Müslümanlar olarak 
nezâketimizi ve letâfetimizi 
kaybettik. İmrenilecek tüm 
hasletlerimizi yitirmeye baş-
ladık. Verdiği yemek daveti-
nin parasını devlet kesesinden 
ödediği için özür dileyen Şin-
toist bir devlet başkanına öze-
nir hâle geldik. Oysa dijitalle-
şen veya sanallaşan dünyada 
hakikatiyle yaşayabilen hakiki 
örnek bir topluluk olabilir-
dik. Fakat böylesi bir imkânı 
yok ederek sanala, dijitale ve enformasyona her 
kesimden daha çok bulaşarak buharlaşmaya baş-
ladık ve hakikatlerimizi yitirdik. Tüm bireysel ve 
ailevi mahremiyetini sosyal medyaya boca eden 
İslâmi kesimin içinde bulunduğu durum, olduk-
ça düşündürücü ve trajik bir durumdur. Oysa 
İslâm’ın hassasiyetle durduğu mevzu, mahremiyet 
meselesidir. 

1990’larda popülerleşme kültürüyle birlikte 
bu dalgaya mahkûm olan ülke müslümanlarının 
kendilerini, tavırlarını, söylemlerini ve yazınları-
nı ciddi sigaya çekmeleri gerekir. Artık bir dönem 

iddia ettikleri “hakkın sesi” oldukları medyaya 
sahip olmayıp insanların ayıbını, zaafını ve ku-
surlarını araştıran ve ifşa eden bir muhafazakâr 
medya anlayışı var. Vermeyi esas edinen değil al-
mayı esas edinen dernekler veya vakıflar var. Müs-
lümanca yaşamayı gaye hâline getiren şahsiyetler 
yerine başarı ve kariyeri esas alan bireyler, “anne” 
olmayı hafife alan, aile kurmanın gerekli olmadı-
ğını düşünen, takvasını yitirip imajın her şey ol-
duğunu düşünen muhafazakâr bir kitle meydana 
geldi. Anlamın buharlaştığı, keyfiyetin kemiyet 
tarafından mahkûm edildiği, şahsiyetin yerine 

birey, takvânın yerini imajın, 
nezâketin yerini nümâyişin al-
dığı bir dönemde hakiki müs-
lüman şahsiyetler örneğinde 
“Nasıl insan olunur?”un tec-
rübesi bizatihi yaşanabilirdi. 
Fakat daha önce ifade ettiğim 
gibi lisanı ve ona bağlı olarak 
edebiyatı kaybeden İslâmi ke-
sim, şahsiyet ve cemiyet olma 
yeteneğini de geliştiremedi. 

Sürekli yazılarında “Müs-
lüman ahlaklı, faziletli, edepli 
olmaya mecburdur… Görgü-
lü, ahlaklı, edepli, nazik, kibar, 
mürüvvetli, medenî müslüman 
olunuz, nitelikli müslüman ol-
manın şartlarından biri yüksek 
kültürlü olmaktır, yüksek kül-
türlü olmanın şartını da İslâm 
ve dünya kültürünü iyi dere-
cede bilmek olarak gören” ve 
“marjinal biri” diye mahkûm 
edilen Mehmet Şevket Eygi ya-
şayan bir mevta görüldü. Oysa 
müslümanlar, onun kıymeti 

bilinip letâfete, nezâkete ve estetiğe dair yazı ve 
söylemlerinden istifade edip kendilerini ve hayat-
larını inşa etmede ondan faydalanabilirlerdi. 

İslâm Kültürünün Özü ve Dinamikleri

Muhafazakâr kesim, İslâm kültürünün özünü 
ve dinamiklerini kavrayamadığı gibi dünya kültü-
rünü tam kavrayamamanın boşluğunu yaşamak-
tadır. Bu kavrayış eksikliği, dindarların eşyaya, 
paraya ve ilgiye bakışını marazi bir sürece taşı-
dı.  Yeme-içme-giyim kültürünün tahrip oluşu, 

Dilin tahribatı 
neticesinde ikili ilişkiler, 

felsefi mülahazalar, 
edebi eserler ve dinin 

ifade biçimi ciddi anlam 
ve nitelik kaybına 
uğramıştır. Dilin 

köklerinden koparılışının 
yanında hem klasik kitle 

iletişim araçlarında 
(televizyon, gazete ve 

dergi vs.) hem de dijital 
medya araçlarında 

(haber siteleri ve sosyal 
paylaşım ağları vs.) 
kullanılan yozlaşmış 
dil ifade biçimleri de 
insanların ilişkilerini 

olumsuz yönde 
etkilemiştir.
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evlatlarını anahtar ilimlerden daha çok pragmatik 
ilimlere yöneltişleri, görgüden daha çok gösterişe 
düşkünlük “kültürel iktidarı” inşa edememe du-
rumunu doğurdu. Kur’ân’da ifade edilen helal-ha-
ram, iyi-kötü, hüsun-kubuh, erdem-erdemsizlik 
gibi durumlardan müspet olanlarla sıkı ilişki ku-
ramayan dindarlar, ideal bir mümin hayatı tesis 
etmek yerine mevcut hayat düzenini yani statüko-
yu tercih ettiler. Oysa İslâm kötü ve çirkin huylara 
sahip olmayı “ahlâk-ı seyyie, ahlâk-ı redîe” gibi 
kavramlarla tanımlayıp uzaklaşılması gerektiğini 
vurgularken, iyi ve güzel huylara sahip olmayı ise 
“ahlâk-ı hasene, ahlâk-ı hamîde, ahlâk-ı zemîne, 
ahlâk-ı fâzıla, mehâsinü’l-ahlâk, mekârimü’l-
ahlâk” gibi kavramlarla teşvik eder. Bu kavramsal-
laştırmanın neliği kavranmayınca epistemolojik 
ve ontolojik bir alan inşa edilemedi.

İslâm’ın emir ve yasaklarla inşa ettiği erdem 
düzeni hem şahsiyette hem de cemiyette inşa edi-
lemedi. Tüm bunların neticesinde Cumhuriyet 
dönemi sekülerleştirme projelerine maruz kalan 
müslümanların, kadim köklerle ilişki kuramaması 
durumu ortaya çıkmıştır. Oysa müslümanlar, ça-
ğın sorunlarını da göz önünde bulundurarak yeni-
den her şeyi hususiyetle geldikleri noktayı düşün-
meleri gerekiyor. Şahsiyet ve cemiyet düzeninde 
inşa edilemeyen İslâm’ın yaşanırlığının ete kemiğe 
bürünmemesi genç nesillerin İslâm’a ve onun ka-
idelerine karşı duyarsız kalınmasına yol açtı. Din-
dar olanların yaşadığı kimlik sorunu ve çelişkili 
hayatlar bu ailelerin evlatları ve diğer gençler için 
İslâm’ın cazip ve makbul bir şey olmadığı düşün-
cesini taşımalarına ve İslâm’ın temel kaidelerine 
uymanın anlamlı olmadığı düşüncesini taşımala-
rına yol açtı. Böylelikle İslâm’ın, kamusal alandan 
uzaklaştırılması ve dayatılan sekülerleşme projesi 
değil de bizatihi tercih edilmesi durumunu or-
taya çıkardı. Yaklaşık yirmi yıllık süreçte siyasal 
iktidar sahibi kişilerin dindar olması İslâm’ın ve 
müslümanların siyasal alan üzerinden anlaşılması 
sorununu beraberinde getirdi. İltimaslar, çift maaş 
söylemleri, ihaleler ve siyaset üzerinden inşa edil-
diği söylenilen konformist hayat biçimleri İslâm’ı 
araçsal bir unsura dönüştürdü.

Siyasal iktidarın İslâm’ın inşa edici yönünden 
istifade etmeyip sadece bir kimlik sunduğu yakla-
şımından ötürü İslâm’ın medeniyet ve toplumsal 
yaşanırlık örneği olmadığı kanaatini de doğurdu. 
Oysa İslâm; bilgi, kimlik, düşünce, mimari, este-
tik, iktisat ve ahlak tasavvuru olan kadim bir bil-

geliktir. İslâm’ın sadece olduğu iddia edilen kim-

lik tarzında ifade edilmesi yani bireysel hayat veya 

tercihler üzerinden var kılınması çabası olumsuz 

sonuçlar meydana getirdi. Mimari bir örneklik or-

taya konulmasını bırakın, kadim mimari yapıların 

yanına yapılan imarlar ve restorasyonlarda dahi 

İslâm’ın mimari estetiği tahrip edildi. İslâm’ın 

estetik, ahlak ve iktisadi yönlerinin deneyimini 

göremeyen nesillerin savrulması gerçeği ile karşı 

karşıyayız. Dolayısıyla müslümanların dile ve ede-

biyata sahip çıkarak insan, ahlak, hayat ve cemiyet 

gibi hakikatlere bağlı kalarak siyaset, sanat, mi-

mari ve iktisat gibi unsurları olan medeniyet inşa 

edebilme sürecinin nasıl olacağı üzerinde düşün-

mesi gerekir. İslâmi değerleri önemseyen öğret-

men, imam, sanatçı, yazar, akademisyen, siyasetçi, 

esnaf veya iş insanı kişilerin tüm birikimlerini ve 

geldikleri noktayı gözden geçirmeleri gerekiyor. 

Dijitalleşme ve sanallaşmanın yaşandığı za-

man diliminde dindarların bu dijital âlemde içe-

rik üretmenin kendini var kıldığı hezeyanı içinde 

bulunması, durumun ne kadar trajik ve drama-

tik olduğunu göstermektedir. “Dijital dünyada 

var olmazsak kötü insanlar orada gençleri yoldan 

çıkarır, orada olmalıyız.” düşüncesi, gençler baş-

ka yere gitmesin diye bir dönem yurtlarına masa 

tenisi veya bilardo masası koyarak gençlere ulaş-

maya çalışan yaklaşım kadar naif bir düşüncedir. 

Oysa gençlere dokunulması gerekiyor. Onlarla 

monolog değil diyalog geliştirilmesi ve onlarda 

idealleşmiş bir kategori olan iyilik, adalet, estetik 

vb. unsurlara hitap edebilmek gerekir. Dile ve li-

sana bağlı olarak yaşanılan sorun sadece bir din 

dili değil ciddi dindar kimliği sorunudur.

Gençlerin, İslâm’a ve müslümanlara 
yönelik ilgisizliklerinin en büyük 

nedenleri; müslümanların kullandıkları 
dil, nezâketten uzak tavırları, zarâfet ve 
letâfetlerini kaybedişleri ve yaşadıkları 

çelişkili hayatlarıdır. Ayrıca onlara 
hitap eden yazınlarının (din, edebiyat, 
tarih, felsefe vs.) zayıflığı ve kuruluğu, 
onları farklı mecrâlara veya maceralara 

kaydırmaktadır.
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Hollywood’un felaket film-
lerini andıran günleri yaşı-

yoruz. Bir meteor büyük bir 

hızla dünyaya yaklaşmak-

tadır ve insanlığın sonunu 

getirmek üzeredir. Küresel 

ısınma artık had safhaya gel-

miştir ve bilim insanlarının 

bile öngöremediği büyük bir 

sabırsızlıkla dünyayı büyük 

bir kaosun eşiğine getirmiş-

tir. Ya da bir virüs insanlığın 

başına musallat olmuştur. 

İnsanı öldürmeyen ama daha 

beter eden bir mutasyondur 

o. İnsan ölmez fakat yaşamıyordur, korkunç bir 

nesne olmuştur artık. Sadece amaçsızca dolanır. 

Aslında saldırmadığı zamanlarda o korkunç gö-

rüntüsünün altında yaşadığı derin çaresizlik sezi-

lir. Ne ki düşünemeyen, hissedemeyen; var olmak 

için diğerine saldırmak zorunda olan bir mekaniz-

madır. 

Bu filmlerde müthiş bir aksiyon, kovalamaca 

vardır. Felaketten kurtulmak isteyen insan o güne 

değin unuttuğu değerleri hatırlamaya başlar. İyi-

liğin ve sevginin sıcak, koruyucu hissini duyan 

insan, dizlerinin üstünde dua etmenin kıymetini 

anlar. İnsan, insanlığa karşı açtığı savaşı bırakıp 

felakete karşı birlik olur. İnsanlar birbirleriyle 

kardeş olduklarını, yaşamın 

daha ulvi değerlerinin ol-

duğunu hatırlar. Film geçiş-

lerinde kilise, cami, havra, 

tapınak görüntüleri kendi-

ne yer bulur. Reklamlarla 

ve ürünlerle dolu dünyası 

yoktur artık. Onlara ihtiyaç 

da duymaz zaten. Şatafatlı 

dünyasından kurtulan insan 

bir lokma bir hırka anlayı-

şıyla artık kutsal bir amaca 

sahiptir. Felaket, onu uyan-

dırmıştır âdeta. Kurtuluş için 

sadece aklın, bilimin yetmeyeceğini felaket anında 

anlamıştır. Film muhakkak ki bir kahraman ya-

ratır. Kahramanımızın derdi insanlıktır. Kurtul-

ması gereken, geleceğe temiz ve güvenli bir hâlde 

bırakılması gereken bir dünya onun en büyük 

amacıdır. İki gün önceki o mas kulen, pervasız, 

kendinden başka gerçekliğe inanmayan kahrama-

nımızın artık kutsal bir hedefi vardır. O artık bir 

kurtarıcıdır. 

Fakat film ilerledikçe Hollywood o duygusal 

tavrından sıyrılır, insanlık yine kurtarılacaktır ama 

önce kahramanın kendisi ve çevresi ön plandadır. 

Film hiçbir şekilde bundan söz etmez ama aksi-

yonla dolu sahneler film ilerledikçe felaketin esas 

mağdurunun kahraman ve çevresi olduğunu hatta 

Roger Garaudy, Medine toplumunun günümüz medeniyetlerine örnek olması bahsinde 
Jaures’in tabirine başvurur: “Ataların ocağına sadık kalmanın o ocağın küllerine 
sarılmak değil, aksine alevini ilerilere taşımak olduğunu ve bir nehrin ancak 
denize doğru akmakla kaynağına sadık kalabileceğini” hatırlatarak, çağımızın 
problemlerini Medine toplumunun ruhundan hareketle çözmemiz gerektiğini ifade eder.

Halil KOÇAKOĞLU

Garaudy’nin Ütopyası: 
Medine Toplumu
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Öyle ki insanın 
ölümünden çok 

ekonominin ölümü 
tedirgin ediyor insanı. 
Uzmanlar asıl büyük 

sorunun virüs bittikten 
sonra yaşanacağını 

iddia ediyor. Yeni dünya 
için sorun ölen insanlar 
değil kalan insanların 
ekonomik değeridir. 

İnsan ancak ekonomi için 
var olması gereken bir 

nesnedir.

kahramanın ülkesi olduğunu vurgular. Meteorun 

çarpacağı dünyada kurtarılması gereken öncelik-

li yer onun ülkesidir. Felaketin başlamasıyla yok 

olan insanların dramlarını hissiz bir şekilde uydu 

görüntüleri ile izleyen yetkililer vardır. Yok olan 

Hintliler, Afrikalılar, Ortadoğulular için yapacak 

bir şey yoktur çünkü. Hatta üzülmeye bile değ-

mez. Üzülecek vakit yoktur filmde. Yaklaşık iki 

saatlik bir filmde biz, yok olan milyonlarca öteki 

için üzülecek iki saniye bile bulamayız. Hollywo-

od kuralları işlemeye başlamıştır yine. Felaketin 

başındaki o duygusal, manevi hava bir sabun kö-

püğü gibi yok olup gider. Güçsüz olan yok ola-

caktır. Dünya güçlüler sayesinde yine güçlüler 

için dönmeye devam edecek-

tir. Film, alt metinde yaşamak 

için aklın ve mücadele etme-

nin ulviyete olan üstünlüğünü 

perçinler. Nasıl, niçine üstün 

gelir yine. Amacı olmayan bir 

dünya hayatı, insanlığa sadece 

bir araç olur.

Yaşadığımız günler bir 

Hollywood filminden sahne-

ler değil. İnsanlık bir virüsün 

elinde çırpınıyor. Kendiliğin-

den mi oldu yoksa korkunç bir 

komplo teorisi mi, Çin’den mi 

yayıldı, Amerika’dan mı, Çin 

aşısı mı, Alman ilacı mı? Bu 

soruların önemi yok. Önemli 

olan insanlığın buna karşı al-

dığı tavır. İnsanlık her zaman 

büyük sorunlarla karşılaştı ve 

bundan sonra da karşılaşacaktır. Alınan tavır in-

sanlığın sınıfta kaldığını gösteriyor. Öyle ki insa-

nın ölümünden çok ekonominin ölümü tedirgin 

ediyor insanı. Uzmanlar asıl büyük sorunun vi-

rüs bittikten sonra yaşanacağını iddia ediyor. Yeni 

dünya için sorun ölen insanlar değil kalan insan-

ların ekonomik değeridir. İnsan ancak ekonomi 

için var olması gereken bir nesnedir. 

İnsanın icat edildiğini ve artık sonunun geldi-

ğini iddia eden bu anlayışa karşı Garaudy şöyle 

seslenir: “Ben, ‘insan ölmüştür’ diyenlerden deği-

lim. Asıl insan henüz mevcut değil. İster misiniz, 

onu var kılmaya çalışalım. Var olmaya çalışalım. 

Yani sebep sonuç zincirinde bir halka olmamaya, 

aksine daha sağlam güçlerin daha açık bir gaye ile 
her an ortaya çıktığı doğuş hâlindeki insanlar ol-
maya çalışalım. Yoksulluğu doğuran bir zenginlik 
ekonomisine karşı, kısır bir politika, acınacak bir 
aşk, zavallı bir sanat, kuru bir bilim, özü gitmiş 
bir dinden oluşmuş bu yaşantıya karşı, daha zen-
gin bir hayat tarzı oluşturmayı deneyelim.” 

Büyüme Hastalığı

Roger Garaudy, büyüme hastalığı diye tanım-
ladığı olgunun insanı sebep sonuç zincirinde basit 
bir halka hâline getirdiğine inanır. Ona göre bu 
büyüme anlayışının felsefesi insanın yaşadığı dün-
yayı aşması üzerinedir ve bu felsefe sebep sonuç 

zincirini kurar. İnsanlık bu 
anlayışın oluşturduğu zincirde 
bir halkadır. Oysaki Garaudy 
dünyanın değil insanın aşılma-
sı peşindedir. 

İnsan, geleceğinin bağlı ol-
duğu madde ve enerji stokla-
rını durmadan tüketen ve bu 
tüketimi gitgide hızlandıran 
jeolojik bir etken hâline gel-
miştir ona göre. İnsan, entro-
pinin en önemli sebeplerinden 
biri olmuştur artık ve bu sebep 
olma durumu onun ölecek 
derecede büyüme hastalığına 
yakalanmasına yol açmıştır. 
Garaudy’e göre bu büyüme 
modeli faydalı, faydasız, zarar-
lı ve hatta öldürücü herhangi 
bir şeyi gitgide daha fazla ve 

gitgide daha çabuk üretmekten ve bu üretimi pi-
yasaya sürmek için sahte ihtiyaçlar icat etmekten 
ibarettir. 

Garaudy, bu modelin Batı aklıyla geliştirildiği-
ni iddia eder. Batı’nın tüm dünyaya dikte etmeye 
çalıştığı büyüme modelinin ana düşüncesinin in-
sanın parçalanması ve toplumun dağılması üze-
rine olduğunu söyler. Bu iddiasına rağmen Gara-
udy, ilerleme fikrine de karşı değildir. Batının bu 
büyüme modeli veya ekonomi düzenini oluştur-
masının temelinde insan kavramına yaklaşımının 
yer aldığını söyleyen düşünür, Batı’nın klasik eko-
nomi anlayışında insanın sadece menfaatlerinden 
dolayı harekete geçen ve yalnızca üretici boyutu-
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na indirgenmiş bir ‘homo economicus’ olduğunu 
söyler. 

Garaudy’e göre, bugünkü büyüme modeli 
Rönesans ile birlikte kurulmuştur. Rönesans ile 
birlikte piyasa çerçevesinde insanlar arası yarış ve 
rekabetin egemen olduğu bir toplumun meydana 
getirilmesi, bu uygulamayı temel alan bir ideoloji-
ye, insanla tabiat, insanla insan, insanla Tanrı ara-
sındaki ilişkilerin daha önceki anlayışını dönüştü-
ren bir ideolojiye sevk etmiştir. 

İnsandaki Aşkın Boyutun Yok Edilmesi

Batı, Rönesans ve Aydınlanma döneminin ar-
dından insandaki aşkın boyutu tamamen yok sa-
yıp onu mekanik bir varlık hâlinde düşünmüştür. 
Bu mekanik varlık, insanı yaşamak için öldüren, 
sadece üreten ve tüketen bir çeşit robot olarak 
sunmuştur. Batı’nın bu mekanik varlık anlayışının 
temelinde, ‘birtakım gizemli şeylerin kendisine 
havale edildiği tanrıya ihtiyaç yoktur,’ anlayışının 
olduğunu iddia eder Garaudy. 

Düşünür, insanın aşkın boyutunu yok eden bu 
büyüme modelinin oluşumunda on altıncı yüzyıl-
dan yirminci yüzyılın sonuna kadar Batı mede-
niyetinin de gelişmesinde rol oynayan üç önemli 
olguyu varsayar. Bunların ilki: “temel değer olarak 
eylem ve işin önceliği postulatıdır.” Bu postulatın, 
‘insan durmadan faaliyette bulunarak bütün bü-
yüklüğünü ortaya koyar’ diyen Goethe ile birlikte, 
Cromwell, Robespierre, Püritenler, Jakobenler ve 
daha birçoğu için temel bir düstur hâline geldi-
ğini ifade eden Garaudy, bu düşünürlerin âdeta 
bir “çalışma dini”ni benimsediklerini söyler. Bu 
dine Marx ve Saint Simon gibi sosyalistlerin de 
dâhil olduğunu düşünen Garaudy için bu anla-
yış Batı’da hem burjuva hem de sosyalizm için en 
önemli değerdir. Batı ancak 1968’lerde yaşamanın 
simgesinin eylem veya çalışma değil de bayramın 
veya dansın olabileceğini aklına getirebilmiştir. 
Garaudy’e göre 1968’li yılların gençliği bu anlayı-
şa karşı bir isyanın içindeydi ve bu isyanını şu slo-
ganla dile getiriyordu: “Akıllı olalım ve imkânsızı 
isteyelim”. 

Garaudy için bu anlayışın ikinci önemli olgusu 
rasyonalizmdir. Rasyonalizm, hayatın her alanın-
da aklı ön plana alan, aklı tek yol gösterici olarak 
gören anlayıştır. Din alanında vahiy veya imanın, 
politikada geleneğin, ahlakta duygunun yerine 

aklın temele alınması gerektiğini ifade eden anla-

yıştır. Tüm sorulara cevabın ancak akıl tarafından 

verilebileceğine duyulan inanç olayların ‘nasıl’ 

kısmına çeşitli cevaplar verse de ‘niçin’ sorusu hep 

havada kalmıştır. Akla karşı bu tapınma tutumu 

insandaki ilahi yönü bastırmış, ruhu zekâya indir-

gemiştir. Ona göre Batı aklı, Descartes’la birlikte 

gayeler üzerinde kafa yormayı dışlamış, Auguste 

Comte’nin pozitivizminden itibaren de dünyayı 

sadece olgular ve kanunlar boyutuna indirgemiş-

tir. Bu akıl Eflatun ve Aristo’dan beri, bir Eylem 

felsefesi yerine, bir Varlık felsefesi hazırlamıştır. 

Oysaki Allah bir varlık değildir, bir eylemdir yani 

varlığı yaratma eylemidir. İnsan aklı, bir varlığın 

yapılarının yansıması değil, devamlı bir yaratma 

eylemidir. Bizim ürünlerimiz ve kurumlarımız bi-

zim yaratıcı aklımızın sadece fosilleşmiş izleridir. 

Garaudy’e göre, bu aşkınlık olmayan akılcılık 

anlayışının temelinde üç algı yatmaktadır. Bun-

lardan ilki her türlü gerçekliğin anlaşılabilir ve 

tanımlanabilir olması algısıdır. Her türlü gerçek-

lik, ne bir eksik ne bir fazla, kavramlaştırılabilir. 

İkinci yaklaşım ise insan hayatının bütün alan-

larında, bu kavramların mantık yani kaçınılmaz 

ve zorlayıcı gelişimini belirlemenin mümkün ol-

duğu algısıdır. Üçüncü yaklaşım ise bütün tabiat 

kanunlarının birbirine bağlı bir olgular topluluğu 

olduğu algısıdır. Garaudy’e göre kavram, poziti-

vizm, mantık ve kanun Batı akılcılığının üç temel 

direğidir. 

Garaudy’e göre, akıl tek başına hakikati an-

lamaya yetmez. Hissetmeden ve duyumsamadan 

gerçeğe ulaşılamaz. Hayaller, aşk, şiir, peygamber-

ler ve benzerleri olmadan akıl tek başına hiçbir 

yere varamayacaktır. İnsani faaliyetleri (sanatla-

rını, tasavvurlarını, peygamberliklerini, devrim 

girişimlerini, şiiri ve aşkı kavramak için gerekli 

olan bilgi) anlamaya çalışan öznenin, oyuncu ve 

yaratıcısı olan özneyle özdeşleşmesi gerektirir, 

nesne ancak kavramla anlaşılabilir, özneye ancak 

aşk yoluyla erişilebilir, tasarı ancak efsane, ütopya 

veya şiirle belirtilebilir. Daha basitçe söylersek sar-

hoşluğun kimyasal ve biyolojik sebep ve sonuçla-

rını bilmek başka şey, sarhoşluğu kendi hissetmek 

başka bir şeydir; tutkular üzerine bir inceleme 

yazmak başka şey, sevmek başka bir şeydir. 

Garaudy, kavramsallaştırılmayan, mantığa ve 

kanuna indirgenemeyen hiçbir şeyin var olmaya-
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cağı anlayışının aşk, sevgi, erdem gibi kavramları 

hiç hesap etmediğini söyler. Bu durumda, aşk ve 

sevdiği şey uğruna canını feda etmek akılsızlıktır. 

Sanatsal yaratı akıl dışıdır. Hem şahitler hem de 

işkence görmüşler gibi iki anlamı olan şehitlerin 

imanı akıl almaz bir şeydir. Bu akıldışılık kavra-

mından kısır ve yapay bir akıl anlayışı çıkıyor! Ek-

siksiz bir aklilik anlayışı hayatın hiçbir boyutunu 

hesaba katmamazlık edemez. Az bilgi, yani öğre-

tilen bilim, önceden şekillendirilmiş bilim insanı 

dogmatizme götürür. 

