
LİBERALİZMİN SİYASİ TEOLOJİSİ
-Deizm, Radikal Dinî Bireycilik ve Popüler Deizmin Ötesi-

U zun zamandır vekâlet savaşları, biyolojik savaş, biyoterör, genetik manipülasyon, ticaret savaşları, ekonomik krizler, ırkçılık, büyük 
sıfırlama, dijital diktatörlük, din istismarı, küresel iklim değişikliği, salgın hastalıklar, yoksulluk ve daha pek çok gelişmeyi eş-zamanlı 

olarak tecrübe ediyoruz. Arsızlaşan sosyal medyanın kuşatması altında tarihî, sosyal ve kültürel eksenli büyük dönüşümler yaşanıyor. 
Hâliyle bunların memleketimize, yakın coğrafyamıza etkileri sandığımızdan daha büyük. Bizi biz kılan gelenekler çözülüyor, toplumsal 
bağlar zedeleniyor, inançlar sulandırılıyor, ahlaki ve insani değerler aşınıyor… 

Kritik bir dönemde yaşıyor, düşünüyor, yazıyoruz. Türkiye’nin uluslararası sahada hak ve menfaatlerini koruması, bağımsız politi-
ka izleyebilme kabiliyetini artırması dünya egemenlerini endişelendirmekte. Bu nedenle, ülkemizdeki siyasi, ekonomik ve toplumsal 
kırılganlıklara oynuyorlar. Maalesef içerideki bazı mahfillerden de destek alabiliyorlar. Son haftalarda sosyal medya üzerinden açılan 
kampanyanın, Türkiye’yi içe kapatma ve dizleri üzerine çökertme stratejisi ile bağlantısı özel bir ilgiyi hak etmektedir.

Koparılan gürültüler bir yana insanın dünyayı anlamlandırma, birey, tabiat ve yaratıcı ilişkilerini yeniden tanımlama çabalarına 
şahit oluyoruz. Son yıllarda Hristiyan dünyanın kendi iç krizlerinden doğan deizm popüler kültürün önemli terimleri arasındaki yerini 
aldı. Açıkçası mevcut tartışmaların ne Orta Çağ ne de Aydınlanma Dönemi’ndeki derinliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine de deizm 
adına bir çıkarımda bulunacaksak, tarihselcilik tartışmaları, mucizelerin gerçekleşmediğine dair birtakım iddialar, vahyin ezeli kelamın 
bir unsuru olarak değil de peygamberin ifadeleri olarak anlaşılması, her ne kadar teolojik derinlikten yoksun olsa da pratik anlamda 
deizm değirmenine su taşımaktadır. Bu yönüyle kanaat teknisyenlerinin önemli bir kısmı Z Kuşağı tanımlaması üzerinden yürütülen 
“deizm” operasyonunun gönüllü taşeronluğunu üstlendiler. Öğrenci hareketlerinden ümidini kesen sol çevreler amorf bir kitle üze-
rinden geleceği şekillendirme çabası içerisindeler. Ayrıca Marx’tan ziyade deizm denildiğinde ilk akla gelen isimlerden Spinoza’ya 
yönelmeleri de bunun bir göstergesi kabul edilebilir.