Garaudy’e göre bu anlayışın üçüncü önemli 

kavramı, “sonsuz büyüme” dir. Tamamen miktara 

dönüştürülmüş bir büyüme modelini anlatmaya 

çalışan Garaudy’e göre büyüme, hiçbir manevi 

kaygısı olmayan sonsuz bir artışa inanmış ve üre-

tim ile tüketim tamamen miktara dayalı bir büyü-

me olarak tanımlanmıştır. 

Garaudy’nin Ütopyası

2019 yılında tüm dünyada silahlanmaya ay-

rılan para 1,97 trilyon dolardır. Amerika bu si-

lahlanma yarışında başı çekiyor. Korona virüs 

yüzünden en çok vaka ve ölümün görüldüğü ül-

kede bütçenin yüzde 61’i silahlanmaya ayrılırken 

sadece yüzde 5’i sağlık hizmetlerine ayrılmış du-

rumdadır. Her gün açlıktan 25 bin insanın öldüğü 

dünyamızda 700 milyon obez ve 2.3 milyar fazla 

kilolu insan var. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi 

en riskli 10 hastalıktan biri olarak görüyor. İnsan-

lığın çok büyük bir kısmı en temel imkânlardan 

yoksun. Hâlbuki ay üstünde koloni kurmaya, 

Mars’a insan yollamaya çalışan, insan aklının 

kavramakta zorlandığı kuantum bilgisayarlarını 

yapan insanoğlu için bu problemleri çözmek hiç 

zor değil. Fakat Garaudy’nin belirttiği gibi sadece 

kavrama, pozitivizme, mantık ve kanuna dayalı 

Batılı akıl insanı hissedemez. Akıl sevgiyle, aşk-

la beslenmezse tam olarak işlemez. Garaudy’nin 

bahsettiği Batı aklı sadece Batı toplumları için bir 

gönderme değildir. Çok büyük teknolojiler geliş-

tirmiş fakat geliştirdiği bilimi, teknolojiyi insanı 

aşmak için değil dünyayı aşmak için kullanan tüm 

akıl sahibi toplumları işaret eder. Batı aklı coğrafi 

bir kavram değil insanı yüce boyutundan ayırmış 

ve onu sadece bir mekanizma olarak gören tüm 

toplumları anlatan bir kavramdır. Bu akıl ideal bir 

dünya yaratmaz. Aşktan, imandan beslenmeyen 

bir akıl ideal bir toplum oluşturamaz. 

Garaudy, insanın insan olarak sahip bulundu-

ğu yüce boyutunu engelleyen hiçbir toplumun 

yaşamını istikrarlı bir şekilde sürdüreceğine inan-

maz. Aşkın boyutunu kaybetmemiş böyle bir top-

lumun ideal bir toplum olduğunu söyler. Bu ideal 

toplumun ise bir hayal değil geçmişte yaşamış bir 

toplum modeli olduğunu iddia eder. Düşünüre 

göre bu toplum Medine toplumudur. Ayrıca o bu 

modelin Batılı anlamda bir kilise egemenliği de 

oluşturmayan ilk toplum olduğunu ifade eder. 

Roger Garaudy bu toplumu şekillendiren ana 

unsurların tevhid inancında yattığını söyler. Bir 

toplumun en önemli payandalarından olan eko-

nomi, kültür, siyaset alanında hep “tek bir Allah 

inancı” yatar. Garaudy’e göre, ekonomi planında 

tek sahip Allah’tır. Siyaset planında da tek hük-

meden Allah’tır. Kültür planında tek bilen Allah’tır 

anlayışı Medine toplumunun özünü oluşturur. 

Garaudy, Hz. Peygamber’in Medine’de örnek 

bir toplum kurduğunu belirtir. Bu örnek toplu-

mun, ilhamını Allah’ın birliğine olan imandan 

aldığını söyler. Bu topluluğun birliktelik duygu-

sunun hayatın her anında kendisini belli ettiğini 

söyleyen Garaudy bu durumun sosyal adalet ve 

verilen kararların toplumun görüşü doğrultusun-

da alınmasından doğduğunu düşünür. 

622 yılında Hz. Muhammed (s.) tarafından 

kurulan bu site-devlet o günkü Arap coğrafyası-

nın binlerce yıllık geleneklerinden farklı bir top-

lum tipidir. Ne göçebe toplumlarının kan bağı ne 

de yerleşik bir yaşam sürenlerdeki toprak mülki-

yetine dayanan kabilecilik anlayışı bu yeni toplum 

modelinde kendine yer bulabilmiştir. Ya da mo-

dern toplumun hayatımıza soktuğu ortak pazar, 

dil ve tarih birliği, millet, ırk gibi esaslar da ken-

dine yer bulamamıştır. Medine toplumu, Allah’ın 
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aşkınlığı/mütealiliği konusunda ortak bir tecrü-

benin üzerine bina edilmiş nebevi bir toplumdur.

Medine Toplumu’nun ekonomik temelindeki 

Allah’ın tek sahip olması anlayışı insana bir gö-

rev yükler. Allah’ın yeryüzündeki halifesi sıfatını 

taşıyan insan bu mülkiyeti Allah yolunda işlemek-

le sorumludur. Allah’ın, paranın siyasi bir hiye-

rarşi kuracağı her tür sosyal düzeni reddettiğini 

söyleyen Garaudy’e göre, şu ayet bu düşüncenin 

şüphe götürmez ispatıdır: “Bir memleketi yıkıp 

yok etmek istediğimiz zaman, oranın refah ve zen-

ginlikten şımarmış ileri gelenlerini iktidar sahibi 

yaparız.” (İsrâ, 16)

Garaudy ekonomik anlamda Medine toplu-

munun Kur’ân’da ifade edilen zekât kurumuna 

sadık kaldığını söyler. Zekâtın, servetin toplum 

içinde dolaşımı olduğunu söyleyen Garaudy’e 

göre, Allah yolunda ve O’nun hizmetinde çalışma 

yapmadan her türlü servet artışı demek olan riba 

yasağı başta olma üzere, Kur’ân’ın bütün buyruk-

ları, servetin toplumun bir kutbunda yığılmasını 

ve öbür kutbun sefalete terk edilmesini önleme 

amacı taşımaktadır. Tek hükmedenin Allah oldu-

ğu Medine toplumu kaynağını geçmişte bulan ve 

belli bir mirasa dayanan hiçbir şey üzerine bina 

edilmemiştir. Bu yüzden bu toplumun herkese 

açık olmuş ve topluma katılmak isteyen hiç kim-

senin kökenine ve kimliğine bakılmamıştır. Bu 

toplumda kabul gören şûra anlayışı, toplumdaki 

tüm bireylerin kendisini ilgilendirecek her karar-

da kendilerine danışılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Her türlü sosyal hâkimiyeti göreceleştiren iktida-

rın yalnızca Allah’a ait olduğu ilkesi ile Allah ile 

halk arasında her çeşit aracılığı reddeden istişare/

danışma ilkesi sayesinde hem iktidarı kutsallaş-

tıran ve yöneticiyi yeryüzünde bir ilah yapmaya 

kalkışan her nevi mutlakiyetçi zorbalık, hem de 

Batı tipi yani bireyci, niceliği esas alan, istatistiğe 

dayanan, temsilcilik ve vekâletle yönetimi benim-

seyen her türlü demokrasi de dışlanmış olmakta-

dır. Çünkü hürriyet ne inkârdır ne de inziva, sade-

ce ilahi iradenin yerine getirilmesidir.” 

Garaudy, Medine toplumunun şûra anlayışı ve 

mülkiyet konularında J. J. Rousseau’nun “toplum 

sözleşmesi” kavramına atıfta bulunur. Burada sözü 

edilen bireyin soyut bir kavrama denk geldiğini ve 

ancak genel irade gibi uydurma bir ifade ile sosyal 

bütünleşmeyi hayal ettiğini ve bu kavramın gerek 

halkın yönetime katılması konusunda düştüğü 

aciz duruma gerekse mülkiyet konusunda “umu-

mun faydası” gibi başka bir kandırmacaya götür-

düğünü söyler. 

Allah’ın tek bilen olduğu inancı, ilk sebepler 

ve son gayelerin bilgisine erişmiş, tam ve mutlak 

bir bilgiyi elinde bulundurduğuna dair bir inanç 

taşıyan Firavunvari bilim anlayışına zıttır. 

Garaudy, Medine toplumunun günümüz me-

deniyetlerine örnek olması bahsinde Jaures’in ta-

birine başvurur: “Ataların ocağına sadık kalmanın 

o ocağın küllerine sarılmak değil, aksine alevini 

ilerilere taşımak olduğunu ve bir nehrin ancak 

denize doğru akmakla kaynağına sadık kalabile-

ceğini” hatırlatarak, çağımızın problemlerini Me-

dine toplumunun ruhundan hareketle çözmemiz 

gerektiğini ifade eder. Bu şekilde bir çözümün 

sadece Müslüman hayatını etkilemeyeceğini, Batı 

bireyciliğini ve bu değerlerle yeniden oluşacak 

sosyalist toplumu da etkileyeceğini düşünür. Aş-

kın bir toplumun yeni dünya için büyük bir umut 

ışığı olacağını dile getirir.
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İnsanlığın çok büyük bir kısmı en temel 
imkânlardan yoksun. Hâlbuki ay üstünde 
koloni kurmaya, Mars’a insan yollamaya 

çalışan, insan aklının kavramakta 
zorlandığı kuantum bilgisayarlarını yapan 
insanoğlu için bu problemleri çözmek hiç 
zor değil. Fakat Garaudy’nin belirttiği gibi 
sadece kavrama, pozitivizme, mantık ve 

kanuna dayalı Batılı akıl insanı hissedemez.
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“Kötü kader diye bir şey 
yoktur. 21. yüzyıl vardır. Ve 
bu yüzyıl yavrucuğum; bir 
kelebeği bile intihar ettire-
bilir.”

Jose Saramago

F ransız tarihçi Marc Bloch 
“İnsanlar babalarından 

çok, zamanlarının çocuk-
larıdır.” der.1 Bireyler ken-
di zamanının düşünceleri, 
görüşleri ve fikirlerinden etkilenirler. Savaş şart-
larında büyüyen çocuklar, oyuncak olarak silahı 
tercih ederler. Açlık içinde büyüyen çocukların 
hayali yiyecek ve içecek olur. Önemli düşünür-
ler insanı ele alırken içinde yaşadıkları zamanın 
şartlarını ve genel paradigmasını dikkate alarak 
analiz yaparlar. Yaşadığımız zamanı tanımak, bir 
biçimde kendimizi tanımlamaktır; çünkü bilgi-
mizi, hayatı anlamlandırma biçimimizi ve sosyal 
olguları değerlendirme şeklimizi belirleyen şey, 
içinde yaşadığımız zamanın özellikleridir. Episte-
mik anlayışımız, duygusal duruşumuz, kaygıları-
mız ve dertlerimizin üzerinde yaşadığımız çağın 
damgası vardır. 

İçinde yaşadığımız yüzyılın kendine özgü 
karakteristik özellikleri vardır. Sosyal bilimciler 
günümüz toplumsal yapısının karmaşasını de-
ğişik kavramlarla açıklarlar. “modern toplum”, 
“post-modern toplum”, “ağ toplumu”, “tüketim 
toplumu” ve “gösteri toplumu” bunlardan bazı-

1 Amin Maalouf, Ölümcül Kimlikler, çev. Aysel Bora, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 2004, 86. 

larıdır. Tüm bu tanımla-
malar içerisinde günümüz 
toplumunu belirgin bir 
şekilde anlatan önemli bir 
kavram dünyevileşme/
sekülerleşmedir.2 Dünye-
vileşmenin karakteristik 
özelliği Tanrı’nın hayattan 
uzaklaş(tırıl)ması ve para-
sallaşmadır. Yılar öncesin-
den Nietzsche Tanrı’nın 
ölümünü ilan ederken bu 

duruma işaret etmekteydi. Tanrı’nın ölmesi insa-
nın tüm sorunlarıyla, yaptıkları ve eylemleriyle 
baş başa kalması demektir. “Tanrı’nın yeryüzün-
den çekilişiyle insanlar gerçekler ve realiteyle baş 
başa kaldılar.” diyor Baudrillard.3

Aslında Tanrısızlaşma metafiziksel Tanrı’nın 
hayattan çekilişini, öte yandan bireyin yeryü-
zü Tanrılaşmasını ifade eder. İktisadi olan birey, 
Nietzsche’ci bir yaklaşımla Tanrı’ya oynayan bi-
reydir. Tanrılaşma hayattaki her şeyi kendi üstüne 
alan bireyin bir dramıdır; çünkü tüm sorumlulu-
ğu üzerine almak taşıyamayacağı yükleri sırtına 
yüklemektir. Günümüz şartları düşünüldüğünde 
çok satanlar listelerinde kişisel gelişime yönelik 
kitapların ilk sıralarda olması şaşırtıcı değildir; 
çünkü iktisadileşen birey, güçlü olmalı, hesapla-
malarını iyi yapmalı ve hayatını ona göre düzen-
lemelidir. Onun kendi ayağının üzerinde durması 
ve mücadeleci olması şarttır. Tanrılaşmaya oyna-

2 Charles Taylor, Seküler Çağ, çev. Dost Körpe, İş Bankası 
Kültür Yayınları, 2007.

3 Jean Baudrillard, Şeytana Satılan Ruh Ya da Kötülüğün 
Egemenliği, çev. O. Adanır, Doğu Batı Yayınları, 2005, 17. 

Liberal söylem insanları özgürleştirmiyor, daha çok paranın kölesi hâline getiriyor. 
İnsanların bireyselliğinin ve biricikliğinin sıklıkla vurgulandığı günümüzde toplu bir 
benzeşme, aynılaşma ve türdeşleşme göze çarpmaktadır. İnsanlar aynı elbiseleri giymekte, 
aynı filmleri izlemekte, aynı replikleri kullanmaktadırlar. İnsanlık tarihinde görülmemiş 
bir benzeşme sürecinin yaşandığı günümüz, makro bir çelişkinin fotoğrafını sunmaktadır.

Mehmet Furkan ÖREN

İktisadileşen Hayat ve 
Modern Bireyin Mahkûmiyeti



51

 Umran • Ocak 2021

  İKTİSADİLEŞEN HAYAT VE MODERN BİREYİN MAHKûMİYETİİKTİSADİLEŞEN HAYAT VE MODERN BİREYİN MAHKûMİYETİ

yan bireyin kılavuzudur kişisel gelişim. Tanrı’ya 
oynayan bireyin yol haritası olan, bireyin reel şart-
larına bakmadan istediğini alabileceğini vaaz eden 
bu literatür bir çeşit “gaz verme” faaliyeti ve moral 
kaynağıdır. 

İyi bir ekonomik çözümlemeci olan Marx, 
günümüz toplumunun temel probleminin meta-
laşma olduğunun altını çizer. Metalaşma bir çeşit 
politeistleşmedir. Buradaki politeistleşme metafi-
ziksel Tanrı’lardan çok reel Tanrı diye kodlanan 
markalara tapma, onları elde etmek için uğraşma-
dır. AVM’lerin bir çeşit ibadetgâh olarak çerçeve-
lendiği bu süreçte iyi vakit geçirmenin, markaları 
elde etmenin bedeli sürekli çalışıp para kazanma-
dır. Bu uğraş sürecinde Scheurmann’ın tabiriyle 
“mutluluklarını, vicdanlarını yitirenler; gülmek-
ten, onurundan, sevincinden hatta karısından, 
çocuğundan olmayı” bile göze alabilenler vardır.4 

Bu paradigmada, değer yargısının kendisi olan 
insan bile parasal bir “kaynağa” dönüşebilmekte-
dir. Çalıştığımız şirketler, kurumlar ve daha büyük 
organizasyon olan devlet için bizler “kaynağız”. 
Ivan lllich’in tespitiyle şeylerin değeri, iyi veya 
kötülüğün ölçüsü paradır.5 Para, güçlü bireyle 
güçsüz birey arasında hakemdir. Yolculuklarımı-
zın kalitesini ve hızını belirleyen şey paradır. Gi-
deceğiniz yere paramız kadar hızlı gidersiniz. Geri 
kalmak, yoğun bir şekilde alış-veriş yapamamak, 
yeterince eşyaya sahip olamamak; ilerici olmak-
sa, istediği eşyayı, telefonu, arabayı almak ve belli 
bir alım gücüne sahip olmaktır. Ekonomize olmuş 
hayatın içerisinde soyut bir kavram olan zaman da 
sermayeye dönüşmüş/dönüşmektedir. “Vakit har-
camak”, “zaman tasarrufu”, “vakit nakittir” mot-
toları bu anlayışın izdüşümleridir. Aşırı derecede 
rasyonelleşme ve hesaplı olmayı McDonaldlaşma 
olarak tanımlayan sosyolog George Ritzer, burada 
öne çıkan özelliklerin verimlilik, hesaplılık, öngö-
rülebilirlik ve denetim olduğunun altını çizer.6

Ekonomize olmuş hayat senkronize bir hayat-
tır. Ritzer’in McDonaldlaşma tezinde vurguladığı 
gibi yemeklerin hangi standartta hazırlanacağı, 
çalışan bireylerin hangi işi hangi aralıklarla yapa-
cağı, yemeğin kaç dakikada hazır olacağı sistema-
tik bir şekilde işler. Burada çalışan bireyler adeta 

4 Eric Scheurmann, Göğü Delen Adam, çev. Levent Tayla 
Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2019, s.36.

5 İvan İlich, Şenlikli Toplum, çev. Ahmet Kot, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2018, 32-33.

6 George Ritzer, Toplumun McDonaldlaştırılması: Çağdaş 
Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme, 
çev. Ş. Süer Kaya, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011.

bir çarkın dişleri gibi dakiktir. Biri hesap alır, öteki 
hamuru yoğurur, diğeri hazır olan yemekleri müş-
teriye sunar ve bu süreç eşgüdümlü bir şekilde iş-
leyip devam eder. Yerleşim yerleri, yollar, evler ve 
kentler de bundan nasibini alır. Simmel modern 
bireyin kenti nasıl kurguladığını şöyle izah eder: 
“Şayet Berlin’deki kuleler ve saatler bir saatliğine 
bile yanlış olsa şehrin bütün ekonomik hayatı ve 
iletişimi uzun bir zaman alt üst olur.” Çünkü di-
yor Simmel “dakiklik, hesaplanabilirlik, tamlık 
metropole özgü varoluş tarzının karmaşıklığının 
ve yaygınlığının hayatta zorla kabul ettirdiği feno-
menlerdir.”

Simmel devamla günümüzün matematikleş-
mesini şöyle izah eder: “Para ekonomisinin sebe-
biyet verdiği pratik hayatın hesaplayıcı kesinliği 
doğa bilimlerinin idealine -yani dünyanın bir arit-
metik probleme dönüştürülmesi, dünyanın her bir 
köşesinin matematik formüllerle sabitleştirilmesi-
ne- denk düşmektedir.”7 Oysa hayat, tevafuk/rast-
lantısal olaylarla bezenmiştir. Hesaba katamadığı 
durumlardan dolayı yaptığı planlamaları yerinde 
ve zamanında uygulamamaktan mustarip olan 
yüzlerce insan vardır. Ne kadar hükmedersek hük-
medelim hayat aslında kontrolümüz dışındadır. 

Kaybedilen Hikmet: Tevekkül

Freud, bebeklikte bireyin hayatında bir tuta-
mak olması açısından babanın önemli bir işleve 
sahip olduğunun altını çizer. Ona göre Tanrı da 
bebeklikteki babanın form değiştirmiş biçimidir.8 
Güçsüz kaldığımız, çözemediğimiz, kendimizi 
çaresiz hissettiğimiz durumlarda başvurduğumuz 
bir baba! Pozitivist bir bakış açısıyla şekillenmiş 
bir bilinç için Tanrı fikri elbetteki saçma gelecek-
tir. Oysa ateist olan De Botton’un9 yerinde tespi-
tiyle Tanrı fikrinin kazandırdığı bir davranış tipi 
ve olaylar karşısında geliştirdiği bir tutum vardır. 
Bu açıdan Tanrısal toplumların tipik özelliklerin-
den birisi tevekkül anlayışıdır. Tevekkül, elinden 
geleni yapıp işi bir üst mertebeye konumlandırı-
lan Tanrı’ya havale etmektir. Diğer bir ifadeyle işi 
oluruna bırakmak ve sonucu bir üst güce atfet-
mektir. Bu duruş, hayatın olaylarına tüm süreciy-
le müdahale edemeyeceğimizin ve beklenmeyen 

7 George Simmel, “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, Şehir ve 
Cemiyet, İz Yayıncılık, 2005, s.167-184.

8 Sigmund Freud, Bir Yanılsamanın Geleceği, Uygarlık ve 
Hoşnutsuzlukları, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul, 
2000, 15-17.

9 Alain De Botton, Ateistler için Din, çev. Ayşe Ece, Sel 
Yayınları, İstanbul, 2012.
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durumların söz konusu olabileceğinin bilincinde 
olmaktır. Tevekkül bireyin/insanın hayatta yalnız 
olmadığını, bir destekçisinin bulunduğunu ve 
gündelik pratiklerin tüm sorumluluğunun birey-
de/insanda olmadığını imleyen bir epistemik du-
ruş ve anlam çerçevesidir. 

Bu çerçeve hayatı anlamlandırma biçimi ola-
rak, ekonomize anlayıştan farklı bir şekilde mili-
metrik ölçülerle yapılan planlamaların uygulana-
mayabileceğini varsayar. İnsanoğluna gücünün 
sınırlarını gösterir ve ona her şeyi yapma zorunlu-
luğu olmadığının bilincini aşılar. Elde edilemeyen 
ve ulaşılamayan hedefler için “vardır bir hikmeti” 
anlayışı, başka sürprizlerin olabileceğini var sa-
yarak umut aşılayan bir duruştur. Liberal ve öz-
gürlükçü ifadelerle bireye sınırsız güç ve özgürlük 
tanımak ve kişisel gelişim marifetiyle “Kendine 
güven, her şeyi yapabilirsin” anlayışını kazandır-
mak onu sorumluluklar/hedefler altında ezmektir, 
öldürmektir. Fakirse sorumlusu kendisidir, psiko-
lojisi bozulmuşsa kendi düzeltmelidir, “çirkinse” 
duruş, pozitivist bir duruştur. O, şimdi ve burayla 
ilgilidir. Geleceği dahi mümkün olduğunca kont-
rol etmek ister. Onun gelecek kaygısı geleceğin 
bilinmezliğindendir. Ne olacağım sorusu bireyin 
kontrol edemediği gelecekle ilgili tasasıdır. Bunun 
çözümüyse, çok çalışarak ve para kazanarak gele-
ceği güvence altına almaktır.

Özgürlükçü ve bireyci tüm söylemlere rağmen 
günümüz insanı ekonomize olmuş hayatın tut-
sakları hâline gelmiştir. Ekonomikçi etos bir ta-
raftan bizlere güzelliğin, iyi bir yaşam şeklinin ve 
zenginliğin matematiksel formüllerini sunarken, 
öte yandan bu imkânlara sahip olan bireyleri ve 
“güzellikleri” örnek/ideal göstererek bu uğurda 
çalışmayı özendirmektedir. Reklam şirketleri, te-
levizyon kanalları, sinema sektörü idealize edilmiş 
yaşam biçimlerini takdim ederken “Nazar etme ne 
olur, çalış senin de olur!” demeye getirmektedir. 
Gösteriş üzerine çalışmaları olan Carol Dyhouse 
sinema sektörünün tarihsel süreç içerisinde özel-
likle kadınların makyajı, süslenmesi ve moda tar-
zı üzerindeki etkisini örneklerle göstermektedir.10 
Günümüzde kamusal alan bir çeşit gösteri arena-
sına dönüşmüştür. Bu durum günümüz ortalama 
bireyini vahim bir durumla karşı karşıya bırak-
maktadır. Türk toplumunun önemli bir özelliği 
olan “göz hakkı” anlayışının yerini, “göze sokma” 
almıştır. Televizyon kanalları, twitter, instagram, 

10 Carol Dyhouse, Gösteriş: Kadınlar, Tarih Feminizim, çev. 
Duygu Akın, Can Yayınları, İstanbul, 2015.

facebook gibi platformlar, sahip olunan şeylerin 
göze sokulduğu mecralara dönüşmüştür. Reel ola-
nın değerli olduğu günümüz toplumunda giyilen 
elbiselerin, binilen arabaların, kullanılan telefon-
ların markaları değer ölçüsüne dönüşmüştür. Bi-
rey bedeninin kendisi, doğa bilimlerinin mantı-
ğına indirilerek kendine özgü, fıtri değerlerinden 
arındırılmıştır. “Ruh güzelliği” yaklaşımı tarihin 
tozlu raflarında yerini alırken, standardize bir be-
den güzelliği öne çıkmıştır. Öyle ki güzellik sek-
törü belki de tarihin hiçbir döneminde bu kadar 
yaygınlaşmamıştır. Bedenin, modanın ve güzellik 
endüstrisinin ölçütlerine uygun hâle getirilmesi 
için yoğun bir estetik sektörü ve makyaj kültürü 
gelişmiştir. 

Değerler ve güzelliğin ölçüsünün somut, ölçü-
lebilir ve hesaplanabilir hâle getirildiği bu şartlar-
da pek çok birey ideal olana ulaşmak için geceli 
gündüzlü çalışmakta, bedel olan parayı kazanmak 
için sağlıklarını dahi riskte atmaktadır. Elbetteki 
estetiklik, zevk ve güzellik anlayışları, öte yandan 
para sevgisi insanlık tarihiyle yaşıttır. Ancak bir 
bireyin maruz kaldığı duygularla sosyal ortam ve 
zamanın şartları arasında doğrudan ilişki vardır. 
Tüm arkadaşlarında akıllı telefon bulunan bireyin 
akılsız telefonla gezmesi, herkesin araba sahibi 
olduğu bir yerde arabasız gezmek zordur, düşük-
lüktür! Gidilen tatil beldelerinin, binilen arabala-
rın, giyilen elbiselerin markalarının adeta simgesel 
bir şiddete dönüşecek şekilde gösteriye çıkması, 
fakirin fakirliğini iki defa hissetmesine yol verir.

Bu gün ekmek bulamamaktan ölen/intihar 
eden insanlar olmakla birlikte, insanlar çoğun-
lukla göstergeler, semboller, markalar ve gösteri 
kültürünün onlara dayattığı standardize nesnelere 
para harcamakla ilgilidirler. Bir taraftan ekmek bu-
lamamaktan ölenlerin/intihar edenlerin olduğu, 
öte taraftan simgelere ve markalara tomarlarca pa-
ranın harcandığı bir sosyal düzlemdedir bu hayat. 
İnsanlar ekmek parası için değil, gösteriye çıka-
racağı/hava atacağı simgeler için çalışıyor. Simge-
sel değeri yüksek olan markalara yüklü miktarda 
para harcarken, ihtiyacı olan komşusunu, yakını-
nı, hatta belki dostunu görmezden geliyor.