Popüler anlamda deizm, dünyayı yüce bir varlığın yarattığını, daha sonra kendi başına bıraktığını ileri sürer. Gerçek manada deizm 
ise, dünyanın ilahi bir yaratıcısının var olduğunu kabul ederken, buna karşın herhangi özel bir ilahi vahyi reddederek, tek başına insan 
aklının doğru bir ahlaki ve dinî yaşam için gerekli olan her türlü bilgiyi bize sağlamada yeterli olduğunu iddia eder.  Başka ve daha bir 
kritik tanıma göre ise deizm “tabiatüstü ve pozitif dinî tecrübeleri bulunan Hristiyanlığın aksine, müşterek ahlaki ilkeler üzerine oturur, 
kanunları görünür ve insanların kalplerine kazınmış bir üstün varlığa ibadeti içerir.”  Buna göre deizm Tanrı’ya ibadeti esas alır fakat 
kaynağını dinden almayan seküler bir ahlaka dayanır. Son kertede aşkın bir din ve Tanrı anlatısına sahip olmayan deizm bir din olgusu 
değil, bir yanlış Tanrı tasavvurudur. Dini vicdanlara hapseden bu süreçte dinimsi yapılar sürekli gündemde tutularak insaf, israf, adalet 
başta olmak üzere insanın hırsını gemleyen ne kadar değer varsa tümü rafa kaldırılır. Liberallerin istediği, dünyaya müdahale etmeyen 
Tanrı telakkisi bakımından Simon Critchley’in şu sözleri oldukça manidardır: “Liberalizmin siyasi teolojisi her tarafa yayılmış zayıf bir 
deistik Tanrı’dır. Liberal kişi, (…) bir Tanrı ister, ama istediği Tanrı dünyada etkin olan bir Tanrı değildir.”  Oysa Müslümanlık soyut bir 
Tanrı inancına sahip olmak değildir, dini yalnızca Allah’a has kılmaktır. Bu ise O’nun (Tanrı’nın) dinini kabul etmek demektir. Kur’ân’ın 
bütünlüğünden anladığımıza göre Allah’ın halis dinini kabul etmek, onun ulûhiyetine şirk koşmadan edilen bir iman, bu ilahın ahlaki 
ilkelerini/hayatın tümüne ilişkin yasalarını mutlak bir kabul, ahiretle ilgili kesin bir teslimiyet demektir. Bu bakımdan günümüzdeki po-
püler deizm tartışmalarının ötesine geçip meseleyi hakkıyla ele almak için işe liberalizm ve onun şekillendirdiği dünya tasavvurundan 
başlanmalıdır.

Deizm geçmişte genelde bir grup filozofun Tanrı görüşüydü. Şimdilerde yeni yetme marjinal bir gençlik kesiminin Tanrı anlayışı 
sanılıyor. Maalesef konu bununla sınırlı değildir.  Günümüzde deizmin belli mahfillerde özellikle köpürtülmesi ve medyanın çeşitli 
mecralarında sıkça duyulması ile “kapitalist-neoliberalist küreselleşmenin sömürü düzeni arasında” sanılanın ötesinde bir bağ vardır.  
Ekonomiden siyasete, sanattan dine kadar pek çok alan liberalleşmiş durumdadır. Tüketim özgürlüğü ise bir türlü sorgulanmamakta-
dır. Bunun neticesinde yeni birey ve toplum tasavvuruna eşlik edecek “liberal bir Tanrı” telakkisi pompalanmaktadır; seküler putlarla 
gücün temelleri asla sorgulanamamaktadır. Deizm tanımlamaları bir kez daha göstermektedir ki deizmin, ateizmden önceki son durak 
olduğu yabana atılacak bir yaklaşım değildir. Pagan Yunan’dan Aydınlanma Dönemi’ne kadar Tanrı, hayatın içinde oldukça dinamik bir 
varlık olarak kabul edilirken, modernleşme sürecinin itikadi temayülü olan deizm varlığın “otonomluğu” tezi üzerinden Tanrı’nın hayat-
tan kovulduğu yeni bir çığır açmıştır. Evreni var eden ve onun gidişatında etki sahibi olan yüce bir varlığa ve o varlığın dünyaya vahiy 
gönderdiğine itiraz eden ateizmin de yaslandığı otonom varlık ve evren düşüncesi hâlihazırda yaşadığımız zaman dilimini de etkile-
miştir. Bu bakımdan ateizmle, tabiatın düzenine, insanın kaderine ve eylemlerine müdahale etmeyen, tabir caizse “münzevi Tanrı” an-
layışının şekillendirdiği deizmin müşterekliği söz konusudur. Deizmin yayılışından kaygı duyup şikâyet eden geniş bir kitle şöyle ya da 
böyle bir deist inanca sahiptirler. “Kur’ân şöyle buyuruyor.” dediğinizde umursamadan işlerini, “Allah akıl vermiş!” diyerek hiçbir vahyi 
ilkeye ihtiyaç duymadan çözümleme gayretine düşen insan, hangi dinî etiketi taşırsa taşısın deist bir tutum sergiliyor demektir. Aslına 
bakılırsa deizm tartışması siyasal bir gündem önermektedir. Kendilerini deist olarak tanımlamasa bile yetişkinlerin önemli bir kısmının, 
liberal bireyciliğin egemenliği ve dinin bütüncül algılanmasının noksanlığı nedeniyle pekâlâ deist olarak nitelenmesi mümkündür.