Yıllar öncesinden Emile Durkheim, çoğunluk-
la bireysel/psikolojik konularla ilgili olduğu düşü-
nülen intiharın, aslında sosyal şartlarla doğrudan 
ilgili olduğunun altını çiziyordu. Ona göre içinde 
yaşadığımız toplumun biçimi, zamanın ruhu ve 
şartları intihar etme şeklimizi ve intihar etme ora-
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nımızı etkilemektedir.11 Kimi açılardan eleştirilse 
de Durkheim’ın intiharın sosyolojik boyutuna 
dikkat çekmesi önemlidir. Jose Saramogo’nun 21. 
yüzyılla intiharı ilişkilendirmesi çağımızın çıldırtı-
cı özeliğiyle ilgilidir; parayla kişilerin varlık “gös-
termesi” arasında doğru orantı olduğu günümüz 
paradigmasında paranın sıfırlanması bireyin her 
yönüyle sıfırlanmasını/yok oluşunu ifade eder. 

Paranın Hegemonyası

Wagner modern dönemin birey kurgusunun 
ve temel tezinin “özgürlük ve özerklik” olduğunu 
düşünür.12 Hümanizm ve liberalizm diye adlandı-
rılabilecek bu durum genel itibariyle bir yanılsa-
madan ibarettir. Liberal söylem insanları özgürleş-
tirmiyor daha çok paranın kölesi hâline getiriyor. 
İnsanların bireyselliğinin ve biricikliğinin sıklıkla 
vurgulandığı günümüzde toplu bir benzeşme, ay-
nılaşma ve türdeşleşme göze çarpmaktadır. Dün-
yanın her bir coğrafyasındaki insanlar artık aynı 
elbiseleri giymekte, aynı filmleri izlemekte, aynı 
replikleri kullanmaktadırlar. İnsanlık tarihinde 
görülmemiş bir benzeşme, tek tipleşme, kültürel/
folklorik yok oluş sürecinin yaşandığı günümüz, 
makro bir çelişkinin fotoğrafını sunmaktadır. Öz-
gürlük ifadesinin sıklıkla kullanıldığı günümüzde 
nasıl oluyor da, aynı giysiler, aynı evler, aynı ara-
balar, aynı içecekler, aynı davranış kodları sergi-
leniyor? Bizleri mahallelerimiz, inançlarımız ve 
kültürel habituslarımızın baskıcı özelliklerinden 
özgürleştirmeye(!) çalışan liberal söylem, diğer ta-
raftan eşitlik, fikir özgürlüğü vurgularıyla makro 
ölçekli bir anlayışın mahkûmu hâline getirmek-
tedir.

Nihayetinde bireyler olarak bir sosyal çevrenin 
içerisinde doğarız. Sosyal çevrenin belli kuralları 
ve bizlerden bekledikleri davranış kodları vardır. 
Bu kurallar çoğunlukla yazılı bile değildir. Daha 
çok mahalle kültürünün, gelenek ve göreneklerin 
bizlere çizmiş olduğu bu sınırların içerisinde bi-
rey, oyunu kurallarına göre oynamak zorundadır. 
Oysa Antonio Negri’nin13 yerinde tespitiyle tek bir 
etos etrafında, tek bir imparatorluk çerçevesinde 
örgütlenme yoluna giden günümüz küresel top-
lumunda mahalli kültür, gelenek ve görenekler li-

11 Emile Durkheim, İntihar: Toplum Bilimsel İnceleme, çev. 
Özer Ozankaya, Cem Yayınları, İstanbul, 2002.

12 Peter Wagner, Modernliğin Sosyolojisi, Çev. Mehmet Küçük, 
Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005, s.27.

13 Antonio Negri &M.Hardt, İmparatorluk, çev. Abdullah 
Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002.

beral söylemlerle etkisini yitirerek paranın hükmü 

altına girmiştir.

Artık köklü değerler ve alışkanlıklar, paranın 

tahakkümü altında metalaşarak değersizleşiyor. 

Günümüz bireyinin yerel ve kültürel kodları ne 

olursa olsun maruz kaldığı gizli kural ve yapılan 

telkinler paradır. Bu yüzden yatkınlıkları, eğilim-

leri ya da Bourdieucu bir yaklaşımla habitusları 

para endekslidir. Oyunun kurallarını para belir-

liyor. Modernite, özgürlük mottosuyla bireyleri 

dinsel ve kültürel bağlamlardan koparırken, bir 

şekliyle paranın hükümranlığı altına sokmakta-

dır. Günümüzde mahalle baskısı kalmadı, aslın-

da baskı yapacak bir mahalle de yok. Antonio 

Gramsci’nin kulağını çınlatırcasına, günümüz 

makro mahallesinde baskı yok, hegemonya var. 

Hegemonya yumuşak baskıdır. Güya bireyin rı-

zasını alarak, ona fark ettirmeden özel bir birey 

olduğunu hissettirerek, onu kültürel bağlamın-

dan kopararak baskı altına alır. Hegemonik baskı 

sözlü veya fiziksel değildir, çeşitli araçlarladır. Bu 

araçlar facebook, twitter, instagram vb. platform-

lardır. Markalar, lüks araçlar, kaliteli daireler, tatil 

beldeleri ve bunların sergilendiği sosyal mecra-

lar paranın kurduğu hegemonyanın eşsiz bir ör-

neğidir. Hegemonya para olduğu için habituslar 

da paradır. Eşitliğin bir seremonisi olan hac VIP 

şeklinde yapılabilmektedir. Mütevazılığın göster-

gesi olan örtü defilelerde sergilenir. Açın hâlinden 

anlama ibadeti olan oruç envai çeşitlerden oluşan 

lüks sofralarda açılır ve değer endeksli olan din 

metalaşma yoluna girer. Bu faaliyetler, sosyal mec-

ralarda paylaşılarak sahip olmayanların “gözüne 

sokulur.”

İnsanoğlu tarih boyunca çok zor zamanlardan 

geçmiştir ve bugün ise daha farklı zorluklarla kar-

şı karşıyadır. Her şeyi silip süpüren, değerleri ters 

yüz eden para ve metalaşmanın meydana getir-

diği ilişki biçimi ve insanlarda meydana getirdiği 

mahkûmiyet… Bu mahkûmiyeti, bizlere sınırsız 

özgürlük vaadi veren liberal söylem ve onun ens-

trümanlarına borçluyuz. Özgürlük mottosuyla 

her şeyimizi “pazar” yerinde dönüştürmekte, es-

kilerin “komşuda pişer bize de düşer” sözü “kom-

şuda pişer facebook, twitter ve instagrama düşer”e 

evirilmekte, para tüm benliğimizi sarmalama sü-

recine girmektedir. 
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Kumar ve Şans 
Oyunları

K umar, İslâm’ın is-
temediği/reddet-

tiği işler, davranışlar, 
tutumlar listesinin 
ilk sıralarında yer 
alan yasaklardan (ha-
ramlardan) birisidir. 
Müslümanlar arasın-
da kumarın haram 
olup-olmadığı konusunda herhangi bir tartışma 
bulunmamaktadır. Çünkü kumarın haram, dola-
yısıyla yasak olduğunu açıkça ifade eden ayet var-
dır. Ancak neyin kumar olduğu konusuna gelince 
farklı görüşlerle karşılaşmak mümkün olabilmek-
tedir. Piyango gibi ‘şans oyunları’ bu bağlamda 
yer almaktadır. İstisna da olsa, piyango gibi şans 
oyunlarının kumar sayılamayacağını, dolayısıyla 
haram olmadığını ifade edenler çıkmıştır. Ancak 
Müslümanlar arasında genel görüş; para ile oyna-
nan ve verilen parayı herhangi bir şekilde emek 
sarf etmeden tamamen kaybetmek veya çok daha 
yüksek oranlara varan miktarlarda gelire dönüş-
türmek ihtimaline sahip olan şans oyunlarının 
kumar bağlamında değerlendirilmesi şeklindedir. 
Ancak burada amaç piyango, at yarışı gibi para ile 
oynanan oyunların İslâm açısından haram olup-
olmadığı değildir. Dikkat çekmek istediğimiz 
husus çok daha başkadır. Burada dikkat çekmek 
istediğimiz temel husus, Cumhuriyet’in ilk yılla-
rında egemen olan ve her uygulamanın referansını 
oluşturan “Avrupai birey ve toplum yaratma” mis-
yonu açısından piyangodan veya diğer şans oyun-
larından nasıl yararlanıldığını ortaya koymaktır. 

Fakat bu konudaki 
tespitlere geçmeden 
önce evrensel bir ilke-
yi hatırlamakta fayda 
vardır. İster İslâm’ın 
bir yasağı olsun, is-
terse bir başka dinin, 
ideolojinin veya hu-
kuk sisteminin be-
lirlediği bir yasak ol-
sun; bireysel ve/veya 

toplumsal hayatı düzenleyen her yasağın değiş-
meyen bir özelliği vardır. Her din, ideoloji veya 
hukuk sistemi, belirlediği her bir yasak ile birey-
sel veya toplumsal hayatın bir alanında; o alanı 
şekillendiren tutum, anlayış ve davranışlarda bir 
düzenleme gerçekleştirir. Söz konusu yasak, söz 
konusu alandaki düzenlemelerin eksenini oluş-
turur. Dolayısıyla o yasağı tayin etmiş olan din, 
ideoloji veya hukuk sistemi varlığını bireysel veya 
toplumsal hayatta sürdürdüğü, inanç ve değerler 
sisteminde etkisini ortaya koyduğu sürece, söz 
konusu yasağın ihlali/iptali, o yasak ile şekillenen 
alanda karışıklığa, sistemin/düzenin bozulmasına 
yol açar. Bunu İslâm’ın kumar yasağı üzerinden 
örneklendirmek gerekirse; İslâm’ın kumar yasağı, 
inanç, tutum, davranış, anlayış ve yaşayış tarzın-
da İslâm’ın ilke ve ölçülerini kabul etmiş birey ve 
toplumlarda bir işleve sahiptir. Örneğin bu yasak 
ile bireyin veya ailenin toplumsal itibarında, ar-
kadaş/dost ilişkilerinde, helal kazanç anlayışında, 
ticarette, emek-kazanç ilişkisinde… bir dizi dü-
zenleme yapılmıştır. Eğer kumar yasak olmaktan 
çıkarılırsa, söz konusu yasak ile düzenlenmiş bu 
alanlardaki sistem işlevini kaybeder. Kumar yasağı 
üzerinden şekillendirilen alanlarda gerçekleşmesi 

Celalettin VATANDAŞ

Cumhuriyet’in ilk yıllarında egemen olan ve her uygulamanın 
referansını oluşturan “Avrupai birey ve toplum yaratma” misyonu 
açısından piyangodan veya diğer şans oyunlarından yararlanılmıştır.
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istenen şekil veya durum bozulur. Kısacası, ku-
marın üst düzeyde yasak olması, İslâm’ın birey ve 
toplum hayatındaki bazı önemli düzenlemeleri 
işlevsel kılmasıyla ilgilidir. Gerçekleşen düzenle-
meler önemli olduğu için, bu düzenlemenin ekse-
ninde yer alan kumar yasağı da üst düzey yasaklar 
listesinde yer almıştır. 

Kemalist kadrolar iktidarı ellerine alınca ger-
çekleştirmeyi amaçladıkları değişim ve inşa pro-
jelerinde kumar konusuna da yer verdiler. İslâmi/
geleneksel toplumda kumar yasağı ile düzenlenen 
anlayış, tutum, davranış ve hayat tarzı unsurla-
rında gerçekleştirmek istedik-
leri değişimi/inşayı uygulama-
ya aktarabilmek için kumar 
yasağını iptal yoluna gittiler. 
Ancak bunu, yasağı doğrudan 
iptal ederek yapmadılar. Çün-
kü böylesi bir girişimlerinin 
sadece İslâmi anlayış ve ilke-
lere inanan kesimlerde değil, 
kumar konusunda olumsuz 
kanaat ve anlayışa sahip kesim-
lerde de tepkiyle karşılanaca-
ğını biliyorlardı. Veya en azın-
dan kumar yasağını iptal edip, 
bireyleri kumara sevk edecek 
tutum ve davranışları destek-
lemelerinin kendileri için bir 
itibar kaybına yol açacağının 
farkındaydılar. Tüm bu sebep-
lerle, İslâm’ın kumar yasağı 
ile düzenlediği tutum, anlayış, 
davranış ve hayat tarzı ile ilgili 
alanlarda İslâm’ı etkisizleştir-
mek için, İslâmi açıdan ağır-
lıklı olarak kumar kapsamında 
değerlendirilen fakat küçük 
çapta da olsa hakkında farklı görüşler bulunan 
piyangoyu tamamıyla kumar kapsamında çıkarıp, 
yaygınlaştırarak yaptılar. Bunu ise toplumda dinî/
geleneksel alamda haram kabul edilen veya en 
azından kuşkuyla yaklaşılan piyangoyu hayır işle-
rine araç kılarak, piyangoyu hamasi duygularla ir-
tibatlandırarak yaptılar. Böylelikle hem üst düzey-
de istedikleri değişimi gerçekleştirmeyi mümkün 
kılacak bir başlangıç noktası belirlemiş oldular ve 
hem de Müslüman zihniyetin temel parametrele-
rinde radikal bir değişikliğe gitmeyi sağlayacak bir 
yol bulmuş oldular. 

Tayyare Cemiyeti’nin Mali Kaynakları:
Bağıştan Yasal Zorunluluğa

Yeni keşfedilmiş ve savaş aracı olarak önemi 
çabuk kavranmış olan uçak, Osmanlı ordusunun 
gündemine oldukça erken sayılabilecek bir dö-
nemde girmiştir. Osmanlı gözlemci heyeti, 1910 
yılında Fransa’da yapılan Picardie Manevralarında 
uçakların savaş sırasında ne kadar önemli görev-
ler yerine getirebileceğini bizzat gözlemlemişlerdi. 
Hemen orduda gerekli düzenlemeler yapıldı. 25 
Eylül 1912 tarihinde Tayyare Mektebi ve Tayyare 
Bölükleri teşkilatı oluşturuldu. Tayyare bölükle-

ri, iki takımdan, takımlar iki 
uçaktan meydana geliyordu. 
Osmanlı Devleti, 1912’de ilk 
hava teşkilatını kuran dev-
letlerden olmasına rağmen, 
geleceğe yönelik bilinçli bir 
uçak tedarik ve pilot yetiştir-
me programına sahip değildi. 
Balkan Savaşları’nda, Osmanlı 
Devleti ile hasımlarının hava 
güçleri kıyaslandığında; düş-
man yaklaşık 18 uçağa (Yu-
nanlılar-4, Sırplar-4, Bulgar-
lar-10) sahiplerken, Osmanlı 
ordusunda her biri iki uçaktan 
oluşan üç uçak müfrezesi var-
dı. Osmanlı Devleti’nin uçağa 
ihtiyacı ciddi düzeylerdeydi. 
Fakat fabrikasını kurma veya 
satın alma gücü yoktu. Zira 
ülkenin dört bir yanında ke-
sintisiz sürmekte olan savaşlar 
Osmanlı ekonomisini peri-
şan etmişti. Savaşlar sebebiyle 
ekonomik açıdan zor zaman-
larını yaşayan Osmanlı Devle-
ti, savaşlarda çok önemli role 

sahip olduğunu bildiği savaş uçaklarını devletin 
olmayan imkânlarıyla alamazdı. Bunun için Os-
manlı Donanma Cemiyeti üzerinden halkın bağış-
larından yararlanma yoluna gitti. Zaten 1909’da 
kurulan Osmanlı Donanma Cemiyeti aracılığıyla 
halktan bağış toplanıyor ve bu bağışlarla ordu-
nun ve özellikle de donanmanın bazı ihtiyaçları 
karşılanıyordu. Osmanlı Donanma Cemiyeti’ne 
yapılan bağışların bir kısmının uçak alımına ay-
rılması kararlaştırıldı. Savaş uçağı alımında temel 
yöntem, halkın bağışlarından yararlanmak oldu. 
Hava Kuvvetlerini güçlendirmek için Mahmut 

Kemalist kadrolar 
iktidarı ellerine alınca 

gerçekleştirmeyi 
amaçladıkları değişim ve 
inşa projelerinde kumar 

konusuna da yer verdiler. 
İslâmi/geleneksel 

toplumda kumar yasağı 
ile düzenlenen anlayış, 

tutum, davranış ve 
hayat tarzı unsurlarında 

gerçekleştirmek 
istedikleri değişimi/
inşayı uygulamaya 

aktarabilmek için kumar 
yasağını iptal yoluna 
gittiler. Ancak bunu, 

yasağı doğrudan iptal 
ederek yapmadılar.
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Şevket Paşa (1856-1913), o za manki deyimle 
‘Tayyare İanesi’ kampanyası açtı ve bağışta bulu-
nan yardımseverlere altın, gümüş ve bronz madal-
yalar verildi. Mahmut Şevket Paşa, örnek olmak 
üzere kampanyaya 30 altın lira hediye etti. Sultan 
Reşat (1844-1918) da kampanyaya bin altın lira 
verdi. Bu parayla alınan uçağa ‘Osmanlı’ adı veril-
di. Serasker Rıza Paşa (1844-1920) ise kendi pa-
rasıyla aldığı ve ismini ‘Vatan’ koyduğu Bleriot-XI 
tipi uçağı orduya arma ğan etti. Aynı şekilde Mısırlı 
Prens Celâlettin (1853-1903) ise Depardussin tipi 
bir uçak aldı ve uçağa ‘Prens Celâlettin’ adı verildi. 
Yardım paralarıyla alınan diğer uçaklara da ‘Meş-
rutiyet’ ve ‘Ordu’ adları varildi. Öte yandan Rüsu-
mat müdür ve memurları ‘Gümrük’, Telgraf Daire-
si memurları ‘Telgraf’, Maliye memurları ‘Maliye’ 
ismini taşıyacak uçakların alınması için yardım 
topladılar. İkinci Meşrutiyet’ten Millî Mücadele’ye 
kadar geçen on yılı aşkın süre içerisinde satın alı-
nan uçakların hepsi bu şekilde temin edildi. Hatta 
bu yöntem kısa sürede çok başarılı oldu. Savaş 
uçağı konusunda halkın ikna etmek zor olmadı. 
Osmanlı ordusu, 1916 yılı sonunda 90 uçağa sa-
hip durumdaydı. Uçak alımı için bağış yapan şeh-
rin isminin satın alınan uçağa verilmesi, bağışları 
çok artırmış, şehirlerarasında güzel bir rekabet 
oluşmuştur. Halk elinde avucunda ne varsa savaş 
uçağı alınsın diye bağışlamıştır. Yaptığı bağış se-
bebiyle ismi bir uçağa verilen ilk yerleşim merkezi 
ise Drama’dır (bugün Yunanistan sınırları içerisin-
de yer alan şehir-25 Mart 1912). Bu yöntemin işe 
yaraması, halkın bağışlarının bu yöntemle daha 
da artması sebebiyle Millî Mücadele yıllarında da 
büyük bağışta bulunan yerleşim biriminin ismi-
ni, satın alınan uçağa verme uygulamasına aynen 
devam edildi. Bu açıdan Millî Mücadele yıllarında 
satın alınan uçakların bazılarının isminin ‘İzmir’, 
‘Niğde’ ve ‘Bursa’ olması anlamlıdır. 

Hiç kuşku yok ki uçak alımı için gösterilen 
fedakârlıklarda, Avrupa devletlerinin hızla ve yük-
sek sayılara varan uçak filoları kurmalarının etkisi 
büyüktür. Osmanlı devleti, uçak sahibi olmakta 
geç kalmamak için var gücüyle çalışıyordu; ama 

imkânları sınırlıydı. Buna karşılık, Avrupa devlet-
leri, Osmanlı ile kıyaslandığında inanılmaz oranla-
ra varan uçak filolarına sahip duruma gelmişlerdi. 
84 uçakla dünya savaşına katılan İngiltere, savaş 
sonunda ayda 3 bin 500 uçak üretme kapasitesine 
sahip duruma gelmişti. İtalya, başlangıçta 84 olan 
uçak sayısını, savaş sonunda 1.758’e çıkarmıştı. 
Fransa’nın 3 bin 600 uçağı vardı. Almanya, sava-
şın başında 258 uçağa sahip iken, 1918 sonbaha-
rında 5 bin uçağa sahip hâle gelmişti. Avusturya, 
toplam 70 uçağı ve 36 pilotu ile katıldığı savaş 
yıllarında 5 bin 431 uçak imal etmişti. Belçika, 
başlangıçta 30 olan uçak sayısını, dört yıl son-
ra 127’ye çıkarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri 
740 uçağı ve 800 pilotu ile 1917 yılında savaşa 
girmiş, savaş süresince 4 bin 846 bom bardıman 
uçağı üretmişti.1 Osmanlı ordusunun ise 1915 yılı 
sonlarında 40 uçağı vardı ve savaş süresince Os-
manlı topraklarında 450-460 uçak görev yapmış-
tır. Üstelik bu rakamlara, 150 uçak, 150 pilot ve 
1500 teknisyen ile görev yapan Alman bölükleri 
de dâhildir.2 

Hava kuvvetlerinin ve uçakların önemi Dün-
ya savaşı yıllarında iyiden iyiye anlaşılmıştı. 
Anadolu’da Millî Kurtuluş Hareketi yürütülürken 
havacılık ihmal edilmedi. Askerî hava gücü, Millî 
Hükûmetin askeri teşkilatta yaptığı ilk ilaveler-
den birisi oldu. Millî Savunma Bakanlığı’nın 13 
Haziran 1920 tarih ve 328 sayılı emri ile Ankara 
Hükümeti’nin ilk Hava Kuvvetleri teşkilatı kurul-
du. Asıl önemli olan ise Türk Tayyare Cemiyeti’nin 
kurulmasıdır. Türk Tayyare Cemiyeti, Cumhur-
başkanı Mustafa Kemal’in himayesinde, İsmet 
İnönü’nün ise fahri başkanlığında 16 Şubat 1925 
kuruldu.3 Cemiyetin gelir kaynaklarından en 
önemlisini, Osmanlı yıllarında edinilmiş tecrü-
beden hareketle, halkın bağışlarının oluşturması 
kararlaştırıldı. Halktan bağış toplamak için birçok 
yönteme başvuruldu. Osmanlı dönemi tecrübe-
sinden hareketle ne oranda etkili olduğu yakinen 
bilinen yöntem aynen benimsendi. Büyük bağışta 
bulunan yerleşim birimlerinin isimlerinin, o ba-
ğışlarla satın alınan uçaklara verilmesine devam 
edildi. Cemiyet, 10 bin lira bağış yapan her şehir, 
kasaba, köy ya da kişinin, kendi ismini taşıyan bir 

1 Yavuz Kansu, vd., Havacılık Tarihinde Türkler-1 (En Eski 
Çağlardan Birinci Dünya Savaşına), Hava Kuvvetleri Basım 
ve Neşriyat Müdürlüğü, Ankara, 1971, s. 166-171.

2 Mustafa Keskin, “Millî Mücadelede Türk Hava Kuvvetleri 
İçin Uçak Sağlanması”, s. 216.

3 Cemiyet’in ismi 24 Mayıs 1935’ te Türk Hava Kurumu olarak 
değiştirilmiştir.
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uçağı göklerde görebileceğini duyurdu. Yine bu 
çerçeveden olmak üzere Türk Tayyare Cemiyeti’ne 
peşin 30 lira veya taksitle 50 lira bağışlayanlara 
bronz, 75 lira peşin veya bir yıl düzenli taksitlerle 
100 lira bağışlayanlara gümüş, 200 lira peşin veya 
düzenli taksitlerle bir yılda 250 lira bağışlayanla-
ra altın ve 5 bin lira peşin veyahut 7 bin lira dan 
fazla bağışlayan kişi, aile veya kurumlara değerli 
taşlarla bezenmiş olmak üzere dört çeşit madalya 
verileceği duyuruldu.4 Türk Tayyare Cemiyeti, bu 
girişiminin sonucunu çok çabuk aldı. Adana’nın 
Ceyhan kasabası ileri gelenleri düzenledikleri bir 
yardım kampanyası ile kısa sürede on bin lira top-
layıp Cemiyet’e teslim ettiler. Cemiyet ise bu para 
ile aldığı uçağa ‘Ceyhan’ adını verdi. İtalyan An-
saldo fabrikasının ürünü olan ‘Ceyhan’ uçağının 
ilk deneme uçuşu 17 Haziran 1925’te Ankara’nın 
At Koşusu mahallindeki kalabalık bir davetli kit-
lesi önünde yapıldı. Uçak daha sonra Ceyhan’a 
uçtu ve Adana semalarında helezonlar çizerek 
bir ‘reklam uçuşu’ yaptı. Halk bundan son derece 
memnun kaldı. Bağışlar artarak devam etti. 1931 
senesine kadar toplanan paralarla 37 uçak satın 
alındı ve bu uçaklara ‘Akşehir’, ‘İskilip’, ‘Bayburt’, 
‘Siverek’, ‘Bodrum’, ‘Cizre’… isimleri verildi.