Bütün bunların ardından şunu söylemek mümkündür: Türkiye’de ve dünya genelinde umumiyetle deist bir ortam vardır. Modern 
bilim, teknik, siyaset, vb. gibi modern kültür ögeleri şüphesiz doğrudan deizm üretiyor değildirler. Ama deizme yönelimde önemli 
etkilere sahiptirler. Türkiye’de 14-20 yaş aralığındaki gençliğin deizme yönelimiyle ilgili araştırmalar, bunda gençlerin dinle diyalo-
jik ilişkilerinin değil mevcut siyasal kutuplaşmaların belirgin bir rolünün olduğunu göstermektedir. 2000 sonrasında dünyaya gelen 
bugünün gençliği anneleri, babaları ve dünyanın tamamı gibi öncelikle iyi eğitim, iyi-rahat-bol maaşlı iş, konforlu bir hayat beklentisi 
içinde. Hâliyle dijital tekno-kültür kuşağın dinî inançları ve beklentileri milenyum öncesinin çevrede yer alan ve merkezin nimetlerin-
den ve tercihlerinden yoksun bırakılan kuşaklarından büyük ölçüde farklı. Muhafazakâr kesim ilk defa uzunca bir süre iktidarda kalıyor 
-tabiatıyla iktidarlar da doğası gereği bazı yan etkiler oluştururlar-. Popüler deizm bu yan etkilerden biri şeklinde okunabilir. 

Esasen, dünya ölçeğinde ele alındığında deizmin sadece gençlerle ilgili/sınırlı olmadığı çok açıktır. Sonuçta insan kararlarında neyi 
ölçü alıyorsa tanrısı odur. Zira Tanrı kural koyandır. Bu durumu deistler iyi düşünmeli. Madem bir Tanrı varsa, onun insanla/evrenle 
irtibat kurmaması mümkün değildir. Deizmin yani “akıl dini” rüyasının gerçek olmaya başladığını haber veren insanlık 2.0, dijital çağ, 
evrensel bildiriler, yapay zekâ gibi gelişmeler var olan popüler tartışmaların ötesine geçmeyi gerekli kılmakta. Deizmin, dinle ilgili 
tartışmaların etrafında döndüğü merkezî mefhum olduğunu düşünenlerin, bu bakış açısının küresel elitlerin “küresel din” telakkisiyle 
ilişkisini dikkate alarak yola çıkmaları gerekir.  

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle…
Umran 
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Metin ALPASLAN

Türkiye’nin uluslararası sahada hak ve menfaatlerini koruması, bağımsız politika 
izleyebilme kabiliyetini artırması dünya egemenlerini endişelendirmektedir. 
Bu nedenle, Türkiye’de siyasi, ekonomik ve toplumsal kırılganlıklara 
oynuyorlar. Maalesef içerideki bazı mahfillerden de destek alabiliyorlar.

Türkiye’nin Görünümü: 
Fırsatlar ve Zorluklar

B ugün dünya yeni 
gelişmelere ve bü-

yük dönüşümlere ge-
bedir. Bu durum, Jo-
seph Schumpeter’in 
“yaratıcı yıkım” ve Rosa 
Lüksemburg’un “düzel-
tici savaş” teorilerinin 
sanki yeniden canlandı-
ğına işaret ediyor. SSCB 
dağıldı, komünizm yı-
kıldı, Soğuk Savaş bitti, ABD geriliyor, Çin yük-
seliyor, Brexit’ten ve salgın sürecinde yaşananlar-
dan sonra Avrupa Birliği çöküş sinyalleri veriyor. 
Küresel salgın derinleşecek sosyo-politik ve eko-
nomik öfke tırmanışı, küresel ölçekte insan hare-
ketliliğine, siyasi çalkalanma ve dönüşümlerine 
sebep olacak.