Uçak alımında halkın bağışları işe yarıyordu. 
Önemli olan halkı bağış yapmaya teşvik etmekti. 
Bu sebeple Türk Tayyare Cemiyeti farklı usullerle 
bağış toplama işini daha da yaygınlaştırma yoluna 
gitti. Örneğin 1929’da Ankara Yenişehir’de canlı 
müzik eşliğinde bir ‘garden parti’ verildi; partinin 
büfesi, ucuz fiyatla halkın istifadesine sunuldu. 
Yine aynı gün İzmir’deki Türk Ocağı’nın bahçe-
sinde bağış toplamak için bir balo düzenlendi.5 
Tayyare Cemiyetine gelir olması için balo düzen-
leme çalışmalarına küçük yerleşimler de eşlik et-
miş, birçok küçük yerleşimde gelir getirici balolar 
tertip edilmiştir. Örneğin Ayvalık’ta, 1927 yılında 
Ramazan Bayramının üçüncü günü Tayyare Cemi-
yeti yararına bir balo düzenlenmiştir.6 Gazeteler, 
‘bağış’ işine katkı sağlamak için sayfalarını halkı 
bağışa teşvik edecek görüntü ve haberlere ayırdı-
lar. O günlerin gazetelerinde şu tür haberler sık-
lıkla okunmaya başlandı: “Sirozlu sarraf Süleyman 
Bey yirmi lira değerinde bir adet bakır mangalını, 
Alaiyeli Bekirzâde Hasan Efendi ve eşi Kurban 
Bayramı’nda kurban kesmek yerine kurban bedeli 

4 Vecihi Hürkuş, Bir Tayyarecinin Anıları, Yapı Kredi Yayınları, 
İs tanbul, 2000, s. 177.

5 Hâkimiyeti Milliye, 29 Ağustos 1929; Hâkimiyeti Milliye, 1 
Eylül 1929.

6 Ayvalık, 20 Haziran 1927.

olan 12 lirayı, Şekerci Hüsnü Bey motorunu Tay-
yare Cemiyeti’ne bağışlamıştır”.7 Tayyare Bayramı 
ise bağış girişimleri için iyi bir gerekçeydi. Türk 
Tayyare Cemiyeti, 30 Ağustos’u, Tayyare Bayra-
mı olarak kabul etmişti. Tayyare bayramlarında 
hava gücünün öneminin halka anlatıldığı ve bu 
doğrultuda bağışlar talep edildiği programlar dü-
zenlendi. 1934 yılının Tayyare Bayramı vesilesiyle 
hava gücünü konu edinen haberler gazetelerin or-
tak yayınlarından birisi oldu. Amaç hava gücünü 
kuvvetlendirmek için halkı bağış yapmaya teşvik 
etmekti. Bu konuda gazetelerin haber başlıkların-
dan birkaç örnek vermek gerekirse; Anadolu ga-
zetesi 29 Ağustos tarihli nüshasında “Aziz Yurttaş! 
30 Ağustos Zafer ve Tayyare Bayramı yaklaşıyor. 
Bu büyük günde Türk Tayyare Cemiyeti’ne yar-
dım etmek en büyük bir yurt borcudur.” başlıklı 
habere yer verirken, Ulus gazetesi de 30 Ağustos 
tarihli nüshasında “Hava tehlikesini bilenlerin 
arasına katılmayanlar! Acele ediniz. Yurt sizi öde-
ve çağırıyor.” başlıklı bir habere yer verdi. Akşam 
gazetesinin 30 Ağustos tarihli nüshasındaki ko-
nuyla ilgili haberin başlığı ise “Uçağı olmayan bir 
yurt, damı olmayan bir eve benzer.” idi. 

1925-1935 Yılları Arasında Halkın Bağışlarıyla 
Alınan ve Hava Kuvvetlerine Hediye Edilen Uçaklar8

Yıl Adet

1925 1

1926 26

1927 5

1928 41

1929 32

1930 19

1931 31

1932 28

1933 33

1934 16

1935 26

Gazeteler, halkı hava gücünü kuvvetlendirmek 
için bağış yapmaya çağırırlarken, bazı edebiyatçı-
lar da bağış kampanyalarına dâhil olup; yazıların-
da, halkı daha yüksek oranlarda bağışta bulunma-
ya teşvik edecek hikâyelere, konulara yer verdiler. 
Aka Gündüz bunlardan birisiydi. Hikâyelerinden 
birisinde doğrudan uçak konusuna değinmiş ve 
‘ülkenin bağımsızlığı’, ‘halkın güvenliği’ için uça-

7 Ayvalık, 16 Mayıs 1927; Ayvalık, 9 Haziran 1927.

8 Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Gönüllerden Göklere, Ankara, 
2005.
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ğın önemini gündeme getirmiştir.9 Hikâyeye göre 
Emine Bacı’nın Millî Mücadele yıllarında cepheye 
gönderdiği iki oğlu, bir damadı ve bir torunu düş-
man uçaklarının hücumları sonucunda hayatları-
nı kaybedip şehit olurlar. Emine Bacı, uzun uzun 
düşünüp ‘bu akıl erdiremediği şeyin [uçağın] var 
olduğuna dört defa inandıktan’ sonra, dört ökü-
zünden ikisini şehre götürüp “Paşa’ya teslim eder 
ve benim gibi evlat kaybetmiş çok Türk ninesi, 
Türk babası var, onlar da bir şeyler versinler, be-
nim öküzlerin parasına kat; bir Tayyare al.” der. 
Aka Gündüz, mesajını daha güçlendirmek ve ad-
resini doğrudan bulması için hikâyesini şu sözler-
le bitirir: “Bunu yapsa yapsa bir ev dolusu evladını 
şehit veren Türk bacısı yapar.” 

Farklı usullerle toplanan bağışlarla önemli işler 
yapılıyordu. Ancak bir kurumun ve özellikle de 
önemi her sene daha da artan 
hava kuvvetlerinin bağışlar ile 
varlığını sürdürmesi mümkün 
değildi. Normalde olması gere-
ken devlet bütçesinden belirli 
bir payın bu işe ayrılmasıydı. 
Ancak öyle yapılmadı; bağış işi-
ne süreklilik kazandırmak için 
o güne kadar denenmemiş bir 
yöntem tercih edildi ve halkın 
bağışı adeta vergi gibi zorunlu 
hâle getirildi. Bulunan yöntem, 
Kurban Bayramı’nda kesilen 
hayvanların deri ve bağırsakla-
rının Tayyare Cemiyeti’ne ba-
ğışlanmasını temin etmekle il-
giliydi. Ayrıca zekât ve fitrelerin 
de Cemiyet’e bağışlanması istendi. Halkı buna teş-
vik etmek için de Diyanet İşleri Reisliğinde yardım 
istendi. Diyanet İşleri Reisi Rıfat Börekçi isteği geri 
çevirmedi ve 1926 yılında, halkın fitre ve zekât 
ile kurban derilerini Cemiyet’e vermelerinin şeran 
caiz olduğuna dair bir fetva verdi.10 1927 yılında 
ise Mustafa Kemal bir başka talepte daha bulundu 
ve kurbanın deri ve bağırsağının Cemiyet’e bağış-
lanması yerine, hayvanın tamamının bağışlanma-
sını istedi. Onun bu isteği doğrultusunda camiler-
de telkin ve irşatlarda bulunuldu. Gazeteler de söz 
konusu bağışlarda halkı ikna etme işlevini başa-
rıyla yerine getirdiler. “Zekât ve Fitrenizi Tayyare 

9 Aka Gündüz, İnkılap Hikâyeleri, Muallim Ahmet Halit 
Kütüphanesi, İstanbul, 1930, s. 5-7.

10 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA): 051.V22.3.19.4; 
BCA: 051.V35.5.44.23

Cemiyetine Veriniz”11 “Kurbanlarımızı veya Bedel-
lerini Tayyare Cemiyetine Verelim. Cihan Silahla-
nıyor. Durmayalım”,12 “Kurban Paralarını Tayyare 
Cemiyetine Verenler Çoğalıyorlar”13 söz konusu 
ilan ve çağrılardan bazılarıdır. Bir gazete ilanı, iş-
lerin nasıl yürütüldüğünü, halkın dinî amaçlarla 
gerçekleştirdiği bir davranışının laik devlet tara-
fından nasıl yönlendirildiğini göstermesi açısın-
dan önemli bir örnektir: “Aziz Vatandaş! Kurban 
Paralarını, Kurban Derilerini Tayyare Cemiyetine 
Ver. Hem dinî borcunu ödemiş hem de memleke-
tin müdafaasına, hava kuvvetlerine yardım etmiş 
olursun!”.14 Böylelikle 2000’li yıllara kadar devam 
eden kurban derilerinin Türk Hava Kurumuna 
bağışının gerekliliği/zorunluluğu konusu devlet 
ile halk arasında bir tartışma ve gerilim konusu 
olarak gündemdeki yerini almış oldu. Halk, uzun 
yıllar, kendi istek ve iradesiyle kestiği hayvanın 

derisini devlete bağışlamak zo-
runluluğu ile baş başa bırakıldı. 

Tayyare Cemiyeti ve Piyango
Bölüm bağlamında esas ko-

numuz olan ‘piyango’ya gelecek 
olursak; Cemiyet’e gelir sağla-
mak için 1926 yılında bir ‘Tay-
yare Piyangosu’ düzenlendi. 
Ancak bu aslında ilk piyango 
çekilişi değildi. 1925 ‘te Türki-
ye Tayyare Cemiyeti Mektepleri 
yararına üç ayda bir para ödüllü 
piyangolar düzenlenmiş ve aynı 
yıl içinde (1 Temmuz, 15 Eylül, 
15 Aralık tarihlerinde) üç çeki-

liş yapılmıştı. Bu çekilişler üzerinden kurulan sis-
tem, yeni bir örgütlenmeyle Tayyare Piyangosuna 
dönüştürülmüştür. 

  Piyango idaresinin ilk andan itibaren dillen-
dirdiği söyleme göre, halk aldığı piyango bileti 
ile zengin olma şansı yakalayabileceği gibi, Tay-
yare Cemiyetine bağışta bulunarak ‘hayırlı bir iş’ 
de yapmış olacaktır. 1926 yılında sadece bir pi-
yango çekilişi düzenlemekle kalınmadı, çıkarılan 
bir yasayla, karşılığı nakit olarak ödenen piyango 
çekilişlerini kontrol ve düzenleme yetkisi Tayya-
re Cemiyeti’ne verildi (9 Ocak 1926).15 Daha da 

11 Milliyet, 1 Kânunusani 1934, 3.

12 Babalık, 25 Mart 1934, s. 1.

13 Anadolu, 14 Mart 1935, s. 2.

14 Gaziantep, 27 Nisan 1931.

15 3670 sayılı Milli Piyangonun teşkiline dair kanunun 1’inci 
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önemlisi, ‘büyük çekiliş’ yılbaşı kutlamalarıyla 
birleştirildi. Her sene yılbaşında o günün şartla-
rında oldukça büyük ikramiye miktarına sahip 
bir çekiliş gerçekleştirildi ve herkesin bu çekilişe 
katılması istendi. Bu aşamada gazeteler yine ‘so-
rumluluklarını’ üstlendiler ve sayfalarında geniş 
bir bölümü halkı piyango bileti almaya ikna edici 
haberlere, reklamlara, yazılara ayırdılar. Bu açı-
dan 11 Ağustos 1932’de yapılan çekiliş önemli bir 
adım oldu. O çekilişteki 30 bin liralık ikramiye, 
Karagümrük polislerinin almış olduğu ortak bile-
te isabet etti. Gazeteler, günlerce, çok küçük bir 
bedelle alınan bir biletin birçok kişiyi nasıl zen-
gin ettiğinin haberini verip, teşvik edici yorum-
lar yaptılar. Bu arada piyango bileti satıcılığı bir 
meslek hâline getirildi. Birçok kişi, ek gelir elde 
etmek için bu mesleğe yönlendi(rildi) ve böylelik-
le piyangonun reklamı daha ucuz ve etkili şekilde 
gerçekleştirilmiş oldu. Zira sokaklar-caddeler pi-
yango bileti satanlarla dolup taştı. Bu arada piyan-
go bayiliği üzerinden ünlüler oluştu. ‘Nimet Abla’, 
‘Malul Cemal’, ‘Uzun Ömer’ ve ‘Cüce Simon’un 
adlarını herkes duydu. ‘Nimet Abla’, en çok ka-
zandıran bayi olarak 1937 senesinde ‘Rekor Kra-
liçesi’ ilan edildi. Özetle, 1930’lu yıllar, piyango 
çekilişleri gazetelerin gündeminde hemen her gün 
denecek sıklıkta yer aldığı yıllar oldu. 

Piyangonun Geçmişi
Piyango, Avrupa toplumlarında ortaya çık-

mış bir şans oyunudur. Halka açık para ödüllü 
ilk piyangonun 1530’da Floransa’da düzenlenen 
La Loto de Firenze olduğu düşünülmektedir. Pi-
yango aracılığıyla halktan büyük miktarda para 
toplanabildiğini fark eden Kral I. François 1533’te 
bir Fransız piyangosu düzenlemiş ve gelirini Pa-
ris’teki Seine nehri üzerinde bir köprü yaptırmak 
için kullanmıştır. İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth, 
1566 yılında geliri liman (Cinque Ports) onarım-
larına harcanmak üzere piyango düzenleme im-
tiyazı (Chartef) vermiştir. Halka dönük ilk genel 
çekiliş 1869 yılında yapılmış, bunu özel piyango-
lar izlemiştir. Günümüze kadar gelen devlet pi-
yangolarının en eskisi, Hollanda’nın 1726 tarihli 
Klasslotterie’sidir. Ancak piyangoların ahlaki/top-
lumsal açıdan problem olabileceği de erken sayı-

maddesine göre ‘Türkiye’de karşılığı nakit olmak üzere 
piyango çekilişi hakkı sadece Milli Piyango İdaresine aittir’. 
Bu yasa gereği, mevzuu nakit olan piyangolar için tüm yetki 
İdare’ye bırakılıyor, hükümetin dahi konu dâhilinde bir 
yetkisinin olmadığı kabul ediliyordu. İdare için bu özel bir 
yetkilendirme ve korumaydı.

labilecek dönemde keşfedilmiştir. Bu konuda ilk 
adımı atanlardan birisi ABD Yüksek Mahkemesi 
olmuştur. ABD Yüksek Mahkemesi, 1878 yılın-
da, piyangoların halkın ahlâkını bozucu etkiye 
sahip olduğunu ifade eden görüşünü açıklaya-
rak, yasal düzenlemelere yönelmeyi gerektirecek 
bir işaret vermiştir. Buna karşılık, 1878 yılında 
Lousiana’nın özel piyango şirketi başarısının do-
ruğuna ulaşmıştır. Tanesi 20 dolarlık biletlerle 
ayda 2 milyon dolar tutarında satış yapmış ve bir 
özel çekilişte 600.000 dolar gibi o zamana kadar 
görülmemiş orana sahip ikramiye vermiştir. Fakat 
ABD Kongresi 1895’te her türlü piyangoyu ya-
sadışı ilan etmiştir. Fakat piyango yasaklamaları, 
Avrupa ve Amerika’da çeşitli yollarla delinmiş, 
hemen hemen hiçbir yerde büsbütün engelle-
nememiştir. Yabancı ülkelerden gizlice getirilen 
piyango biletlerinin yanı sıra, futbol maçı sonuç-
larına dayalı toto sistemleri ve at yarışı bahsi müş-
terekleri de süreçte konuya dâhil olmuştur. Piyan-
go yasağı konusunda en kararlı ülkeler sosyalist 
ülkeler olmuştur. Ancak ne var ki 1923’te Sovyet 
Rusya’da ve daha sonraki yıllarda sosyalist olan 
Doğu Avrupa ülkelerinde yasaklanmasına rağmen 
toplumda yaygınlık kazandığı için, bu rejimlerin 
çökmesinden bir süre önce resmen piyango ida-
releri kurulmuş ve işler devlet eliyle yürütülmeye 
çalışılmıştır. 

Yaygın kanaate göre isminin kökeni İtalyan-
ca olan piyango çekilişleri, Osmanlı döneminde 
öncelikle gayrimüslim kesimler arasında görül-
müştür. Osmanlı’da piyangoya ilişkin ilk bilgiler 
arasında, 1852 yılında hükümetten on yıl sürey-
le tiyatro oynatma tekeli alan Naum Efendi’nin 
ismi vardır. Naum Efendi, müşteri azlığı sebebiyle 
düştüğü malî sıkıntıdan kurtulmak için, bir çeşit 
eşya (ve sezonluk bilet) piyangosu düzenlemiştir. 
Ermeni Katolik Kilisesi ise 1856 yılında eşya ve 
para piyangosu düzenlenmiştir. Piyango düzenle-
menin kârlı bir iş olduğu fark edilince, kiliselere 
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yardımın ve hayır işlerinin dışına taşılmış, özel 
çıkar sağlama amacıyla piyangolar tertiplenmeye 
girişilmiştir. Fakat 1857 Ağustos’unda piyango 
yasaklanmıştır. Abdülmecit tarafından yapılan 
bu yasaklama, Abdülaziz’in saltanat yıllarında 
yeniden serbest bırakılmıştır. 1887 Ağustos’unda 
Osmanlı İmparatorluğu’nda demir yolu tahville-
rine bağlı, nakit para karşılıklı piyango biletleri 
(promes) İstanbul Galata’da satılmıştır. Aynı yıl 
Defterdar Kadri Bey, İzmir Islahhanesi’ne yar-
dım etmek ve hapishanede bir atölye açmak için, 
Padişah’tan izin alarak bir piyango düzenlemiştir. 
Vali Halil Rıfat Paşa da aynı amaçla 1890 yılında 
II. Abdülhamit’ten izin almış, nakit para ödüllü 
bir piyango çekilişi gerçekleştirmiştir. 1899’da 
İzmir Hamidiye Sanayi Mektebi Piyangosu dü-
zenlenmiştir. 1877-78 Osmanlı-Rus ve 1897 
Osmanlı-Yunan savaşlarından sonra Kafkaslar ve 
Balkanlardan büyük göçler olmuş ve bu insan-
ların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanılmıştı. II. 
Abdülhamit döneminde Sadrazam Avlonyalı Fe-
rit Paşa’nın (1851-1914) hükümeti sırasında, bu 
işler için gerekli parayı toplaması amacıyla Ziraat 
Bankası’na bir dizi piyango düzenleme görevi veril-
miş, 25 Ocak 1906 tarihinde dokuz maddelik bir 
nizamname çıkartılmıştır. Fakat padişah daha çe-
kilişler başlamadan bütün piyangoları yasaklamış-
tır. İlk organize edilmiş piyango uygulamaları Os-
manlı Donanma Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi’nce 
(kuruluşu 19 Temmuz 1909) başlatılmış, amaç ise 
bu cemiyetin gelişmesi için gerekli kaynağı sağ-
lamak olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra, 

ülkenin hava savunma gü-
cüne katkı sağlamak ama-
cıyla 9 Ocak 1926 tarihli 
ve 710 sayılı kanunla kar-
şılığı nakit ödenmek üzere 
piyango düzenleme hakkı 
Türk Tayyare Cemiyetine 
verilmiş. 1939 yılında ise 
Milli Piyango İdaresi ku-
rulmuştur.16 

16 Bkz. Piyangonun Dünü, Bugünü 
ve Milli Piyango İdaresi, Milli Piyango İdaresi Yayını, Ankara, 
1994; Mete Tuncay, Türkiye’de Piyango Tarihi ve Milli 
Piyango İdaresi, Milli Piyango İdaresi Yayını, Ankara, 1993; 
Özbek, Öznur, Milli Piyango ve Şans Oyunlarına Katılım 
Davranışı: Orta Ve Alt Gelir Grupları Üzerine Bir Araştırma, 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek 
Lisans Tezi, Tokat, 2009; Serdal Çabuk, Şans Oyunlarının 
Toplum Üzerine Etkisi (Milli Piyango Örneği), Sakarya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 
Adapazarı, 2009.

Piyango ve İbadet 
Piyangonun Türkiye’deki tarihiyle ilgili bil-

gilerden de anlaşıldığı üzere, piyango çekilişi ilk 
kez Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmış bir 
durum değildir. Konu bağlamımda Cumhuri-
yet döneminin orijinalliği hem amaç açısından 
ve hem de kurumsallaşma açısındandır. Piyango 
çekilişi, Cumhuriyet döneminde ‘dinî’ bir içeriğe 
kavuşturulmuştur. Piyango çekilişlerinden top-
lanan paralar başta Türk Hava Kurumu olmak 
üzere, çeşitli ‘hayır’ yerlerine aktarılırken ‘dinî’ bir 
söylemden yararlanılmıştır. Bu konuda ilginç bir 
aşama da yaşanmış, 1930 yılında Din İşleri Reisi 
Rifat Börekçi’nin verdiği fetva ile17 fitre, zekât yeri-
ne, yardımseverliğin bir göstergesi olarak piyango 
bileti almak konusunda vatandaşa çağrıda bulu-
nulmuş ve böylelikle şans oyunu ve dinî bayram 
arasında bir ilişki kurulmuştur. Başlangıçta Türk 
Tayyare Cemiyeti’ne, takip eden dönemlerde ise 
Türk Hava Kurumu’na bağış yapmanın dinî bir 
vecibe olduğunu bildiren gö rüşler özellikle hut-
belerde halka sıklıkla ifade edilmiştir. Dinî açıdan 
tayyare piyangosuna katılmanın uygun ve hatta 
hayırlı bir iş olduğu bildirilmiştir. Piyango ter-
tiplerini engellemeye veya olumsuz propaganda 
yapanlara cezai yaptırımın uygulanacağına ilişkin 
resmi görüşle re de başvurulmuştur. Gazetede yer 
alan “fitre yurdumuzu kurtaracak olan tayyarenin 
hakkıdır. Çünkü tayyare olmazsa, tayyare kuvvet-
lenmezse hiç kimse bu top rakta yaşayamaz. Ge-
çirdiğimiz zor günleri unutmayalım”18 cümleleri 
ile yardımların gitmesi gereken adres açıkça be-
lirtilmiştir. 

Piyango çekilişlerinde Cumhuriyet dönemini 
Osmanlı döneminden ayıran diğer fark ise piyan-
go çekilişlerinin bir kuruluşun yetkisinde kurum-
sal bir niteliğe kavuşturulmuş olmasıdır. Böylelik-
le piyango çekilişine süreklilik kazandırılmıştır.

17 Mete Tunçay, Türkiye’de Piyango Tarihi ve Milli Piyango 
İdaresi, s. 206.

18 Köylünün Gazetesi, No.47, (10 Kanunisani 1931), s. 4.
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1960 Darbesi ve sonrasında ger-
çekleştirilen 1961 Anayasasının 
ardından Türkiye’de gerçekleş-
tirilen sosyal, siyasal ve kültürel 
bütün hareketlenmeler birin-
ci elden benim de gündemime 
girmişti. Liseli bir talebeden 
beklenmeyecek hatta kendisine 
okul idaresi tarafından yasakla-
nan meşguliyetler peşindeydim. 
Ders dışı okumalar ve münase-
betler beni okul öğretisinin çok 
dışında hatta ona karşı bir yerde 
konumlandırmaya başlamıştı. 
Mesela boyumdan büyük gö-
zükse de Büyük Doğu mecmua-
sının okuyucusuydum. Malatya 
Fikir Kulübü’nde, bir zamanlar 
Büyük Doğu Derneği’nin kurucu 
üyelerinden olan Mehmed Said 
Çekmegil ve çevresinin oluştur-
duğu küçük fikir kulübünün en 
gençlerinden biriydim. Artık bir 
davamız vardı ve ben de o dava-
nın neferleri arasına katılmıştım. 
Nitekim Necip Fazıl şehrimize 
konferansa geldiğinde onunla 
tanıştırılan genç adam bendim. 

Meğer 1963 yılından itiba-
ren Büyük Doğu mecmuasının 
mutfağındaki genç adam da İs-

mail Kazdal imiş. Necip Fazıl’a 
yakın durmak onun ömrü içe-
risindeki bütün zamanlarda 
hafiyeler tarafından izlenmeyi 
göze almakla eşdeğer bir işti. 
Besbelli kendisine inananların 
bile uzaktan irtibatı seçtiği dö-
nemde İsmail Kazdal, yüreği ve 
gayretiyle Büyük Doğu davasının 
en aktif taşıyıcısı imiş. Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin bütün za-
manlarında devletin bir refleksle 
daima muhalif durduğu kesim 
elbette Müslümanlardı. Solcular 
derseniz, onların, her ne kadar 
yetmişli yıllardaki devlet aleyh-
tarı gösterilerde kimi zayiatlar 
vermiş olsalar da, yine de rejim-
le, Kemalizm’le, laiklikle doğru-
dan ve ciddi bir sorunları yoktu. 
Onlara önderlik yapanların ise 
ya yine devlet görevlisi yahut bü-
yük sermayedarlar olduğu bilini-
yor. Çoğunun ailesi ise en fazla 
düşmanlık besledikleri burjuva 
kesimindendi. Bu sebeple onla-
rın mücadelesi devletin yaramaz 
çocuğu mesabesinde kalmaktay-
dı. Hâlbuki Müslümanlar, hem 
de İslâm’ı doğru dürüst bilme-
mesine, yaşadığı Batı tipi hayat 

tarzına rağmen Necip Fazıl’ın 
şahsında rejim için daima tehlike 
sayılmıştır. Yalnızca CHP naza-
rında değil DP nazarında da asıl 
tehlike yine Müslümanlar telakki 
edilmiştir. 

İki Boyutlu Mücadele

İsmail Kazdal bütün bunla-
rın farkında olarak Necip Fazıl’a 
en zor zamanlarında destek ola-
bilmiş yiğit kişiliklerden biri-
dir. Ancak gerek üstadın kişisel 
davranış kodları ve gerekse de 
İsmail Kazdal’da mistisizmden 
dinamizme kayan bir anlayış ve 
inanışın gövermesi sonrasında 
yollar ayrılmaya başlayacaktı. 
Yollar her ne kadar ayrılmış bu-
lunsa da, hukuk saygı çerçeve-
sinde daima devam etmiştir. Bu 
yalnız ve sivil direnişçi, kendisi 
için seçtiği yolda bu sefer tek ba-
şına hem rejimin hem de mem-
leketteki Necip Fazıl benzetme-
siyle ham yobaz kaba softa’ların 
karşısındadır. 

Gürcistan’ın Batum şehrin-
de doğduktan sonra daha altı 
aylık bir bebekken oradaki ko-
münist rejimin baskısına daya-

-Yalnız ve Sivil Bir Direnişçi-

İSMAİL KAZDAL

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Yalnız ve sivil direnişçi İsmail Kazdal kendisi için seçtiği yolda 
bu sefer tek başına hem rejimin hem de memleketteki Necip 
Fazıl benzetmesiyle ham yobaz kaba softa’ların karşısındadır.
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namayan bahçıvan babasının 
İstanbul’a göçmesi sebebiyle ar-
tık İstanbul’lu, Çengelköylü’dür 
İsmail Kazdal. Baba Osman Bey 
Çengelköy’de Sultan Vahdettin 
Köşkü’ndeki bahçeyi kirala-
yarak işletmeye başlar. Köşkte 
1950 sonrası afla yurda dönen 
Vahdettin’in eşi Gönenli Kadı-
nefendi ve kızı Ulviye Sultan 
ikamet etmektedir. Bir hatırası 
şöyledir Osmanlı saray adabını 
gösteren: Hanım Sultan köşke 
dışarıdan faytonla geldiği za-
man, onu karşılayan yardım-
cısı ve Gönenli hemşerisi 
kadın, faytonun basamağına 
bir minder koyar, mindere de 
başını yerleştirirmiş. Hanım 
Sultan faytondan yardımcısı 
olan kadının bizzat başına ba-
sarak inermiş. Osmanlı saray 
adabından küçük bir örnektir 
olay.

Babasının mesleği sürerken 
köşkün bir bölümüne yaz-
lık kiracı olarak memleketin 
ilk felsefecilerinden Engin ve 
Emre Kongar’ın babası İhsan 
Kongar ailesiyle gelir yerleşir. 
Mason olduğu söylenen İhsan 
Kongar’ın yarım kamyon do-
lusu kitabı vardır. İsmail Kaz-
dal için gün doğmuştur. Ken-
disi resmî okul olarak sanat 
enstitüsü mezunudur ancak 
kitapsever bu ailenin kütüp-
hanesi münasebetiyle neredeyse 
bütün Batı klasiklerini okuma 
imkânı bulacaktır. Kendileri 
köşkün bahçıvan evinde hayatla-
rını sürdürmektedirler. Engin ve 
Emre Kongar ile de beraberlikle-
ri vardır. Ancak sonraki yıllarda 
belki ideolojik tutumu sebebiyle 
bir kaza sonucu ölen Engin de-
ğil ama Emre neredeyse İsmail 
Kazdal arkadaşını tanımazlıktan 
gelecektir. 

Hayatında yazmaktan ziya-
de okumayı sevdiğini söyleyen 
İsmail Kazdal Necip Fazıl ile 
beraberliği esnasında her Tür-
kiyeli gibi tasavvufi temayülleri 
olan biridir. Ne zamana kadar? 
Daha önce Ankara’da 48 sayısı 
Mehmet Akif İnan yönetiminde 
yayımlanmış olan Hilal mecmu-
asının İstanbul’a taşınarak bü-
tün sorumluluğunu üstlendiği 
1967 tarihine kadar. Salih Özcan 
adlı Urfalı bir kişi, Arap ülkeleri 

özellikle de Suudi Arabistan ile 
yakın temastadır. Sermayesini 
kendi sağladığı mecmua ve ya-
yınları önce Ankara’da hemşerisi 
Mehmet Akif İnan ardından da 
İstanbul’da İsmail Kazdal so-
rumluluğunda sürdürmektedir. 
Sermayenin kaynağı hakkında 
sonradan ortaya çıkan kimi id-
dialar o tarihlerde elbette henüz 
bilinmemekteydi. Hâlâ da doğ-
ruluğu tam kanıtlanmış sayıla-
maz ancak Suudi Arabistan’ın 

Rabıta adlı bir örgütü bulundu-
ğu, bu örgütün Müslümanların 
yaşadığı bölgelerde, çoğunlukla 
da kendi mezhebi doğrultusun-
da propagandalara destek verdi-
ği söylenmektedir.

İsmail Kazdal’ın Hilal mec-
mua ve yayınlarının sorumlulu-
ğunu üstlenirken ileri sürdüğü 
şart çok önemlidir. Tam yetki 
almıştır patrondan. İşine karışıl-
mayacaktır. Nitekim bunu sonu-
na kadar da sürdürmesini bilmiş 

üstelik son derece başarılı da 
olmuştur. Mecmuanın tirajı üç 
binlerden on binlere ulaşmış-
tır ki bugün bile aynı tirajı ya-
kalayabilmiş İslâmcı bir dergi 
yoktur. Hilal mecmuası oku-
yucularından olan ben İsmail 
Kazdal’ı değil ama Zafer Ka-
rib ismini lise sıralarındayken 
öğrenmiştim. Onun müstearı 
olduğunu ise ancak İstanbul’a 
vardığımda anlayacaktım. 

Altmışlı yıllardan itibaren 
bütün dünyada artık müslü-
manların siyasi anlamda bir 
uyanış, diriliş yaşamaya baş-
ladıkları gözlenmekteydi. Mı-
sır, Hindistan, Kuzey Afrika, 
Filistin gibi bölgelerde Hasan 
El-Benna, Seyyid Kutub ve 
Mevdudi başta olmak üzere 
onların fikir ve mücadelelerin-
den sıçrayan kıvılcım süratle 
yayılmaktaydı. Hilal mecmua-

sı da onların makale ve deneme-
lerini merkeze alan, yayınevin-
de onların kitaplarına yer veren 
hemen tek yayın merkezi halin-
deydi. Ben İsmail Kazdal’ın va-
zifeyi üstlendiği tarihten itibaren 
Hilal’in en sıkı okuyucularından 
olmuştum. Gerçi mecmuada 
edebi bölüm bulunmadığından 
şiir ve denemelerimi hiç gönder-
me ihtiyacı duymadım. Çünkü 
ben Türk Yurdu, Yeni İstiklal, 
Fikir ve Sanatta Hareket gibi 

Babasının mesleği sürerken 
köşkün bir bölümüne yazlık 
kiracı olarak memleketin ilk 

felsefecilerinden Engin ve 
Emre Kongar’ın babası İhsan 
Kongar ailesiyle gelir yerleşir. 
Mason olduğu söylenen İhsan 

Kongar’ın yarım kamyon dolu-
su kitabı vardır. İsmail Kazdal 

için gün doğmuştur. Kendisi 
resmî okul olarak sanat ensti-
tüsü mezunudur ancak kitap-
sever bu ailenin kütüphanesi 

münasebetiyle neredeyse bütün 
Batı klasiklerini okuma imkânı 

bulacaktır.
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sanat ve edebiyata ağırlık veren 
mecmualara gönderiyordum. 
Ancak İslâmi noktadan en fazla 
kendime yakın bulduğum yazı-
lar Hilal’de idi. 

Ömrü Boyunca Daima
Tek ve Tenha

Yanılmıyorsam yine 1967 
yılında İsmail Kazdal Hilal için 
abone toplamak maksadıyla 
Malatya’ya da uğramıştı. Tek ad-
res vardı ulaşacağı, Çekmegil ter-
zihanesi. Orada tanıdım kendisi-
ni. Yine yanılmıyorsam Çekmegil 
arada bir Hilal mecmuasına yazı-
lar postalıyordu. Bizim şehirdeki 
küçük ekolümüzün şöyle veya 
böyle kolektif bir yönü mevcut-
tu. Az sayıda da olsa aramızda 
askerler, hekimler, bürokratlar, 
din tahsili yapmış hocalar bulu-
nuyordu. Kendi aramızda müca-
delemizden şöyle veya böyle haz 
da alıyor, kısmen kendimizi tat-
min de ediyorduk. (Kendi adıma 
söylüyorum bunu.) Türkiye’nin 
başka şehirlerinde bizimki gibi 
toplu bir bilinç hareketi var mıy-
dı bilmiyorduk. Ancak zaman 
içerisinde münferit çıkışlarıyla 
bizim düşüncelerimizi paylaştı-
ğını gözlediğimiz kişilerden bi-
risi Ercümend Özkan öteki ise 
İsmail Kazdal ağabeyimizdi. 

Hilal mecmuasının neredey-
se yarıya yakın yazılarının İsmail 
Kazdal’ın kaleminden çıktığını 
öğrenebilmek için İstanbul’a gel-
mem gerekiyormuş. İşbu yazıla-
rın son derece cesurca olduğunu, 
alışılmış ve ezberlenmiş atalar 
kültüne yaslanan dindarlıkları 
silkelediğini, sorguladığını söy-
lememe ihtiyaç yoktur sanırım. 
Bizim de beklediğimiz buydu za-
ten. Onun ömrü boyunca daima 
tek ve tenha kaldığını biliyorum. 
Kolektif bir beraberliğin içerisin-

de olduğu 1990’lı Birleşik Dağı-

tım yıllarında bile yalnızdı diye 

düşünüyorum. Beni Bursa’dan 

oraya Düşünmek Farzdır konulu 

bir seminere çağırdığında bunu 

yakından hissetmiştim. Oğlunu 

Bursa’ya üniversiteye okumaya 

gönderdiğinde de aynı yalnız ve 

sivil İsmail ağabeydi. Bir kere 

asla kimseye muhtaç kalmayı 

düşünmemiş, İhya Yayınları’nın 

sürdüğü yıllarda para kazandır-

mayan yayıncılık mesleğini hiç 

bırakmadan hafta sonları Çen-

gelköy Çınaraltı Kahvesi’nde 

turistlere kartpostal sattığını, 

onun bu onurlu duruşunu unu-

tamam. Açıkçası burslarımın ke-

sildiği fakülteden henüz mezun 

olmadığım ilk evlilik yıllarımda, 

Kadıköy Altıyol’daki pazarda 

tezgâhtarlık yapma cesaretini 

ondan aldığımı söyleyebilirim. 

1970 yılında yayınladığı Bir 

İhtar adlı küçük risalesinden 

sonra fikrî anlamda mutabaka-

tımızın daha da artmasıyla ya-

nından hiç ayrılmamak gerekti-

ğine karar vermiştim. Nasıl olsa 

İstanbul’da idim. Tek başına bir 

müslüman hareket insanı ile kar-

şı karşıyaydık. İstanbul’da belki 

en ağırlıklı çevresi bulunan Hü-

seyin Hilmi Işık ve onun hareke-

tini eleştiren Bir İhtar adlı risa-

leyi yayımlamak çok büyük bir 

cesaret işiydi doğrusu. Çünkü 

karşı tarafın neredeyse ülkeler 

arası bir gücü var görünüyordu. 

Nitekim sonraki yıllarda İsma-

il Kazdal ile çok uğraştıklarını, 

onu mağdur etmek için ellerin-

den geleni yaptıklarını, birtakım 

çalışmalarına engel olduklarını 

da biliyoruz. 

Yazı Serüveni ve
Muhteşem Takdimler

Yeni İstanbul gazetesinin 
Gökhan Evliyaoğlu tarafından 
yönetilen “Düşünenlerin Dü-
şüncesi” köşesinde yayınlanan 
“Kavram Kargaşası” başlıklı ilk 
yazısıyla başlamış, daha sonra-
ları Mehmed Şevket Eygi’nin 
yayınladığı Bugün gazetesinde 
ise Safahatın Penceresinden ana 
başlığı altında köşe yazılarıyla 
sürmüştü yazı hayatı. Onun asıl 
inanç ve düşüncelerini yansıttığı 
yazıları ise ya müstear ya “Başya-
zı” ya da “Hilal” imzasıyla Hilal 
mecmuasında çıkanlardır. Bir 
de benim hayatımda da epeyce 
dönüşüm ve değişim yapmış bu-
lunan Seyyid Kutub ve Mevdu-
di eserlerine yazdığı takdimler, 
önsözlerdir. Hayatım boyunca 
özlediğim ve neredeyse ilk kez 
orada rastladığım bu takdim ve 
önsözleri asla unutamam. Ken-
di ifadesiyle bazen bu önsözler 
eserden daha uzun ve daha etkin 
oluyormuş. Bunun ilk elden şa-
hitlerinden biri bendim. Bu ön-
sözlerin de aslında yazarlara ait 
olduğu zannını taşıyordum; aslı-
nı öğreninceye kadar. Orada me-
sela tek cümlelik şu sözü bugün 
de aynen tekrarlamak gerekmek-
tedir. Kaldı ki bu sözün yazıldığı 
tarihten otuz kırk yıl sonra aynı 
iddiayı Aliya İzzetbegoviç’in 
uyarılarında da görmekteyiz. 
Şöyle yazmıştı: “Kurtarıcılardan 
kurtulmadan İslâm Dünyasına 
kurtuluş yoktur.”

Müslüman kimliğini öne 
sürerek kimsenin konuşmaya 
cesaret edemediği yıllarda ko-
nuştuğu için 1961 yılında Ta-
butluk denilen işkencehanede 
altı ay kadar yatmış ve ciddi bir 
bedel de ödemiştir İsmail Kaz-
dal. Suçu ise Beylerbeyi Kültür 
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Derneği’nde 1960 Darbesini ten-
kit eden konuşma yapması, tek 
kelimeyle birinci kimliğini müs-
lüman şeklinde öne sürmesidir. 
Hükûmet tarafından izlenirken 
öte yandan ülkenin hurafeci çev-
releri tarafından da hedef tah-
tasındaydı. Ülkede 1960 yılına 
kadar bize hitap eden kitapların 
bulunmadığını o da söylüyordu. 
Ama mesela daha önceki yıllarda 
Hasan Âli Yücel yönetimindeki 
Maarif Vekâleti neredeyse hafta-
da otuz kırk kitap yayınlamak-
taydı. Bu kitaplar arasında İslâm 
yoktu elbette. Ancak mesela 
her ne hikmetse Mesnevi vardı, 
Mantıku’t-Tayr vardı. Hülasa 
İslâm yok ama tasavvuf vardı. 
Ülkede İslâm’a karşı hükümet-
ler tarafından döndürülen do-
lapların çoktan farkına varmıştı. 
Varmıştı ama onun da bizim de 
en fazla ağırımıza giden, müs-
lümanlar arasından kimi güç 
sahiplerinin söz konusu bu hü-
kümetlerle giriştikleri iş birliği 
idi. Bu istikametteki bir mücade-
lenin tek başına bir ümmet gibi 
savaşan neferiydi o. 

Yayıncılığı ve Basireti

Necip Fazıl’ın mahremine 
kadar yakınlaşmış, eşinin bile 
gözüne girmiş bu delikanlı ta-
savvufi temayüllerle başladığı 
İslâmi hayatında giderek ken-
disini yapayalnız ve yoksul bı-
rakacak özgün yolunu seçmişti. 
1972 yılında Nuruosmaniye 
Caddesi Türbedar Sokak Tür-
bedar Han’da İhya Yayınları’nı 
kurmuş 1994 yılına kadar doğ-
ru dürüst bir ticaret yapamamış 
ancak düşünce ve iddialarının 
yayılmasında büyük iş görmüş, 
çığır açmıştır. Tıpkı kendisi gibi 
yine bir tek başına ümmet say-
dığım Nihat Armağan da hemen 

onun yanı başındaki Fikir Yayın-
ları ile benzer bir mücadele ver-
miştir. Nitekim Urfalı ve Meh-
met Akif İnan’ın yakın arkadaşı 
olan Nihat Armağan, Salih Öz-
can ile İsmail Kazdal’ı tanıştıran 
kişidir de. Bu ikilinin birbirlerini 
destekleyerek yayıncılığa ve ge-
çinmeye direndiği yıllarda ben 
de sıklıkla aralarına katılır hatta 
bazen kitapların tashihiyle de 
meşgul olurdum. 

Bugünden bakıldığında Sey-
yid Kutub ve Mevdudi gibi ha-
reket adamı müminlerin eserleri 
devrini kapatmış gibi görünebi-
lir. Ancak o günleri hatırlayan-
lar müslümanlık adına, körü 
körüne hamaset ve ne yazık ki 
riyakârlığa kurban gitmiş bir 
tasavvufi söylemden başkasının 
bulunmadığını bilirler. Mese-
la sosyal kelimesini 1960 yılına 
kadar herhangi bir yazısında 
kullanan yazar derhal sorguya 
götürülürken, 1961 Anayasası 
bu kelimeyi bizzat bünyesine 
almış ve “T.C. Laik, sosyal bir 
hukuk devletidir.” gibi bir ilke-
yi benimsemiştir. Amaç aslında 
bu kelimenin muhiplerini arayıp 
bulmakmış meğer. Solcuların 
önünü açan bu ifadeye Müslü-
manları katmak maksadıyla da 
Devlet Kütüphanesi Müdürü İh-
san Babalı’nın yine çok aydınlık 
olmayan birisine Yaşar Tunagür’e 
tercüme ettirerek Seyyid 

Kutub’un İslâm’da Sosyal Adalet 
kitabını yayınlamasını son dere-
ce manidar bulmaktadır. (Tarih 
1962’dir.) İsmail Kazdal’ın daha 
o tarihlerde bunun farkına var-
masını çok değerli buluyorum. 
Nitekim yayınevine gittiğim yıl-
larda konuşmalarımızın, tartış-
malarımızın merkezinde hep bu 
meseleler vardı. 

1967 seçimlerinde Hilal mec-
muası ve yayınevinin patronu Sa-
lih Özcan Adalet Partisi Sakarya 
milletvekili adayı olunca İsmail 
Kazdal’ın parti lehine yazmasını 
ister. O tam aksine aleyhte yazar. 
Araları bozulur ve Hilal mecmu-
ası ve yayınevi macerası böylece 
noktalanır. Bundan sonra 1969 
yılında Kazdal Yayınları’nı kurar 
ve üç ayda altı kitap neşreder. 
Daha evvel sözünü ettiğimiz Bir 
İhtar da bunlar arasındadır. Bu 
kitabın hedef kitlesinde bulunan 
çevrelerin Türkiye’de köpürtme-
ye başladığı başka bir cereyan 
vardır: Vehhabilik. Toplumda 
öylesine yanlış bir bilgi ve algı 
vardır ki Vehhabiliği bir mez-
hep olarak telakki eder, kuru-
cusu olarak da İbn Teymiye’yi 
gösterirlerdi. Cehaletin boyutu-
nu göstermek bakımından İbn 
Teymiye’nin Vehhabi olduğu-
na(!) dair yazıların ve dedikodu-
ların dolaştığı bir kültür muhiti 
vardı o tarihlerde, dersek durum 
belki aydınlanır. Bunun üzerine 
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Türkiye’de ilk defa en fazla hedef 
tahtasına konulmuş bulunan İbn 
Teymiye’nin iki eserini Kazdal 
Yayınları arasında İsmail Kazdal 
yayımlamıştır. 

Bunu yapmıştır ancak Tür-
kiye’deki İslâmi atmosferin o 
dönemdeki cehalet ve cüret or-
tamını gösterecek başka hadise-
lerden birisi de kitabın kapağına 
İbn Teymiye ismi yerine Harrani 
yazdırılmış olmasıdır. Urfa’nın 
Harran kasabasında yaşamış ol-
masına dayanarak böyle isim ve-
rilmişti. Benim üzerimde İslâmi 
kimliğim şekillenirken en fazla 
etkisi olan eserlerin neredey-
se tamamında İsmail Kazdal’ın 
bir şekilde rolü olmuştur. Sey-
yid Kutub’un Yoldaki İşaretler’i, 
Mevdudi’nin İslâm’da İhya Ha-
reketleri ve İbn Teymiye’nin 
söz konusu iki eserini sayabi-
lirim. Bugünden bakıldığında 
İbn Teymiye’ye karşı duranların 
onun tasavvuf konusundaki fi-
kirleri üzerinden bunu yaptıkla-
rı görülebiliyor. Ama acaba İbn 
Teymiye tasavvufa muhalif bir 
isim miydi? Tam aksine hadis 
ekolünün sağlam mümessillerin-
den olan bu zat belki şöyle söy-
leyebiliriz sahih tasavvufun biz-
zat savunucusu idi. Memleketin 
fotoğrafı demiştim işte böylesine 
şaşkınların poz verdiği bir stüd-
yodur. 

Ondan Bize Kalan

İsmail Kazdal ağabeyimden 
bana ne kaldı diye düşündü-
ğümde, yukarıda Osmanlı hane-
danının hayat sahnesinden kü-
çük bir şaşaa ve debdebe örneği 
olarak verdiğim faytondan inme 
sahnesi üzerinde yeniden hatır-
lama yapıyorum. Gördüğüm şu-
dur, ona göre Osmanlı’yı yıkan 
temel sebeplerden birisi onla-

rın içerisine düştüğü bu kibirli 
hâldi. Fakat Kazdal özetle diyor-
du ki, Osmanlı toplumu netice-
de hem resmî hem de sivil ma-
nada Müslüman bir toplumdur. 
Oysa mesela Türkiye Cumhuri-
yeti hakkında fiiliyat ve sosyal 
hayatta olmasa da fikriyatta ve 
teoride resmen bunu söylemek 
çok kolay gözükmemektedir. Bu 
bakımdan Osmanlı’yı köpürten-
ler gibi asla davranmıyor, eleşti-
riyor hakkını da teslim etmekten 
geri durmuyordu. Ne yüceltiyor 
ne de alçaltıyordu. Olduğu gibi 
görmeye çalışıyordu. 

İsmail Kazdal, bu ölçülü tu-
tumunu Necip Fazıl hakkında 

da bir ömür sürdürmüştü. Ne-
cip Fazıl ile yolları meşrep za-
viyesinde ayrıldıktan sonra ona 
karşı hürmetini asla eksik et-
memişti. Necip Fazıl esasen tam 
bir Osmanlı çocuğuydu. Ferdi 
hayatında şatafat ve debdebe 
eline geçtiğinde onu tüketmeyi 
bilen biriydi. Osmanlıydı ancak 
“Osmanlıyım” der miydi? Eğer 
Osmanlı yerine Necipoğulları 
yahut Kısakürekoğulları deni-
lecekse belki bunu kabul ede-
bilirdi. İşte bu sebeptendir ki 
Osmanlı yerine ikame etmeye 
çalıştığı daha geniş yelpazenin 
adı Büyük Doğu idi. Bunu çok 
iyi bilen İsmail Kazdal elbette 

bir İslâm âlimi olmadığını bildiği 
Necip Fazıl hakkında da fikir-
leri, meşrebi sebebiyle olumsuz 
bakış sergilemek yerine hakkını 
teslim etmeyi seçmiştir. Daima 
ondan alınması lazım gelen me-
deni cesaretten ötürü minnettar 
kalmış, bize de bunu öğretmiştir. 

İsmail Kazdal’ın ilk defa ol-
masa da Türkiye’de kökleştirdiği 
alternatif yürekli işlerinden birisi 
de Hilal mecmuasının künyesi-
ne “Bu mecmua basın ahlak ya-
sası kurallarına uymaz.” şeklinde 
yazmasıydı. O tarihlerde belki 
yasal zorunluk değildi ancak tea-
mül olarak bütün süreli yayınlar 
bu ifadeyi kullanmak durumun-

daydılar. Muhtemelen resmî ilan 
alabilmenin şartı idi bu ifade. 
İlan alamayan yayınların bugün 
bile yaşamasının güçlüğü düşü-
nüldüğünde, bu davranışın kıy-
meti anlaşılacaktır. Çünkü her 
iki kesimin ahlak anlayışı birbi-
rine taban tabana zıt görünmek-
teydi. Bu bakımdan resmî ahlakı 
yadsımak, toptan ahlakı yadsı-
mak anlamı taşımıyordu. 

Son demine kadar zihni ve 
kalbi açık olarak yaşayan, İstan-
bullu yıllarımızda ailece de tanı-
şıp biliştiğimiz sevgili ağabeyime 
Rabbimden rahmet, ailesine de 
ailem ve kendim adına sabrı ce-
mil diliyorum. 

İsmail Kazdal’ın Hilal mecmua ve yayınlarının sorumlulu-
ğunu üstlenirken ileri sürdüğü şart çok önemlidir. Tam yetki 
almıştır patrondan. İşine karışılmayacaktır. Nitekim bunu 
sonuna kadar da sürdürmesini bilmiş, üstelik son derece 

başarılı da olmuştur. Mecmuanın tirajı üç binlerden on binle-
re ulaşmıştır ki bugün bile aynı tirajı yakalayabilmiş İslâmcı 

bir dergi yoktur.
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A vukat Necip Kibar 46 yıllık 
dostumdu. İyi bir dava ada-

mı olduğuna ve mesleğini müs-
lüman mağdurlar ve mazlum-
lar için fisebilillah kullandığına 
birçok kişi gibi ben de tanığım. 
O hem uzun yıllara dayanan 
dostumdu hem de vefat eden 
avukat eşim Macide ile ortaklık 
yapmışlardı. Aksaray’da büro 
için metro girişine bakan ortak 
bir kat almışlardı ve günübirlik 
işlerinin yanında müslümanla-
rın hukuki işlerini ve davalarını 
ciddi bir dayanışma ruhu içinde 
bu bürodan takip etmişlerdi. Ne-
cip, aynı kaygıyı taşıyan tanıdı-
ğım üç-dört avukat arkadaşla da 
böyle bir dayanışma içinde idi 
ve vefatına kadar da mesleğinin 
zekâtı kabilinden bu tür çabala-
rını sürdürdü.

Necip, 1990’lı yılların ba-
şından itibaren İslâmi şahitliği-
mizle ilgili Beyazıt Meydanı’nın 
hem eylemcisi hem gözaltına 
alınan insanlarımızın avukatıydı; 
eli hem döviz ve pankart tutar-
dı hem kanun kitabı. 28 Şubat 
1997’deki darbe sürecinde ne-
zarete atılan kızlarımızın gece 

yarılarına kadar takipçisi olan 

nadir avukat kardeşlerimizden-

di. “İnanca Saygı, Düşünceye 

Özgürlük İçin Bütün Türkiye 

Elele” sloganıyla başörtüsü yasa-

ğını protesto etmek amacıyla İs-

tanbul Cerrahpaşa’dan başlaya-

rak birçok ili de içine alan “Elele 

Eylemi” nedeniyle yargılanan 30 

sanığımızın davasının takipçisiy-

di. Aynı zamanda okullarından 

atılan başörtülü öğrenciler için 

idare mahkemelerindeki dos-

yaların ve duruşmalarının da; 

başörtülü öğretmenler veya yük-

sek lisans öğrencileri için açılan 

davaların da ya tek takipçisi ya 

da takipçilerinden biriydi. Ta-

kiplerinin arasında İmam Hatip 

Okullarının kat sayısı davaları da 

vardı. Türkiye dışında El-Ezher 

ve benzeri üniversitelerden me-

zun olup da Türkiye’de denklik-

leri kabul edilmeyen gençlerimi-

zin derdiyle de dertlenmişti.

Bir Ömür Süren Mücadele

Ayrıca vakıf ve dernekleri-

mizin kapatılma teşebbüslerine 

karşı ilk hukuki yardım için koş-

turan; özellikle İslâmi cemaatle-
re yapılan operasyonlar sonucu 
Ağır Ceza Mahkemeleri’nde sa-
vunma hazırlayan avukatlarımı-
zın arasında sıra tutan; yöntem 
anlayışlarına katılmasa bile ope-
rasyona uğrayan müslümanlarla 
emniyette ilk irtibat kurmaya ve 
davalarını yüklenmeye çalışan 
bir avuç avukatımızın arasın-
daydı. Riskli davalarda bir dok-
torun kimliğine bakmaksızın 
yaralanan hastasına bakması gibi 
o da İslâmi hareketlilik içinde 
gördüğü ve sahiplendiği çizgiye 
muhalif olsa dahi yardım isteyen 
tüm müslüman sanıklara elini 
uzatırdı.

Necip Kibar ve çok az ama 
ender arkadaşı ile Allah rıza-
sı ve İslâmi dayanışma ruhu ile 
takip ettikleri bu tür davalardan 
“vekâlet ücreti” almak bir yana, 
çoğu zaman mahkeme masrafla-
rını dahi kendileri üstlenmektey-
diler. Vefatından sonra korona 
virüsü salgını nedeniyle Haksöz 
Okulu’nun kendisiyle ilgili You-
Tube ve Zoom üzerinden yaptığı 
geniş katılımlı bir programda, 
meslek hayatındaki ilk ortakla-

NECİP KİBAR
Dava Adamı, Mahrumların, 

Mazlumların ve Ümmetin Avukatı

Hamza TÜRKMEN

Benim için merhum Necip Kibar dostumun hayat hikâyesini 
aktarmak bir hatıratı yâd etmekten öte, İslâmi kimliği ile mesleği 
arasında dengeyi kuran ve mesleğini müslümanca yapma iradesini 
ve tavrını gösteren bir müminin örnekliğini hatırlatmak sadedindedir.



67

 Umran • Ocak 2021

  NECİP KİBAR NECİP KİBAR 

rından Yasin Şamlı, söz konusu 
davalar için “Necip ile kanunen 
kesilmesi zorunlu makbuzları 
keser, vergilerini de yine kendi-
miz öderdik.” diyordu.

Ayrıca Necip, Uluslarara-
sı Hukukçular Birliği yönetim 
kurulu üyesiydi ve sık sık halkı 
Müslüman ülkelere giden he-
yetlerde yer alır, oradaki insan 
hakları ihlalleri hakkında rapor 
hazırlamaya çalışırlardı. Gittikle-
ri yerlerde güçleri oranında ihti-
yaç sahiplerine maddi yardımda 
bulunur, muhataplarının yardım 
ihtiyaçlarını da Türkiye’ye dön-
düklerinde çevrelerine, İHH ve 
Özgür-Der gibi kurumlara bil-
dirirlerdi.

Necip ile Özgür-Der Genel 
Merkezi yönetim kurulunda 
haftada bir düzenli toplanır 
hem faaliyetlerimizle hem ge-
nel olarak müslümanlarla ilgili 
gündemleri konuşur, doğru 
hareket hattı için istişare ek-
senli müzakerelerde bulunur-
duk. Korona virüsü salgınının 
zuhur ettiği 2020 Mart ayın-
dan bu yana hijyen, mesafe ve 
maske şartlarına çok dikkat 
ediliyordu; o da diğer faaliyet-
lerinde bu konuda çok hassas-
tı. O aynı zamanda hukukçu 
arkadaşlarıyla benzer mesele-
ler hakkında konuşmak için 
haftada bir toplanırdı, Salgına 
yakalanmadan iki ay önceki 
son haftalarda avukat arkadaş-
larıyla İstanbul’da 2. Baro’nun 
oluşturulması gibi aktif bir ta-
kibatın da içindeydi. Bu arada 
umrede beraber olduğu bir ka-
fileye rehberlik de yapmıştı. Kas 
hastalığı vardı, kendine dikkat 
ediyordu ve Allah’a şükür sağlık 
durumu iyiye gidiyordu. Bütün 
bu yoğun sosyal uğraşlarına rağ-
men sağlığını korumuştu; ama 

ailece gittiği Giresun Görele’de 
Almanya’dan gelen yakın ak-
rabaları aracılığı ile ailece bu 
mikroba yakalandılar. Bir taraf-
ta dualarımızdaydı, bir taraftan 
da kulağımız telefonun öbür 
ucundaydı. Temas içinde olduğu 
yüksek rical de onunla ilgileni-
yor, doktorlarına talimatlar veri-
yordu. Sonra İstanbul’daki daha 
donanımlı Kartal Lütfi Kırdar 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
getirildi. Ama olmadı. Takdir 
bu kadarmış. Ve bir gece oğlu 
Sefa’dan ve fedakâr ağabeyi 
İdris’ten mesaj geldi: “İnnâ lillâhi 
ve innâ ileyhi râci’ûn”.

Valilikten izin alındığı için 
100 kişi civarında bir katılımla 
cenaze namazını Fatih Camii’nde 
kıldık. Namazını uzun yıllar 
İslâmi çalışmalar yaptığı faaliyet 
halkasındaki Ahmet Çandır kıl-
dırmıştı. Gençlik yıllarından beri 
yakın arkadaşı olan Rıdvan Kaya 
musalla taşının önünde yaptığı 
konuşmada şu cümleleri kurdu: 

“Bütün iman erlerinin yaşayacağı 
ve karşılaşacağı gibi o da birçok 
zorluklarla karşılaştı; o da zor-
luklarla uğraştı. Ama şuna şahi-
diz ki Allah için çağrıldığı hiçbir 
daveti geri çevirmedi. Mazlum-
lardan gelen hiçbir çağrıya kulak 
tıkamadı. Bu yönden hakkın, 
adaletin hâkim olması için maz-
lumların uğradıkları zulümlerin 
giderilmesi için mücadele etti.” 
Dualar, Fatihalardan sonra da 
ailesinin ve yakın arkadaşlarının 
refakati ile na’şı Görele’ye sevk 
edildi. Kardeşimize Allah’tan 
rahmet, mağfiret ve şefaat dili-

yorum.

Yıllarca Süren Dostluğun 
Hatırlattıkları

Vefat haberinden sonra 
sosyal medyada 46 yıl önce 
içinde onunda bulunduğu li-
seli bir gurupla çektirdiğimiz 
fotoğrafı paylaştım. 46 yıl önce 
bir hafta sonuydu. Gurubun 
ortasında kravatlı ve kaytan 
bıyıklı bir görünümüm var. 
O zamanki birlikteliğimizde 
kravatlı gezmek ve sigara iç-
memek muhataba sunulan bir 
referans kartı yerine geçiyor-
du. Bu resimde Necip dışında 
kimlerin olduğu çok soruldu 
ve özellikle de gençler, genç 
avukat arkadaşlarımız onun 
avukatlıkla İslâmi tanıklığı 
veya dava adamlığını bağdaş-

tırmak bilincine nasıl bir eğitim 
süreci sonucu ulaştığını çok 
sordular. Aslında sorulan onun 
kimliğinin serencâmıydı. 

Sanırım bu soruyu onun 
kimliğine muttali çok az kişiden 
biri olarak kendi bakış açımla ve 
olabildiğince nesnel davranma 
azmiyle kısa da olsa cevap ver-
mek, yükümlülüğüm olmalı. Ya-

1970’li yıllarda hareketin 
çıkardığı ve daha çok da liseli 
gençlere hitap eden aylık fikir 

ve edebiyat dergisi Pınar’ı 
Necip Kibar’a vermiştim. Ben 
liseyi Sarıyer’de okumuştum. 

Sarıyer’e gelip bizimle ilgilenen 
aynı mektebin ağabeyleri de 
bizimle özel ders metni olan 
Buhranlarımız, Kadroların 
Vazifeleri gibi çalışmalara 

dayalı dersler yaparken yan-
larında Pınar dergisini de geti-

rirlerdi.
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zının girişinde aktardığım tutum 
ve tavırları da bu soru ile yü-
kümlülük ile ilgiliydi. Ancak be-
nim için onun hayat hikâyesini 
aktarmak bir hatıratı yâd etmek-
ten öte, İslâmi kimliği ile mesleği 
arasında dengeyi kuran ve mes-
leğini müslümanca yapma irade-
sini ve tavrını gösteren bir mü-
minin örnekliğini hatırlatmak 
sadedindedir.

Necip Kibar ile 1974’te ta-
nışmıştım. Hukuk Fakültesi’nde 
ve Yeniden Milli Mücadele 
Hareketi’nin Ortaöğrenim Komi-
tesi sorumlusu olmuştum. Bana 
üst mekanizmadan Necip Kibar 
diye bir öğrenciyle ilgili isim 
pusulası vermişlerdi. Esenler’de 
Hasip Dinçsoy Ortaokulu son sı-
nıfta okuyordu. Esenler o zaman 
Bakırköy’e bağlı ve yolları çamur 
içinde bir gecekondu mahalle-
siydi. Gittim, kendisini buldum 
ve tanıştım. 1970’li yıllarda ha-
reketin çıkardığı ve daha çok da 
liseli gençlere hitap eden aylık 
fikir ve edebiyat dergisi Pınar’ı 
kendisine vermiştim. Ben liseyi 
Sarıyer’de okumuştum. Sarıyer’e 
gelip bizimle ilgilenen aynı mek-
tebin ağabeyleri de bizimle özel 
ders metni olan Buhranlarımız, 
Kadroların Vazifeleri gibi çalış-

malara dayalı dersler yaparken 
yanlarında Pınar dergisini de ge-
tirirlerdi.

Ortaokul öğrencilerinden 
çok liseli öğrencilerle ilgileni-
yordum. Ama Necip’te hayat 
görmüştüm. Orta üçüncü sınıf-
taydı ve namazlarını kılıyordu. 
Yanına bir kere daha gittim. 
Gene Pınar’ı verdim. Daha ev-
vel kendisine verdiğim dergiden 
okuduğu kısımlar hakkında soh-
bet etmiştik. Yol boyu ayakkabı-
larımız, paçalarımız çamur için-
de kalmıştı. Onu faaliyetlerimize 
çağırdım. Liseli gençlere semi-
nerler yapıyorduk; Edirne, Bursa 
gibi şehirlere biraz da ecdadı öne 
çıkaran buruk bir övünçle müs-
takil bir otobüs tutup seyahatle-
re çıkıyorduk. Bu süreçte otobüs 
içinde kümeler hâlinde bilgi ya-
rışmaları, İslâmi kabul ettiğimiz 
millî-dinî içerikli marşlar söylü-
yorduk. Geleceği fethedecektik.

 
“Toplandı yürüdü en yiğit erler

Yıkıldı duvarlar kırıldı çember

Geliyor arkandan daha yüzbinler

Aşılmaz engeller yol oldu şimdi!” 

Pınar dergisi şiirlerinden bes-
telenen güfteler ve biraz da meh-
ter marşları yer alıyordu. 1975 

yılında nitelikli bir ders yapmak 
için 40 kişilik öğrenci gurubu 
içinden istişare ederek seçtiğim 
sekiz kişi arasında Necip Kibar 
da vardı. Dindar bir aileden ge-
liyordu. Henüz lise birdeydi ama 
namazında niyazında, Batılılaş-
maya karşı, İslâmi bir duruş ser-
gileme gayretinde gencecik bir 
insandı. Bu sekiz kişilik ekiple 
İnkılap ilmi, Siyer çalışmaları, 
Yeniden Millî Mücadelede Kad-
roların Vazifeleri, İlmî Sağ adı 
altında akaid dersleri yapmıştık. 
Ama o dönemde bazı arkadaş-
larımla beraber içinde yer aldı-
ğımız hareketin İslâmi kimliğini 
sorgulamaya başlamıştık. 

Liseli yıllarımızda Muhar-
rem Balcı ile birlikte Millî Türk 
Talebe Birliği’nden ayrılıp Ye-
niden Millî Mücadele’ye dâhil 
olmuştuk. Çünkü o zamanki 
algımıza göre katıldığımız ha-
reket İslâm İnkılabı yapacak, 
sünnetullaha daha uygun dav-
ranan bir ekipti. Daha sonra Veli 
Şirin üzerinden Mustafa Aydın 
ağabey bizi Malik bin Nebi ile 
tanıştırmıştı. MTTB’de iken eli-
mize geçen Cemaat-i İslâmi ve 
İhvân-ı Müslimîn çizgisindeki 
kitapları tekrar okumaya başla-
mıştık. İslâmi çerçevenin daha 
geniş ve bütünlükçü olduğunu 
kavramak için tüm imkânlar 
elimizdeydi. YMM hareketinin 
eksiklerini görmeye başladık. 
Zira İslâmi olmak adına o döne-
min “millî dindarlık” sınırlarına 
hapsoluyorduk. Ayrıca üst kadro 
elemanlarını yakından tanıdıkça 
da liyakat ve ehliyet seviyesine 
güvenimiz sarsılmaya başlamıştı.

Bu sorgulama sürecini üze-
rimizde bir vebal olduğu için 
aralarında Necip Kibar’ın da 
bulunduğu YMM Ortaöğrenim 
Komitesi’nin sekiz kişilik seçkin 

Liseli yıllarımızda Muharrem Balcı ile birlikte Millî Türk 
Talebe Birliği’nden ayrılıp Yeniden Millî Mücadele’ye dâhil 

olmuştuk. Çünkü o zamanki algımıza göre katıldığımız 
hareket İslâm İnkılabı yapacak, sünnetullaha daha uygun 

davranan bir ekipti. Daha sonra Veli Şirin üzerinden 
Mustafa Aydın ağabey bizi Malik bin Nebi ile tanıştırmıştı. 

MTTB’de iken elimize geçen Cemaat-i İslâmi ve İhvân-ı 
Müslimînn çizgisindeki kitapları tekrar okumaya başlamış-
tık. İslâmi çerçevenin daha geniş ve bütünlükçü olduğunu 

kavramak için tüm imkânlar elimizdeydi
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ekibiyle de paylaşmaya başlamış-
tık. Bir avuç arkadaş YMM’deki 
darlığı ve 12 Mart 1971’den iti-
baren yükselen milliyetçi eğilimi 
aşma niyetimizi ortaya koyunca 
en üst yetkili kadro bizleri ikna 
etmeyi bir kenara bırakarak fark-
lı bir teklifle karşımıza gelmişti. 
Muharrem Balcı ile birlikte hare-
ket liderinin evine çağrıldık. O 
zat, bize imkân sağlayıp büyük 
bir market açmamızı istemişti. 
Bizim amacımız para kazanmak 
değil, İslâm davasını yükselt-
mekti. “Kimin parasıyla kimi 
satın alıyorsunuz?” dedik. Daha 
sonra YMM’ye karşı içeriden bir 
muhalefet hareketine başladık. 
Mesela Ortaöğrenim Komitesin-
de ben 1975’in son çeyreğinde 
Mevdudi’nin, Seyyid Kutupların, 
Malik Bin Nebi’nin kitaplarını 
okutmaya başladım. Üniversite 
birimlerinde de aynı şeyi yaptık. 
Bu sefer YMM’nin tavsiyesi dışın-
daki kitapların okunmasının ya-
saklandığı kararı çıktı. Arkadaş-
larımız türlü muamelelere maruz 
bırakıldılar. Biz de inisiyatifimiz 
altındaki tüm birimlerle hareket-
ten ayrıldık. Necipler de bizlerle 
birlikteydi.

Arayış içindeydik. Bu arayış 
içinde İstanbul Erkek Liseli ve 
Galatasaray Liseli öğrencilerle 
Beşiktaş Barbaros Bulvarı üze-
rindeki İstanbul Teknik Üniver-
siteli arkadaşların derneğinde 
Said Halim Paşa’nın makalelerini 
okumaya başladık. Bazen uygun 
kıraathaneleri kullanıyorduk. 
Devrede Necip de vardı. Sait 
Halim Paşa’dan sonra hangi tu-
tarlı İslâmi kitapları okuyacak-
tık. Arayış içindeydik… Necip 
kardeşim dâhil bizim için fikri 
nekâhet dönemiydi. Kendisi İs-
tanbul Hukuk Fakültesi’ne baş-
ladığı yıllarda, daha yaşlı abileri 

olarak aramızda usul ve kavram 
çalışmalarımız başlamıştı. Necip 
Kibar da daha sonradan bu soh-
betlerimize katıldı. O nekâhet 
sürecinde geçimini sağlamak için 
elektrikçi kalfalığı yapıyordu. 
Daha sonra da büyük bir bond 
çantada yeni çıkan İslâmi kitap-
ları bizlere ve çevreye dağıtıp-
satarak harçlığını elde ediyordu. 
Hem harçlığını çıkarıyor hem de 
okuma ve tahkik faaliyetlerinden 
geri durmuyordu.

Ayrıca rahmetli Necip Ki-
bar ve bazı arkadaşları ile bir-
likte İslâmi kavramlar üzerinde 

çalışmalarımız oluyordu. Dışa 
dönük ilk faaliyetimiz 1987-88 
yıllarında Yöneliş Yayınları’nı 
kurmak olmuştu. Daha sonra 
1990’da İslâm Dünyası Kül-
tür ve Araştırmaları Merkezi’ni 
(İDKAM) kurarken de, 1995’te 
Ekin Yayınları’nı kurarken de 
hep beraberdik. İstişare süreçle-
rini paylaşmıştık. 28 Şubat 1998 
Darbesine karşı direnişin netice-
sinde bağımsız ve İslâmi kimlikli 
bir insan hakları derneği olarak 
Özgür-Der’i kurmamız gerekli 
olmuştu. Necip Kibar bu kuru-
luş işlemlerinin de takipçisiydi. 

Necip Kibar, ıslah-ihya ve 

inşa sürecinin ve tevhidi mü-

cadele davasının bir üyesi ve 

avukatıydı. O hem garibanların 

hem mahrumların avukatıydı… 

İltica edenlerin, iftiraya uğrayan 

Müslümanların, Yasin Börü’nün, 

Ergenekon-Balyoz davalarında 

asıl suç işleyen çekirdek kadro-

yu açığa çıkarma uğraşı, 28 Şu-

bat davasının takibi, 15 Temmuz 

direnişinde katledilen kardeş-

lerimizin davaları başta olmak 

üzere birçok davada haktan, 

hakikatten, müslümanlardan 

yana fisebilillah koşturan bir 

kardeşimizdi. Gene çok sayıda 

davanın görüldüğü 1990’lardan 

günümüze hukuki mücadeleyle 

ilgili olarak da Haksöz dergisin-

de çeşitli zamanlarda yazıları da 

çıkmıştı. Ama son derece de mü-

tevazı idi. Yaptıklarının görünür 

kılınmasından hoşlanmazdı.

Beni taziye için arayan İslâmi 

camianın önde gelen isimle-

rinden birçoğu riskli davalarda 

Necip’in hep yanlarında olduk-

larını ifade ettiler. Rahmet dile-

yip başsağlığında bulundular. 

Ben hepsine “Hayır başınız sağ 

olsun değil, başımız sağ olsun, 

çünkü o hepimizin, o ümmetin 

avukatıydı.” diye mukabelede 

bulunmaya çalıştım. 

Necip Kibar, ömrü hayatını 

öğrendiği ve kavradığı kadarıyla 

hep Kur’ân ile Resûlüllah’ın za-

manı aşkın sahih uygulamaları 

ile biçimlendirmeye çalıştı. Öm-

rünü mesleğinin emrine değil, 

mesleğini davasının emrine sun-

maya çalıştı. Necip kardeşimizin 

mekânı cennet olsun. 
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ailemiz içinde, nasıl ki egodan 
kaynaklanan kötü diye tanımla-
dığımız, haksız bir uygulamadan 
dolayı bir çatışma meydana geli-
yorsa; ırkı, dini ne olursa olsun 
diğer insanlar arasında da benzer 
sebeple aynı çatışmalar doğmak-
tadır. Sadece farklı gruplar ara-
sında değil iki Türk, iki Müslü-
man, iki Budist veya iki Alman 
arasında çatışmaya sebep teşkil 
eden yanlış davranışlar benzer 
egoist duygulardan kaynaklanır.

Hayatlarını sürdürebilmeleri 
için gereklilik arz eden ihtiyaç-
ları temin amacıyla, her canlıya 
içgüdü denilen dürtüler, ilahi 
program gereği yüklenmiştir. 
İnsan dışındaki canlılar, önce 
kendi ihtiyaçları için çabalar ve 
güçlü olan, diğerinin hayat hak-
kını hiçe sayarak, bu ihtiyaçlar 
için diğerlerinin hayatına son 
verebilirler. Yeme, içme, uyuma, 
cinsellik gibi bu hayatını idame 
ettirme programları içgüdü şek-
linde insanda da vardır. İşte in-
sandaki ego, bu hayati ihtiyaçları 
tatminde başkalarının hakkını 
düşünmeden hayvan gibi dav-
ranmaktır. “İyi şartlarda bir hayat 
sürmenin” öncelikle kendi hakkı 
olduğuna inanmaktır. Bu sebeple 
ego bir ölçüde insandaki hayvani 
yöndür. Hayvanların böyle dav-
ranışının sebebi, sınırlı bir akla 

E go bendir, egoizm bencilliktir 
ve bireyciliktir. Kişinin kendi-

sini üstün görmesi, sadece kendi 
çıkarlarını düşünmesi ve kendi 
dışındakileri ötekileştirmesidir. 
Daha geniş anlamıyla egoizm; 
kendine ait şeyleri koruma ve 
diğerlerinden üstün görme ve 
ötekileştirdiklerinin haklarını ta-
nımamak, üzerlerinde hâkimiyet 
kurma istek ve davranışlarıdır. 

Kendi dışında her şeyi suya 
atılan taş misali, önce en dar 
halkadan başlayıp her şeyi 
ben’leştirerek, halkaların dışın-
da kalanları dışlayıp ötekileş-
tirmektir. Önce kendine yakın 
çevreden başlayıp uzaklaştıkça 
ötekileştirmenin derecesi de art-
maktadır. Ötekileştirme, insan-
ların ırk, inanç, fikir, vatan, böl-
ge vs. gibi sahip oldukları kimlik 
şablonlarını ölçü alarak; onlar-
dan kendilerini üstün tutup, on-
ları dışlayıp-düşmanlaştırarak, 
hak ve hukuklarını gasp edip, 
üzerlerinde hâkimiyet kurarak 
özgürlüklerini yok etmektir. 

İnsanlar bu anlayışlarını 
haklı bir zemine oturtmak için 
genelde mensubiyet duydukları 
aile, aşiret, ırk, bölge, din, mez-
hep, tarikat gibi kimlik öğelerini 
kullanırlar. Aynı kimliktekiler 
arasında da hatta iki kardeş ara-
sında bile benzer çatışmaların 

meydana gelmesinden dolayı 
ötekileştirmenin temeli, önce en 
dar halkadan başlayarak, ötekin-
den üstün ve daha layık görme-
sinden kaynaklandığını söyleye-
biliriz.

Özetlersek egoizm, kişinin 
kendini diğer insanlardan üs-
tün görerek herhangi bir hakkı 
kendisine diğerlerinden daha 
layık görmesi, egoizmin ana 
dayanağıdır. İşte insanoğlunu 
her kötü davranışa iten şeytani 
duygu budur. Yani büyüklük ve 
hiçbir emek harcamadan üstün-
lük duygusuna kapılmaktır. Kişi 
üstünlüğünü genelde ya kendi 
vehmine veya Tanrı tarafından 
seçilmişliğine dayandırır. İnsa-
noğlu dil, din ve ırk gibi kimlik 
özelliklerini bir araştırma sonu-
cunda en iyisini bulma değil, 
içinde doğduğu toplum ve aile-
den kopya etmektedir. Gerçek 
şu ki, kimliğine sımsıkı sarılan 
insanların çoğu ailesinden ve 
toplumundan kopya ettiği kim-
liğini gereği gibi yaşamak yerine 
daha çok onu kendi egosunu 
meşrulaştırmak ve bir kısım in-
sanları ötekileştirmek için kul-
lanır. İnsanların çoğu din, inanç 
ve ırkından öğrendiği güzel ah-
lak kurallarına göre hareket et-
memektedir. Kendi ülkemizde, 
kendi ırkımız ve dinimiz hatta 

EGOZİM: BATI 
MEDENİYETİNİN TEMELLERİ

İ lhan AKKURT

Batı medeniyetinin örnek insanı, hedonist-hazları ve çıkarları peşinde koşan 
egoist insan tipidir. Bu anlayış insani değildir ve insan da bu olamaz. Bu 
tam bir vahşi doğada yaşayan vahşi hayvan tipidir. İnsana bu anlayışı bilim 
adına dikte etmek ve onu böyle eğitmek tam bir egoist canavar yetiştirmektir.
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sahip olup, hayatlarını devam 
ettirecek belirli içgüdülerle ha-
reket etme mecburiyetindendir. 
Zira onlar iyiyi kötüden ayırt 
edecek bir akıl gücüne sahip de-
ğildir.

Batı’da Ben ve Ötekinin Temeli
Daha antik çağlarda Batı me-

deniyetinin temellerinden Roma 
Hukuku’nda, Roma vatandaşı 
seçkindir, Eski Yunan kültürü-
nün temeli, seçkin aristokrat-
lara dayanırdı. Hıristiyanlıkta 
Tanrı daha doğuştan insanları 
seçer. Yahudilikte ise zaten Ya-
hudiler Tanrı’nın seçkin ırkıdır. 
Bu kültürlerin insanları, kendi-
lerini Tanrılara eş ve Tanrılara 
kafa tutacak kadar üstün görüp, 
yeryüzünde hâkimiyet peşinde 
koşarlar. Bu insanlar o kadar 
seçkindiler ki, Hıristiyanlar için 
Tanrı, bunları günahları için ce-
zalandırmak bir yana, onların 
günahları için biricik oğlunu 
çarmıhta kefaret diye sunmuş-
tur. Adamlar günahlar işleseler 
ne olur ki? Ayrıca papaza gidip 
neden günahları için af dilerler 
ki? Bunlar hep hükmetmeye-
hâkimiyete alışmışlar ve bunlar 
inandıkları Tanrı’yı kendilerinin 
hizmetkârları durumunda ko-
numlandırmışlardır. Özellikle 
Protestanlıkla beraber, Yahudi-
leşen Batı medeniyet anlayışına 
yön veren aydınlanma ile bu 
seçkinlik daha şiddetlenmiş ve 
kapitalizmin gelişmesinde bu 
seç- kinlik önemli bir itici güç 
olmuştur. Özellikle kapitalizmin 
dayandığı temellerden Protes-
tanlık hakkında ünlü düşünür 
Eric Fromm şunları ifade eder: 
“Protestan Kalvinizm Mezhebi-
nin kurucusu Jean Calvin için 
iki tür insan vardır: Kurtarılmış 
olanlar ve ezeli lanetle cezalan-
dırılmış olanlar. Bu yazgı insan-

lar daha doğmadan ve onların 

yaşamlarında şunları yapmaları 

ya da bunları yapmamalarıyla 

değiştirilmesine olanak olmak-

sızın tayin edildiğinden, insan-

lığın eşitliği temelde yadsınmış-

tır. İnsanlar eşit yaratılmamıştır. 

Bu ilke, aynı zamanda insanlar 

arasında dayanışma bulunma-

dığı anlamına da gelir. Çünkü 

insanlar arası dayanışmanın en 

güçlü temellerinden biri olan bir 

etmen yani insan yazgısının eşit-

liği etmeni, yadsınmıştır. Calvin-

ciler, büyük bir saflıkla, seçilmiş-

lerden olduklarını sandılar ve 

kendileri dışındakileri, Tanrı’nın 

lanetlenmişlikle cezalandırdı-

ğı insanlar olarak gördüler. Bu 

inancın, ruhbilimsel olarak di-

ğer insanlara karşı derin bir aşa-

ğılama ve nefret hatta, Tanrı’ya 

yüklediklerinin tıpatıp aynı bir 
nefret duygusu içerdiği açıktır.”1

Calvin’ci Protestan anlayı-
şında Hz. İsa sadece seçilmişleri 
kurtarmak için çarmıha gerilip 
ölmüştü. Seçilmişlik öğretisini 
Hıristiyanlığa Pavlus sokmuş 
ve Hz. İsa’nın öğretilerini tah-
rip ederek bu dinin Tanrı’sına 
en büyük iftirayı atmıştır. Hz. 
İsa İncil’de sadece bazı görevler 
için birilerinin seçilmesinden 
bahsetmiştir. O’nun bu ifade-
leri doğuştan bir üs- tünlük ve 
kurtuluş anlamında değildir. Ya-
hudilikte seçkin kabul edilenler 
tüm Yahudi ırkı idi (Tevrat/Tes-
niye-7:6). Pavlus bu seçilmişliği 
“Tanrı insanlar arasında ayırım 
yapmaz” deyip kaldırırken (İn-
cil/Romalılar-3. Bölüm-9 ve 29/
Efesliler-6:8,9) bunun yeni bir 
versiyonu olan insanlar arasın-
da ırk farkı gözetmeden, bazı 
insanların seçilmişliğini Hıristi-
yanlığa sokmuştur (İncil/Efesli-
ler-1:4,5,6,7,8 ve 2:8,9,10/ 2.Se-
lanikliler-2:13). Böylece Pavlus 
Yahudilerin ırk seçkinliğini 
bozmuş, seçkinliği Hz. İsa’nın 
Mesihliği ile ilişkilendirerek Ya-
hudilerin elinden almıştır. Peki, 
ilahi dinlerde Tanrı’nın üstün 
tuttuğu insanlar var mıdır? Evet 
vardır. Ancak bunlar iyi ve ha-
yırlı işler yapanlardır. Burada üs-
tün kişi, kişiler veya bir ırk değil 
fiillerdir. Bazı insanların hiçbir 
emek harcamadan daha doğuş-
tan ötekilerin üstünde bulunma-
sı, kendilerine daha fazla haklar 
tanınması ve ötekilerin daha az 
haklara sahip olması egoizmin 
meşrulaştırılması değil de nedir? 

Protestanlığın diğer bir ku-
rucu lideri Martin Luther’de bu 
konularda Calvin ile aynı görüş-
tedir. Pavlus’un teolojisine göre 

1 Eric Fromm, Özgürlükten Kaçış, Payel 
Yayınları, İstanbul, 1996, s. 83-84.

Bütün ilahi kurallar hep 
egoyu-nefsi dizginlemek 

içindir. İnsan hayatta 
kalabilmek için 

ekonomik faaliyette 
bulunmalı ancak 

kazancının hepsini 
kendi nefsi için 

harcamamalıdır. İslâm, 
egoizmi, şeytani 

anlayışla eş tutar ve 
âdeta şeytanlaşmak 

diye tanımlar. Bireysel 
egoist anlayışın temeli 

“Ben özelim, ben 
daha üstünüm, her 
şey öncelikle benim 

hakkım.” olan şeytani 
bu tür düşüncelerdir.
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bütün insanlar doğuştan “asli 
günah” sahibidir ve Tanrı lütfet-
meden iyi işleriyle kurtulmaları 
mümkün değildir. Bu anlayış 
gerçek ilahi bir din anlayışı de-
ğildir. Hz. İsa’dan sonra Hava-
rilerin lideri Hz. İsa’nın kardeşi 
Aziz Yakup, İncil’deki kendisine 
ait “Yakub’un Mektubu’nda”, 
Pavlus’un “Tanrı’nın lütfuyla se-
çilmişlik” anlayışını eleştirdiği 
için uzun yıllar kanona kabul 
edilmemiş ve Protestan lider-
ler de bu yazılardan rahatsızlık 
duymuşlardır. Baş amacı şeyta-
ni anlayışlara karşı çıkan ilahi 
dinlere sokulmuş bu anlayışlar, 
maalesef şeytani düşüncenin 
Hıristiyanlık ve Yahudiliğin din 
anlayışına nüfuz etmesi değil de 
nedir? Üstelik bunu yapan Tanrı 
diyerek Tanrı’ya en büyük iftira-
yı attılar. Ha Yahudilerin Tanrı’sı 
ha Hıristiyanların, aralarında bir 
fark yok.

Kapitalizm mi, Egoizm mi?
Batı’nın kendine ve öteki-

leştirdiklerine bakışının bilin-
çaltında bu gerçekler varken 
gelelim günümüze. Kapitaliz-
min teşekkülüne hizmet eden 
bilimsel temel alt yapıdan biri, 
eski Yunan’da Kyrene okulu, Fi-
lozof Epikür’den gelen ve Jeremy 
Bentham, James Mill ve John 
Stuart Mill gibi düşünürlerin 
başını çektiği faydacı felsefedir. 
Bu anlayışa göre insan hazları-
zevkleri peşinde koşar ve acıdan 
kaçar. İşte kapitalizm ekonomi-
sine de temel aldığı “Bırakınız 
yapsınlar, bırakınız geçsinler.” 
ve “İnsan ihtiyaçları sonsuzdur.” 
diyerek her türlü ahlaki ve dev-
let sınırlamasına karşı çıkarak, 
her türlü nefsi hazları ölçüsüzce 
tatminini bu felsefe üzerine ku-
rulmuştur. Bu anlayış “Ben hem 
üstünüm hem de egomun her 

istediğini yapabilirim.” demek-
tir. Böylece kapitalizm egoizmi 
her alanda meşrulaştırdı. Sadece 
ekonomik alanda değil, aslında 
her türlü insani ilişkilerin teme-
lidir. Batı medeniyetinin temelle-
rinden bireycilik ve hümanizmin 
aslı egoyu yücelten bu anlayış-
lardır. Kapitalizmin kurucuların-
dan Adam Smith’in 1776 yılında 
yayımladığı Ulusların Zenginliği 
kitabında teorisini bu anlayış 
üzerine kurarak kapitalist insan 
tipini özetle şöyle tanımlamıştır: 
“Toplum çıkarı peşinde koşan 
bireylerden oluşur. Bireyin mo-
tivasyonu çıkarıdır. Toplumun 
çıkarını bireyin düşünmesine 
gerek yoktur. Birey egoist olmalı 
ve çıkarı peşinde koşmalı. Çün-
kü birey yararına olan toplum 
yararına olacaktır. Ayrıca toplum 
yararı için ahlaki değerler oluş-
turmaya gerek yoktur.”

Adam Smith’in bu eseri ka-
pitalizmin temel aldığı insan 
tipidir. Bu anlayışa göre insan 
sadece kendi çıkarını ve zevk-
lerini düşünmeli, diğerlerinin-
ötekilerin ne olduğu hiç önemli 
değildir. Burada görüldüğü gibi 
çıkarı peşinde egoistçe koşan 
insan bunlar için değerli olup, 
aydınlanma ile kurulan çağdaş 
Batı medeniyetinin bireyciliği, 
aslında tam bir egoizmdir. Özet-
lersek Batı medeniyetinin örnek 
insanı, hedonist-hazları ve çıkar-
ları peşinde koşan egoist insan 
tipidir. Bu anlayış insani değildir 
ve insan da bu olamaz. Bu tam 
bir vahşi doğada yaşayan vahşi 
hayvan tipidir. İnsana bu anla-
yışı bilim adına dikte etmek ve 
onu böyle eğitmek tam bir ego-
ist canavar yetiştirmektir. Son 
üç asırdaki dünyayı talan etme 
savaşlarında ne derece vahşilik-
ler yapıldı ortada. Acımasızca bir 
rekabete dayanması bu anlayı-
şından kaynaklanır. 

Bu anlayış insanı ailesinden 
toplumundan insanlardan ko-
parmak, yalnızlaştırmak ve işin 
içine rekabeti de katarak, birbi-
rine düşman etmektir. Bu tanım 
ne insana ne de insanlığa yakışır. 
Toplumun yararı için ahlaki de-
ğerler oluşturmaya gerek yok-
muş. “Toplumun çıkarını birey 
düşünmez.” ne demek? Bunun 
neresi aydınlanma, neresi insan-
lık, neresi demokratlık? Bu anla-
yışla yetiştirilen bir insan, eline 
güç geçtiğinde dünyayı talan 
etmez mi? Hele onu durduracak 
ahlaki bir değer de kalmayın-
ca… Bunlara göre insan, gözü 
çok yukarılarda olacak, doymak 
bilmeyecek ve her türlü ahlak 
kurallarından uzak nefsi zevkle-
rinin tatmini peşinde koşacaktır. 
Bunlara göre üretim ve tüketi-
min dinamiği hırslarımız yani 
egodur. Özetlersek, egonun in-
san üzerinde iki temel etkisi var-
dır. Birincisi, kendi dışında ken-
dini ayrıcalıklı-üstün görmesi ve 
ötekinin hak ve hukukunu tanı-
mayarak adaleti gözetmemesi ve 
hâkimiyet peşinde koşmasıdır. 
İkincisi, kendi içinde maddeye 
ve maddi zevklere düşkünlüğü, 
hiçbir ahlak kuralı ve sorumlu-
luk tanımamasıdır. Ego kendini 
sınırlayacak her türlü kurala kar-
şıdır. Bu yüzden kapitalizm öz-
gürlüğü gerçekte egonun özgür-
lüğüdür ve sorumsuzluğudur. 
Ego kendi dışındaki, kendisini 
sınırlayacak kurallardan kendi-
sini korumak için özgürlük kal-
kanının arkasına sığınır, kendi 
heva ve hevesinin tatmini için, 
kendi kuralını kendisi üretir. 
Kapitalizmin bireyciliğinin aslı 
budur.

İslâm’da İnsan ve Egoizm
İslâm inancında yaratıkla-

rın içinde insan en değerli var-
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lıktır. Allah’ın birçok vasıflarını 
taşıyan insan en mükemmel 
şekilde yaratılmıştır. Kur’ân’da 
Bakara Suresi 30-33 ayetlerin-
de, yeryüzünde insanın halife 
vasfıyla meleklerden üstün ya-
ratıldığı belirtilir. Ancak başıboş 
bırakılan insanın nefsinin kölesi 
olacağı, insanın nefsine-egosu-
na uymaması konusunda hep 
uyarılır ve sorumlulukları hatır-
latılır. Bütün ilahi kurallar hep 
egoyu-nefsi dizginlemek içindir. 
İnsan hayatta kalabilmek için 
ekonomik faaliyette bulunmalı 
ancak kazancının hepsini kendi 
nefsi için harcamamalıdır. İslâm, 
egoizmi, şeytani anlayışla eş tu-
tar ve âdeta şeytanlaşmak diye 
tanımlar. Bireysel egoist anlayı-
şın temeli “Ben özelim, ben daha 
üstünüm, her şey öncelikle be-
nim hakkım.” şeklindeki şeytani 
bu tür düşüncelerdir. Kur’ân’da 
A’râf Suresi Suresi 11. ayet, Sâd 
Süresi 76. ayet ve Hicr Suresi 33. 
ayet gibi ayetlerde, şeytanın in-
sana secde etmemesi; takdir edip 
saygı göstermemesi, kendini üs-
tün görmesinin anlatımı, bizim 
konuyu daha iyi anlamamız için 
uygun bir şekilde tasvir edilmesi 
boşuna değildir.

“Allah dedi ki: Emrettiğim za-
man seni secdeden alıkoyan ney-
di? ‘Beni ateşten, onu çamurdan 
yarattın. Ben ondan üstünüm.’ 
diye cevap verdi.” (A’râf 7/11-12)

Şeytan ateşten-farklı boyut-
larda enerjik bedenle yaratıldığı-
nı iddia ederek üstünlük taslıyor. 
Peki, şeytan bunu hak edecek 
ne yapmış? Bu üstünlüğünün 
mantığı ne? Kendi yaratılışını 
kendisi mi düzenlemiş? Bunun 
için bir emek mi harcamış? Bu 
iddia haksız ve boş bir iddiadır. 
Aynı şekilde bir ırkın kendisini 
diğer bir ırktan üstün görmesi 
de aynı şey değil midir? Ana ve 
babamızı biz mi seçtik? İşte boş 

bir kuruntudan ibaret kendini 
üstün gören bu anlayış, şeytan-
dan ve onun içimizdeki temsil-
cisi egodandır. Şeytan ve egonun 
bu iddiaları doğru ve gerçek de-
ğildir. Bu yüzden şeytan ve ego, 
özgürlük, adalet, merhamet ve 
insan sevgisinin düşmanıdır. 
Ayrıca cennette yasak meyveyi 
yeme konusunda insanı mani-
püle etmesinin tasviri, özgür 
seçimimizin önünde en büyük 
engelin şeytani-nefsi düşünceler 
olduğu vurgulanmaktadır (Tâ-
Hâ/20). İşte Kur’ân’daki şeytan 
gibi kendini diğer insanlardan 
üstün görüp, insanların hak ve 
hukuklarını tanımayan insanlar 
da şeytanlaşmaktadır.

İslâm dininin esası Kur’ân, 
daha ilk insanın yaratılışıyla şey-
tani egoizm ile insanı uyararak, 
insan için en büyük tehlikeye 
dikkat çekmiştir. Boş heva ve 
hevesinin esiri olmayıp, kendi-
sine verilen özgür düşünce yeti-
sini kullanarak, kâinatla tam bir 
uyum içinde, ulvi gayeler peşin-
de hayatını harcamasının yolunu 
göstermiştir. İslâm’a göre bir ırka 
veya bir dinin sadece mensubu 
olmaya bağlı bir seçilmişlik yok-
tur. Sadece davranışa bağlı iyi 
insan özellikleri üstün tutulur. 
Ancak bu özelliklere sahip insan 
da kendini diğer insanlardan üs-
tün tutamaz. Bu durum ona, yer-
yüzünde diğer varlıklardan daha 
üstün haklara sahip olma yetkisi 
vermez. Böyle insanları kendileri 
değil öteki insanlar değer verip 
takdir ederler ve Allah’ta böyle 
insanlara değer verip, cennet ile 
mükâfatlandıracağını bildirmek-
tedir. Allah yeryüzünde egosunu 
aşıp iyi insan vasfını taşıyanları 
korumayı, kötüler karşısında ga-
lip gelmeleri konusunda yardım 
etmeyi de vaat eder. Daha yaratı-
lıştan kimseyi ve hiçbir ırkı seç-
mez. İnsanı yaptığı fiiller-ameller 

yüceltilir. Böyle insanlara Allah, 
hem bu dünyada hem öbür dün-
yada mükâfat vaat etmektedir.

“Allah, içinizden iman eden-
lere ve salih amellerde bulunan-
lara vadetmiştir: Hiç şüphesiz 
onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve 
iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da 
yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahi-
bi’ kılacak, kendileri için seçip 
beğendiği dinlerini kendilerine 
yerleşik kılıp sağlamlaştıracak 
ve onları korkularından sonra 
güvenliğe çevirecektir.” (Nûr Su-
resi-55)

Egosuna veya nefsi arzuları-
na-hazlarına göre bir yaşam öl-
çüsü seçerek hedonistçe davra-
nışlar da yasaklanmıştır. “Kendi 
nefsinin arzusunu kendisine ilâh 
edineni gördün mü? Ona sen mi 
vekil olacaksın?” (Furkân Sure-
si-43)

İnsanlar arasında adaleti esas 
alınmasını emredilir. “Ey iman 
edenler! Kendiniz, ana babanız 
ve en yakınlarınızın aleyhine de 
olsa, Allah için şahitlik yaparak 
adaleti titizlikle ayakta tutan 
kimseler olun. (Şahitlik ettikleri-
niz) zengin veya fakir de olsalar 
(adaletten ayrılmayın). Çünkü 
Allah ikisine de daha yakındır. 
(Onları sizden çok kayırır.) Öyle 
ise adaleti yerine getirmede nef-
sinize uymayın. Eğer (şahitlik 
ederken gerçeği) çarpıtırsanız 
veya (şahitlikten) çekinirseniz 
(bilin ki) şüphesiz Allah, yap-
tıklarınızdan hakkıyla haberdar-
dır.“ (Nisâ Suresi-135)

İslâm’ın İnsanı: Salih İnsan
Özetlersek Batı’nın kendi-

ni üstün gören egoist-bireyci ve 
hedonist insan tipinin tam zıddı 
olan “Kâmil insan” İslâm’ın arzu-
ladığı insandır. Diğer bir deyişle 
Salih insan… İslâm’ın kelime 
anlamı barıştır. İslâm dini, ça-
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tışmasız barış içinde bir dünyayı 
kurmayı hedefler ve bunun için 
de salih amel denilen insanlığa 
yararlı işler peşinde koşan bir 
insan yetiştirerek sevgi toplumu 
kurmayı hedefler. İyi bir dünya 
iyi insanlarla kurulur ve yeryü-
zünde mutlu bir hayat ancak bu 
şartlarda mümkündür. Bütün 
bunlar, insan sevgisini temel 
alıp, insanı üstün tutan bir an-
layışla gerçekleşir. İslâm barış, 
sevgi ve adalet dinidir.

Dizginleyemezsek egonun 
gözü Tanrı’nın tahtındadır. Tan-
rı gibi insanı her şeyin hâkimi 
tek güç olmaya kadar zorlar. 
Durum böyleyse kâinatın sahibi 
ve hâkimi bir Tanrı inancı yok 
edilirse, onun yerini birilerinin 
doldurması kaçınılmazdır ve bu 
da yine egoist zihniyetin temel-
lerinde yatan “Ben özelim, ben 
üstünüm, her şey bana itaat et-
meli” diyen şeytani düşüncenin 
en sonunda varacağı asıl nok-
tadır. Bir insanda veya bir top-
lumda Tanrı’yı öldürürseniz, sizi 
yönetmek için kuralları bu kez 
ego koyar. Sizi hâkimiyetine alır. 
Ateistler de dâhil sonunda ille 
bir tanrınız olur. İnsanın üzerin-
de, onu görüp gözeten ve bir onu 
yargılayacak kâinatın hâkimi bir 
Tanrı’yı, insanların gönüllerinde 
öldürürseniz (!) bu işin önün-
deki en büyük engeli kaldırırsı-
nız. Hitler ve Yahudiler “Benim 
ırkım seçilmiş ve üstün, diğerleri 
bize hizmet etmeli” anlayışında 
olup birbirlerinden zerre kadar 
farkları yoktur. Kaderin cilvesi 
bu iki sapkın uç anlayışını bir-
birine katlettirmiştir. Tabii, bir 
ipte iki cambaza yer yoktur. Bu 
yüzdendir ki, bu olaylardan en 
büyük dersi alması gereken aynı 
Yahudilerin, Filistin’de yaptıkları 
Hitler’e rahmet okutturmaktadır.

Elbette her düşünce sahibi 
kendi düşüncesinin daha doğru 

olduğuna inanır. Ancak bu anla-
yış, bir inancın yayılmasında zor 
kullanarak, diğerleriyle çatışma-
ya yol açmamalı, doğrulara ser-
bestçe tartışılarak, karşılıklı fikir 
alışverişiyle erişilir. Allah bütün 
kitaplarında özetle sadece “İn-
sanlar arasında sevgiden doğan 
adaletle davranış içinde çatışma-
dan kaçınıp, barışı sağlayacak 
hayat kullarına uygun hareket 
edenlerin” desteklediğini söyler. 
Ötekileştirmeden dolayı daha 
doğduğu gün, hiçbir günah suç 
işlememiş bir bebek, birileri için 
potansiyel düşman olarak dün-
yaya gelmektedirler. Bu yüzden, 
bazıları için ötekileştirilenlerin 
çoluk çocuğunun katli vacip sa-
yılmaktadır. Oysa hiçbir dinin 
aslında, ortada bir zalimlik-hak-
sızlık olmadıktan sonra çatışma-
yı körükleyen unsurlar yoktur. 
Çatışmanın sebebi “En üstün, en 
doğru benim dinim. Ben Tanrı 
tarafından seçilmişim. Diğer din 
ve mensupları yok edilmeli.” an-
layışıdır. Egoyu durduracak iki 
şey vardır. Birincisi kâinatın sa-
hibi doğru bir Tanrı İnancı ikin-
cisi Sevgi’dir. Hani şu padişahla-
ra söylenen söz bunu çok güzel 
açılar “Gururlanma padişahım 
senden büyük Allah var”. Sevgi 
ise karşı tarafın ötekileştirilme-
sini engeller, paylaşma ve adalet 
doğurur.

Şu andaki dünyadaki toplam 
servet 7,5 milyar insana eşit da-
ğıtılsa, kişi başına düşen servet 
36 bin dolar civarındadır. Bu ge-
lir düzeyi herkesi en zengin ülke 
insanı gibi yaşatacak bir seviye-
dedir. Herkesin maddi kazanç 
peşinde koşturulduğu bu yarış 
sayesinde güçlenen ülkeler, sa-
hip olduklarıyla yetinmeyerek 
ötekilerin yaşadığı dünyayı isti-
laya başlamışlar ve geliştirdikle-
ri son model silahlarla insanlık 
tarihinde görülmedik katliamlar 

yaparak, son iki asırda 250 mil-

yon insanı katletmiştir. 

Böylesi bir barbarlığın neresi 

çağdaş uygarlıktır ki? Bu zihni-

yetin kaçınılmaz sonucu, insan-

lık tarihini kana bulayan egoiz-

min zirvesi faşizm varlığını bu 

kez derin güçlerle sürdürmek-

tedir. Kimse “Hitler öldü.” de-

mesin. Bu tür insanı model alan 

bir medeniyette binlerce Hitler 

yetişir. Ancak bunlar biraz daha 

sinsi saldırganlıklarını kanunla-

ra uydurarak sürdürmektedir-

ler. Kendileri ön plana çıkmak 

yerine, işlerine gelenlere destek 

verip ortalığı karıştırıp, sonra da 

kurtarıcılığa soyunmaktadırlar. 

Bu yeni Hitler özentileri şu an 

dünya nüfusunu 500 milyona 

indirmenin planlarını yapmakta-

dırlar. Koronavirüs gibi salgınlar 

kendiliğinden ortaya çıkmıyor. 

Adamlar ellerini kana bulama-

dan bu işi yapmaya çalışmakta-

dır.

Asıl mesele, hırslarımızın 

bizi değil, bizim hırslarımızı 

yönetmemizdir. Yoksa gerçek 

özgürlük hayaldir. Asıl en bü-

yük emperyalist, egomuzdur. 

Biz dışımızdakine odaklanmışız 

ama bizi asıl sömüren ve bizlere, 

ötekileştirdiği diğer insanları da 

sömürttüren egomuzdur. Yeryü-

zünde kendilerini üstün gören 

egoist anlayışlarla, insanlığın, in-

sanca yaşayabilecek bir âdil pay-

laşım, hak arama, adalet ve in-

sanlık için doğru bir sistem inşa 

etme ve gönülleri insan sevgisiy-

le dolu bir sevgi toplumu kurma 

mücadelesi bitmeyecektir. İnsan 

için asıl gerçek, bunu bulmaktır. 

Maalesef Batı medeniyeti tam bir 

egonun özgürlüğüne dayalı Ego 

Medeniyetidir. Egonun lügatinde 

sevgiye, merhamete yer yoktur.
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çorba hazırlasın. Kocasını ve ço-
cuklarını okula ve işi hazırlasın. 
Nerde… Hayata bile başlayamaz 
daha. Her sabah saatinde evde 
ayrı bir hırgür başlar. Bunun mo-
dern bir versiyonu şudur: Sitare 
kocasının yüzüne karşı ulu orta 
şu cümleleri telaffuz eder: “Çarli 
seni ben adam ettim, iflastan ben 
kurtardım. Topu atardın ben ol-
masaydım.” Çarli beş yıldır felçli 
şekilde yaşamaktadır. Fısıltı ile 
sadece “Sitare” diye cevap verir. 
Çünkü Çarli hayatın dışındadır, 
hayata karşı etkisiz elemandır. 

Eylemsizliğin Eylemi

Yine buna, Gül Yetiştiren 
Adam şöyle karşılık getirir: Bir 
şey yapmamanın da eylem ol-
duğunu düşünmektedir. Evden 
dışarı çıkmaz. İnsanlara karış-
maz, insanların hayatına karıştı-
ğında istemediği düzeni meşru-
laştıracağına inanır. 40 yıl aynı 
evin içinde kalmıştır. Kur’ân 
okuyarak, ibadet ederek ve dua 
ederek... Gül Yetiştiren Adam 
evinin dışındaki her şeye ilgisiz-
dir. Kendi protestosunu yükselt-
mektedir. “Bir kimse zalim bir 

G ül Yetiştiren Adam romanı-
nı ilk okuduğumda bir sivil 

itaatsizlik eseri diye düşünmüş-

tüm. Hatırlatalım sivil itaatsizin 

hukuki bir hakkını savunmak 

için dikkat çekmek üzere yaptığı 

bir faaliyet yasaya aykırıdır, fakat 

şiddet içermez. Bu hareket aynı 

zamanda kamuya açıktır. Sivil 

itaatsiz hukuk devleti düşünce-

sini dikkate alır. Faaliyetinin si-

yasi bir mesaj verme tarafı vardır. 

Bu yasadışı ve şiddet içermeyen 

hareketle sivil itaatsiz yönetici-

lerin ve kamuoyunun dikkatini 

çekmek istemektedir. Önemli 

bir ayrıntı olarak bu davranışın 

sonuçlarına katlanma söz ko-

nusudur. Bu saydıklarımızın bir 

kısmı Gül Yetiştiren Adam roma-

nında vardı.

Romanın kurgusunda iki te-

mel boyut söz konusudur: Biri, 

daha çok eğlence hayatının 

hâkim olduğu batılı hayat tarzını 

benimsemiş bir grubun hikâyesi. 

Diğeri de gül yetiştiren bir ada-

mın inziva hayatı. Bu kişinin 

Maraş isyanına önderlik eden 

Sütçü İmam veya onunla birlikte 

hareket eden kişiler olduğu dü-

şünülebilir. 

Sitare ve arkadaşları ya da 

Sitare ve ondan faydalananlar: 

Çarli, Sitare’nin kocası, Anlatıcı/ 

yazar Sitare’nin sevgilisi, Selda, 

Zafer Selda’nın sevgilisi, Ömer, 

Tansel, Selçuk ve Burhan. Bunlar 

romanda geçen eğlence, kumar 

ve fuhşu hayat tarzı kabul eden 

bir grup insandır. 

Rasim Özdenören bu roman-

da ara ara ana temanın uzağında 

küçük hikâyeler anlatmayı dener. 

Bazen de ince tahlil içeren dene-

melere girer. Şehir, çevre, insan 

vesaire ortamların tasvir edildiği 

bu kısımlar hikâyelerin akıcılı-

ğını bazen yavaşlatmaktadır. Bu 

yazarın bir tarzıdır. Saliha’nın 

esnaf olan kocası… Bu adam bir 

türlü istediğine kavuşamamıştır. 

İstemek ve kavuşmak... Bu adam 

ne istemektedir? Basit, sıradan 

ve sade şeyler. Saliha dağınıktır, 

özensizdir, kocasına karşı ilgisiz-

dir. Hadi onu da söyleyelim bari. 

Biraz da beceriksizdir. Kocası 

ister ki sabah ezanı ile uyansın 

Saliha. Onunla birlikte haya-

ta başlasın. Ev halkı için sıcak 

Gül Yetiştiren Adam: 
Hüzün ve Pişmanlık

Halis DEMİR

Gül Yetiştiren Adam evinin dışında olan her şeye ilgisizdir. Kendi 
protestosunu yükseltmektedir. “Bir kimse zalim bir padişaha adil dese kâfir 
olur.” demişler. O susuyor zalime adil dememek için. Tespih çekiyor, evin 
içinde geziyor, kitap okuyor, tefekkür ediyor. Bir derviştir o. Fakat kimseye 
kendisi gibi yaşamasını öğretmez. Kimseyi de hayatına karıştırmaz.
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padişaha adil dese kâfir olur.” 

demişler. O susuyor zalime adil 

dememek için. Tespih çekiyor, 

evin içinde geziyor, kitap oku-

yor, tefekkür ediyor. Bir derviştir 

o. Fakat kimseye kendisi gibi ya-

şamasını öğretmez. Kimseyi de 

hayatına karıştırmaz. Burası Gül 

Yetiştiren Adam’ın sivil itaatsiz-

likten ayrıldığı husustur. Çünkü 

özellikle düzeltilmesini istediği 

hukuki bir durum, buna dikkat 

çekmek için çiğnediği bir yasa, 

yaptığı bir faaliyet yoktur.

Yer bir hastanenin acil ser-

visidir. Çarli gece rahatsızla-

nınca buraya getirilmiş, yoğun 

bakıma alınmıştır. Bu kadar. O, 

Sitare’nin, karısının hayatında, 

yani bu romanda, bir sayfa bile 

yer tutmaz. Çarli ile ilgili hiçbir 

ayrıntıya yer verilmediğinden 

bilmiyoruz. Banka memuru Sita-

re ile tanışıyorlar, anlaşıyorlar ve 

evleniyorlar. Buna karşılık Çarli 

razı ederek önceki karısını bo-

şuyor. Belki burada bir ayartma 

söz konusu. Sitare’ye göre Çarli 

kendisine ayartmıştır. 

11-12 yaşlarındaki Ahmet 

annesinin hazırladığı aşureyi de-

desi Gül Yetiştiren Adam’a geti-

rir. Burada diyalog ve ayrıntılar 

biraz ölçüsüz gibi durmaktadır. 

Bu diyalogları okurken önce ko-

nuşmamış, birbirini tanımayan 

veya tanımaya çalışan iki ya-

bancı konuşuyor zannediyoruz. 

Oysa burada dede ve torunu söz 

konusudur. Bu konuşmadan an-

laşılan bir başka husus da şudur: 

Dede ve torun yarın sabah na-

mazını kılmak üzere Ulu Camiye 

gitmek için anlaşırlar.

Sitare ve ekibi bir tatil şehri-

ne, belki tatil mekânları ile ünlü 

bir ülkeye giderler. Kitabın ge-

neline hâkim olan sembolik bir 

anlatım sebebi ile birçok nokta 

belirsiz kalmaktadır. Mesela Si-

tare ve eşi Çarli Türk mü yoksa 

Türk vatandaşı birer ecnebi mi-

dir? Gidilen yer neresidir; Lond-

ra denilse idi ne olacaktı? Hâsılı 

bu şehirde bir kumar endüstrisi 

vardır. Her yerde kumar makine-

si bulunmaktadır. Şehir gezgin-

lerle, otel veya motel ile doludur. 

Şehrin özeti şudur: Otel ve ban-

ka. Kaldıkları otelde anlatıcı ta-

nıştığı Marya ile karşılaşır. Marya 

anlatıcıya bir derdi olduğunu 

söyler. Çok önemlidir. Gerçek-

ten mi? Gerçek! Marya köpeğine 

isim aramaktadır. Sevgilisi yani 

anlatıcının adını koymak aklına 

gelir. Türk olan anlatıcı bunu 

doğru bulmaz. Polonyalı kadın 

“Aksine bu benim seni sevdiğimi 

gösterir!” diye ona cevap verir. 

Ne kadar basit değil mi? Marya 

köpeğine bir isim bulsa birçok 

derdi bitecek... 

Gül Yetiştiren Adam geçmişe 

gider. Gelmiş midir ki geri gidi-

yor? Bu belki ayrı bir bahistir, 

geçelim. Vakti zamanında İstik-

lal Harbi yıllarında yani Kur’ân 

için, halife için mücadele etmiş-

tir. Sonunda Fransız şehri terk 

etmişti. Kurtulmuşlardı. Oysa 

sonra olanlar başkaydı. Uğrun-

da savaşmadıkları şeyler olmuş-

tu. Bir de asılan birkaç arkadaşı. 

Savaş verenler kendilerini asan 

insanlar kurtulsunlar diye sa-

vaşmışlardı. Kendisi bir korkak 

mıydı? Kimi aldatıyordu. Evet! 

Arkadaşlar kelle verirken ken-

disi gizlenmişti. Bir korkaktı O. 

Çiçek yetiştiriyor. İri kırmızı be-

yaz kokulu güller. Güzel koku-

yu sevmek sünnet... Tek başına 

kimseyle de ilişkisi yok, etkinliği 

yok. Demek ki bütün bir ömür 

aldatmakla geçmiş ömrünü israf 

etmiş ama çok geç. Bir rüya gö-

rür ya da geçmişi kendisine tek-

rar ayan oluyor. Cuma namazı 

için Ulu Camiye gidiyor. İmam 

hutbede. Kısa bir hutbe okuyor. 

“Kâfirin boyunduruğu altında 

Cuma sakıt olur!” Hemen cemaat 

harekete geçiyor. (s. 38). Gerisi-

ni tarih kitaplarından okuyoruz. 

Kahramanmaraş destan yazıyor.

Dede-torun yarın sabah na-

mazına gidecekler. Hikâyenin 

diğer kurgusu Sitare ve arkadaş-

ları belki bir haftalık tatile çık-

tıklarına göre, sayfa 38’deyiz he-

nüz. Devam eden bu iki hikâye 

olduğuna göre bir gün sonrası 

değil de bir hafta sonrası için 

dede-torun sözleşse daha uygun 

olurdu. 

Geldikleri yerde her otel ayrı 

bir kenttir. Yıllarca dışarı çıkma 

ihtiyacı duymadan kalabilirsiniz. 

Otelde kuaför, lokanta, bakkal, 

manav ve eğlence yerleri bulun-

maktadır. İbadet mekânı hani 

şu 28 Şubat’ın birçok kuruma 

takiyye olarak kazandırdığı çok 

amaçlı salon neden bu mekânlar 

içinde geçmiyor? Fakat ehemmi-

yetsiz tek eksiği güneş ışığıdır. 

İki nehir hikâyenin kesiştiği bir 
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yer de burası: Dışarı çıkmadan 
yaşayabilmek. Bu bir tercihtir. 
Dışarı çıkmadan yaşanabilen 
mekânlar. Fark şu: Birisinde 
mahrumiyet var; diğerinde ade-
ta evin içine getirilmiş bir dün-
ya vardır. Bu ikinci hikâyenin 
ana kahramanı Sitare kendisini 
şöyle ifade etmektedir: “Belki 
ben heyecan arayan biriyim. Bir 
şey yapmak istiyorum, onu ya-
pınca ya da elde edinceye kadar 
deli divane oluyorum. Yaptıktan 
sonra yapmış olmakla yapmamış 
olmak arasında bir fark kalmı-
yor.” Tahlil edilmesi gereken bir 
kişilik işte... Sitare evlidir. Anla-
tıcı onu sevmektedir. Sitare de 
Yavuz’u sevmektedir. Anladığı-
mız kadarı ile Yavuz onu sevme-
mektedir. Anlatıcı ona ilanı aşk 
etmektedir. Fakat o buna karşı-
lık vermemektedir. Sitare bütün 
bunları kabul etmemektedir. İt-
ham sayılabilecek şeyleri kabul 
etmemektedir. Zira o namuslu-
dur. Kocasının rahatlığında irti-
batını sürdürmektedir.

Bir müddet Sitare ile anlatıcı 
baş başa kumar üzerine muhab-
bet ederler. Konuşmaları esna-
sında anlatıcı şu duyguya kapılır: 
Kadınları belki de onların iste-
diği biçimde anlayamıyorum. 
Ne istiyorlar acaba? Gerçekten 
kadınlar ne istiyorlar acaba? Ka-
naatimce bu çoğu zaman kadın-
ların da cevap veremedikleri bir 
sorudur. Onların cephesinden 
biz erkeler için de durum aynı-
dır herhâlde.

İçten İçe Dönüşüm ve Direniş

Gül Yetiştiren Adam’ın şeh-
ri belki Kahramanmaraş, belki 
Anadolu’daki birçok şehirden 
bir başkası. Şehirde önce iki kat-
lı geniş büyük bir bina yapılır. 

Bir oteldir burası. Yabancı batı 

tarzı konuklar burada ağırlana-

cak. Bu, değişimin ilk adımla-

rından birisidir. Otel şehrin her 

bir köşesinden fark edilmekte-

dir. Sonra bir fırın inşa edilir. O 

günlerde evlerde yufka ekmek 

yapılmaktadır. Yeni fırında yapı-

lan ekmeğin adı çarşı ekmeğidir. 

Zamana göre yüksek meblağda 

taahhüt işleri başlar. Değişim iç-

ten içedir fakat gizli de değildir. 

Sonra sinema, tiyatro ve tekno-

loji gelir. Otomobil insanların 

hayatına girer. Belediyeye ait bir 

aile bahçesi hizmete girer şehir-

deki bakkallardan biri tekel bayi 

olur. Arkasından bir saz ve ge-

celerin sarhoş naraları... İşte bu 

şehirde zincirlerle şapka giymeyi 

reddettikleri için başka şehirlere 

itile kakıla sürülen ve oralarda 

asılan insanlar unutulmuştur. 

Kıyıda köşede bunları konuşur-

lar. Fakat niçin direndikleri kav-

ranamaz. Hatta birçoğuna göre 

onların yaptığı aptallıktır. Başka 

gül yetiştiren adamlar da vardır. 

Fakat bunlarla ilgili farklı riva-

yetler var. Karısı ölmüş istediği 

kızı vermemişler. Kulağının di-

binde bomba patlamış, velhasıl 

zararsız deliler... 

Anlatıcı otelin lobisinde Tan-

sel ile konuşur. Bu Tansel kadın 

mı erkek bir türlü ayırt edeme-

dim. Tansel Sitare’ye karşı anla-

tıcı yazarı uyarır. Ona göre Sitare 

anlatıcıyı aldatmaktadır. Sitare 

Yavuz’u elde etmek istemekte-

dir. Sitare’nin anlattığı çoğu şey 

yalandır, kurgudur. Anlatıcının 

Sitare’yi sevdiğini Tansel bilmek-

tedir. Bu insanlar arasında ahlak 

dışı her şey normaldir. Otelde 

bir asansörde üç kişi Sitare’nin 

odasına gidiyorlar. Otel odasın-

da anlatıcı, diğer üçü ve Sitare 

var. Sitare ile ikisi arasında kısık 

sesle bir konuşma geçiyor. An-

latıcı uzakta… Onlar gittikten 

sonra anlatıcıya Sitare söylüyor. 

“Gelenler müşterilerimdi. Seni 

onlara karşı müşteri diye takdim 

ettim ki pazarlık hızlansın.” 

Dışarı çıkıyorlar birlikte. An-

latıcı soruyor: Yavuz’a karşı ben 

bir paravan mıyım? Cevap şu-

dur: “Beni anlamamışsın. Beni 

sevmene müsaade ediyorum. 

Benden bir şey bekleme. Bende 

umut yok.” Burada ilk defa Sitare 

ve çevresindekiler ile Gül Yetiş-

tiren Adam arasında bir irtibat 

kuruluyor. Anlatıcı diyor ki taş 

devri gibi bir de gül devri vardı. 

Nasılsa o devirden kalma birta-

kım adamlar yaşıyor yeryüzün-

de. Belki de ayrı bir kolonileri 

var. 

Yazarın dikkat çeken tahlille-

rinden birisi şudur: Herkes bir-

biriyle konuşuyor. Lütfen diyor 

özür diliyorlar birbirlerine bu 

küçücük kelimelerle ilmekler 

Romanın kurgusunda 
iki temel boyut söz 

konusudur: Biri, 
daha çok eğlence 

hayatının hâkim olduğu 
batılı hayat tarzını 

benimsemiş bir grubun 
hikâyesi. Diğeri de gül 
yetiştiren bir adamın 

inziva hayatı. Bu kişinin 
Maraş isyanına önderlik 
eden Sütçü İmam veya 
onunla birlikte hareket 

eden kişiler olduğu 
düşünülebilir.
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atıyorlar. O zaman aradaki boş-

lukların gerektiğinde anlıyorsun. 

Sitare şöyle diyor: Ağır bir şey 

benim için kaldırabileceğinden 

daha ağır: Umutsuzluk. Onun 

için sinirliyim dayanıksızım. 

Beni bilmiyorsun sana mahsus 

değil kimseyi sevemem. Bir tahlil 

daha… Kimse olduğum gibi gör-

mek istemiyor beni nasıl söyle-

sem herkes kendi icat ettiği gibi 

bakıyor bana. O gelenler kimdi 

biliyor musun? Carli’nin oğluyla 

iki adamı. Fabrikadan vazgeç-

mek üzere beni tehdit ettiler. Bir 

tehdit gibi teklif... Birlikte yemek 

yiyeceğiz neymiş göreceksiniz. 

Yürüyorlar.” Hıçkırarak ağla-

maya başlıyor. Bu kız iyi değil. 

Sitare’nin niyeti kötü… Bir çıl-

gınlıktan bahsediyor. 

Gül Yetiştiren Adam düşünü-

yor. Şehirde her şey değişmiştir. 

Artık insanlar erken uyumaz. 

Oysa bir zamanlar yatsı nama-

zından sonra yalnız cemaat ka-

labalığı vardır mahallede. Bunlar 

en yakın camilere gelmişlerdir. 

Kimse bir işi olmadıkça bir so-

kaktan geçmez. Herhangi bir 

kimse bir yerden geçse hayrola 

sorusu ile karşılaşır. Şimdi her-

kes her yerde görülebilir, bu 

yadırganacak bir şey değildir. 

Şehirde yadırganacak hiçbir şey 

kalmamıştır. Şehirde mahremi-

yet de kaybolmuştur.

Yine bir tahlil… “Geç demek 

çaresizlik demektir. Yani artık 

yapacak bir şeyin kalmadığını 

inanmak demektir. Oysa biz yeni 

başlıyoruz. İşin başındayız.”

Sitare ve diğerleri otelin dans 

edilen bir mekânındalar. Bu 

mekândan bazı ayrıntılar veri-

liyor. Bu kadar ayrıntıya ihti-

yaç var mı? Masanın çevresinde 

Sitare’nin bütün misafirleri var. 

Siatre Zelda’ya sataşmaktadır. 

Onunla ilgili sezgilerini, belki 

gördüklerini masada söylemek-

tedir. Zelda Sitare’nin sevgilisi 

Yavuz’u onun elinden almak is-

temektedir. Bunun için Marti’yi 

geziye getirmiştir. Birden başlar 

ağlamaya. Şunları da söyler: “Ben 

kimseyi aldatmadım.” Aniden 

Sitare Yavuz’a sorar: “Beni sevdin 

mi canım?” Yavuz şaşkındır. Son-

ra tekrar anlatıcıya döner: “Beni 

unutmak için kendini zorlama.” 

Anlatıcı şöyle cevap verir: “Seni 

hep sevdim ben şimdi her za-

mankinden de çok.” Sitare şöyle 

der: “Bakın çocuklar bana ilanı 

aşk ediyor. Yavuz sen de sevi-

yorsun değil mi?” Yavuz “Evet!” 

der. Sitare cevap verir: “Gördü-

nüz mü şimdi ne yapacaksınız? 

Yazı tura mı atacaksınız.” Sonra 

Zelda’ya döner: “Kimseyi aldat-

madım özür diliyorum mesele 

düşündüğün gibi değil. Öyle ol-

saydı gerçekten sevseydim ne ge-

rekiyorsa onu yapardım. Şimdi 

kalkmak zorundayım. Hakkım-

daki duygularınızda yanılmış sa-

nız sorumluluk size ait. Belki bir 

daha kim bilir görüşmeyebiliriz 

35 yıl az sayılmaz bir insan için.” 

Romanın kahramanı dağılmış, 

perişan olmuştur. 

Gül Yetiştiren Adam torunu 

Ahmet’le beraber sabah nama-

zına gitmek üzere yola çıkarlar. 

50 yıl sonra ilk defa çıkmaktadır. 

Her yer, her yer yenidir. Cami ise 

değişmemiştir. Cami tıklım tık-

lım dolacak diye düşünürken… 

Öyle değildir. Ayakkabıları ayak-

kabılığa bırakırlar. Tüyleri diken 

diken olur, zira orada bir fötr 

şapka vardır. Ön saflarda bir yere 

oturur. Hafifçe yanından cübbe-

li sarıklı genç bir adam geçer. 

Namazdan çıkınca tanır genç 

adamı… Cübbesi yok, sakalı da 

yok. Çileden çıkar ve seslenir. Ey 

insanlar! Siz Hristiyan mısınız? 

Ey cemaati müslimin ve gafilin! 

Siz mecusi misiniz? Hangi mil-

lettensiniz? 

Romanda iki kurgu var de-

miştim Sitare ve Gül Yetiştiren 

Adam. İkisi de bitecek. Beni şa-

şırtan şu oldu anlatıcı ile Tansel 

evleniyor. Burada Tansel’in bir 

hanım ismi olduğunu anlıyo-

rum. Romanın finalini kitabı 

okuyarak öğrenelim.

Gül Yetiştiren Adam düşünüyor. Şehirde her şey 
değişmiştir. Artık insanlar erken uyumaz. Oysa bir 

zamanlar yatsı namazından sonra yalnız cemaat kalabalığı 
vardır mahallede. Bunlar en yakın camilere gelmişlerdir. 
Kimse bir işi olmadıkça bir sokaktan geçmez. Herhangi 
bir kimse bir yerden geçse hayrola sorusu ile karşılaşır. 
Şimdi herkes her yerde görülebilir, bu yadırganacak bir 

şey değildir. Şehirde yadırganacak hiçbir şey kalmamıştır. 
Şehirde mahremiyet de kaybolmuştur.
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Spor ve Eğitim Derneği’nin dü-
zenlediği yarışmaya katılan kısa 
filmlerin gösterimleri de bu çer-
çevedeydi. 23-25 Kasım 2020 ta-
rihlerinde, Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Fatih Yerleşke-
si ve Bağlarbaşı Kültür Merkezi 
Cep Sinema Salonunda eş za-
manlı olarak yapıldı.

Genç Öncüler Kısa Film Ya-
rışması, kısa filmleri alt türleriyle 
birlikte görünür kılmayı, bu tür-
de üretim yapan yönetmenlere 
maddi ve manevi destek sağla-
mayı, toplumsal kültürün önem-
li bir parçası olan sinema sanatını 
kısa filmler üzerinden zenginleş-
tirmeyi de hedefliyor. Yarışmada 
5’inci yılı geride bıraktıklarını 
aktaran etkinlik koordinatörü 
Aşkın Özcan, şunları kaydetti: 
“Bugüne kadar ‘Evsizler’, ‘Birey-
selleşme ve Aile’, ‘Güven’, ‘Bir-
likte Yaşama Kültürü’ temalarıyla 
yarışmalarımızı gerçekleştirdik. 
Bu yıl tema sınırlaması koyma-
dık ve iki kategoride yarışmacı-
ların eserleri jürimiz tarafından 
değerlendirildi. 5 senede 645 
film tarafımıza ulaştı ve 30 filmi 
ödüllendirme fırsatına eriştik. 
Yıllardır ihmal edilen bir alanda 
kıymetli bir organizasyona ev 
sahipliği yapmaktan onur duyu-

B ir kitle iletişim aracı olarak 
geniş kitlelere ortak bir gö-

rüş yaratma işlevine sahip olan 
sinema, kültürel hayata biçim 
vermesiyle son yıllarda çok daha 
öne çıktı. 1980’lerden itibaren 
çoğalmaya, çeşitlenmeye devam 
eden film festivalleri/günleri ise, 
bu buluşmanın ve bütünleşme-
nin en önemli araçlarıdır.  Fes-
tivallerde, filmler seyirci ile bu-
luşurken aynı zamanda sanata ve 
kültüre çok daha önemlisi haya-
ta ilişkin tecrübeler de paylaşılır. 
Mesela yönetmenler filmlerini 
gösterme ve tanıtma imkânı bul-
manın yanında meslektaşlarıyla 
etkileşime geçip yeni eserleri için 
gerekli ortamın temelini hazırla-
maktadırlar.

Geçen yıl yurt içinde ve yurt 
dışında düzenlenen film fes-
tivalleri salgın dolayısıyla pek 

çok kültürel etkinlik gibi alınan 
-fiziki mesafenin korunması, 
maske ve temizlik gibi- tedbirler 
dâhilinde kısıtlı sayıda izleyici-
nin katılımıyla veya çevrim içi 
gerçekleştirildi. 

Salgın Günlerinde Sinema
Salgın sürecinde hemen her-

kes sinemayla olan ilişkisini göz-
den geçirme deneyimini yaşadı. 
Festivaller sanatın birleştirici ve 
iyileştirici gücünü öne çıkarmayı 
yeğlediler mesela. Sinemaların 
tekrar açıldığı yeni durumda, 
normalleşme sürecine bir nebze 
olsun katkı sunmayı ve festival 
ruhunu tekrar canlandırmayı 
hedefleyen etkinlikler ise uygun 
fiziki şartlar çerçevesinde ger-
çekleştirildi.

Çok farklı kuşakları buluş-
turan Genç Öncüler Gençlik, 

5. KISA’DAN HİSSE 
KISA FİLM GÜNLERİ

Hanne MERYEM

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından organize 
edilen 5. Kısa’dan Hisse Kısa Film Günleri’nde ödüller sahiplerini buldu.
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yoruz. Gelecek yıllarda etkinliği 

daha da çekici hâle getirmek için 

çalışacağız”.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından desteklenen yarış-

manın bu yılki jürisinde Atalay 

Taşdiken, Cemal Şakar, İpek 

Tuzcuoğlu, Seyid Çolak ve Belkıs 

Bayrak yer aldı. Organizasyonun 

danışma kurulunda ise sinema 

yazarı İhsan Kabil, yazar Cevat 

Özkaya, yönetmen Sinan Sertel, 

sinema eleştirmeni Tuba Özden 

Deniz ve yönetmen Bekir Bülbül 

bulundu. 

Sanat, Fikirler ve Tecrübe

Festival sözlüklerde “Belli bir 

sanat dalında oyun ve filmlerin 

sunulması ve gösterilmesi so-

nunda ödül, derece verilmesi bi-

çiminde düzenlenen ulusal veya 

uluslararası gösteri dizisi, şenlik” 

anlamına gelmektedir. Hakika-

ten çeşitli nedenlerle ertelenen/

iptal edilen festival sayısının 

azımsanamayacak ölçüde oldu-

ğu geçen yıl, toplamda 433 fil-

min başvuru yaptığı 5. Kısa’dan 

Hisse Kısa Film Günleri bu çer-

çevede tam manasıyla bir şenlik 

hüviyetindeydi.  Yarışmada lise 

kategorisinde yedi film, genel 

kategoride ise yirmi dört kısa 

film ön elemeyi geçerek ödül 

için yarışmaya hak kazandı.

Genel Kategoride APP filmiy-
le Hatice Aşkın, Lise kategori-
sinde ise Tears filmiyle Remiye 
Zeynep Yalçınkaya birincilik 
ödülünü almaya hak kazandı. 
Ragıp Tok’un Tor filmi genel 
kategoride ikinci olurken, Er-
kan Orasan’ın İkame filmi aynı 
kategoride üçüncü oldu.  Lise 
kategorisinde İbrahim Kerem 
Tutal Mütemadiyen filmiyle 
ikinci olurken aynı kategoride-
ki Atom filmiyle Bengisu Koca 
üçüncülük ödülünü almaya hak 
kazandı.  Raman Kılıç Servis fil-
mi ile Jüri Özel Ödülü’ne değer 
görülürken, Genç Öncüler Özel 
Ödülü’nü ise Yağmur Olup Şeh-
re Düşüyorum filmiyle Kasım 
Ördek aldı. Bu yıl tema sınırla-
masının bulunmadığı yarışmada 
genel ve lise olmak üzere iki ka-
tegoride toplam 35 bin lira ödül 
dağıtıldı. Genel kategoride yarı-
şan filmlerde, birinciye 10 bin, 
ikinciye 7 bin, üçüncüye 4 bin, 
Jüri Özel Ödülü ve Genç Ön-
cüler Özel Ödülü olmak üzere 
ikişer bin lira ödül verildi. Lise 
kategorisinde yarışan filmlerde 
ise birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 
bin TL, üçüncüye 2 bin lira tak-
dim edildi.

5. Kısa’dan Hisse Kısa Film 
Günleri, Fatih Kültür Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen ödül 
töreniyle sona erdi.  Programa 
salgın kısıtlamaları gereği katıla-

mayan Remiye Zeynep Yalçınka-
ya yerine babası Mahmut Niyazi 
Yalçınkaya katıldı. Yalçınkaya, 
kendi yaş grubunun gençlere 
duyduğu güvensizlikten dem vu-
rarak, bu ülkeye ve gençlerine 
çok güvendiğini belirtti.

Törende genel kategoride 
ikincilik ödülünü takdim eden 
SEKAM yönetim kurulu başka-
nı Prof. Dr. Burhanettin Can ise 
konuşmasında Mahmut Niya-
zi Yalçınkaya’ya atıfta bulunup 
gençlere güven meselesinin çok 
önemli olduğunu işaret ede-
rek geçmişte İslam âlimlerinin 
“Gençlerle istişare edin, onların 
güzel fikirleri vardır. Yaşlılarla 
istişare edin, onların tecrübele-
ri vardır.”  sözünü hatırlattı ve 
bu meselenin önemini belirgin 
kıldı. Aslında bu bağlamda film 
yarışmalarının toplumsal, kültü-
rel ve eğitsel pek çok işleve sahip 
olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Yeni filmler yapmak için 
gençleri çok daha azimli şekilde 
çalışmaya yönelten 5. Kısa’dan 
Hisse Kısa Film Günleri’ne  olan 
ilginin her yıl artması günümüz-
de sinema ve film dilinin ne ka-
dar önemli olduğunu gösteriyor. 
Salgına rağmen başvuru sayısı-
nın hayli fazla olması gelecekte 
film günleri kapsamında daha 
fazla üretimler yapabileceğinin 
sinyallerini de vermektedir.

5. Kısa Film Yarışması Koordinatörü5. Kısa Film Yarışması Koordinatörü
Aşkın ÖzcanAşkın Özcan