Sıcak çatışmalar, vekâlet savaşları, bölgesel is-
tikrarsızlıklar, terörist ağların yayılması, korona 
ile başlayan küresel sağlıkla ilgili sorunlar, siber 
dünyadaki gelişmeler, iklim değişikliği gibi me-
selelerle boğuşan dünyada bu sancılı düzen daha 
devam edecek gibi gözüküyor. Büyük güçler ça-
tışmalarını ve güç mücadelelerini çeşitli yerel ve 
bölgesel kriz alanlarında sürdürmeye devam et-
mektedirler. Yeni dünya düzeni böyle riskli bir 
ortamda şekillenmektedir. Mevcut uluslararası 
kurumlar meseleleri adil bir şekilde çözmek yeri-
ne, büyük güçlerin rekabetine hizmet eder şekilde 
yürütmektedirler. İsrail Gazze’de taş taş üstünde 
bırakmazken BM Güvenlik Konseyi’nde bu zulmü 
durduracak bir kararın alınmasını ABD veto ede-
bilmektedir. Suriye’de Esed rejiminin zulmünün 
durdurulması için alınacak herhangi bir kararı 

Rusya veto edebil-
mektedir. Emperyalist 
güçler, kendi araların-
da bir güç mücadelesi 
içinde olsalar da, söz 
konusu yer yakıp yık-
tıkları İslâm beldeleri 
olduğunda, döktükleri 
kan Müslüman kanı ol-
duğunda, söz konusu 
Türkiye olduğunda, tek 

bir blok olarak hemen birleşmekte ve güç birliği 
yapabilmektedirler. 

İslâmofobi, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle bera-
ber kangren gibi yayılmış, özellikle esrarengiz 11 
Eylül 2001 tezgâhı ile İslâm, korkulması gereken 
bir terör dini hâline getirilmiştir. Bir yandan ken-
di laboratuvarlarında ürettikleri terör örgütlerini 
sahaya sürüp kullanırken, bir yandan da İslâm’ı 
ve Müslümanı suçlamaya, karalamaya devam edi-
yor, İslâm karşıtlığını, İslâm düşmanlığını bitevi-
ye tahrik ediyorlar. Bu yetmiyormuş gibi şimdi 
de başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa’da 
Türkofobi’ye yöneldiler

Yaşadığımız coğrafyada oynanan oyunlar Mat-
ruşka gibi… Kutu içinde kutu, iç içe geçmiş, sa-
yısı belirsiz kutular şeklindedir. Yeni uluslararası 
düzeni kim şekillendirecek sorusunun cevabını 
yaşanılan gelişmeler verecek.

Batı ile Doğu Arasındaki Türkiye

Türkiye, tarih boyunca uygarlıklarının kesişti-
ği, üç kıtanın tam ortasında Anadolu’da bulunan, 
Nâzım Hikmet’in deyişiyle “Asya’dan Akdeniz’e 
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bir kısrak başı gibi uzanan” güzel bir memleket. 
Hem bir Orta Doğu ülkesi, hem Balkanlar üze-
rinden bir Avrupa ülkesi, hem de Kafkaslar üze-
rinden bir Avrasya ülkesidir. NATO üyesi, Avrupa 
Konseyi ve AGİT kurucusu, AB’ye girmek için can 
atan yüzü batıya dönük bir ülke. Avrasya enerji 
koridorunun kilit ülkesi konumunda olmakla 
jeostratejik önemi artan, kimlik ve bölgesel güç 
olarak jeopolitik değeri yüksek bir ülkedir. Na-
polyon, “Eğer dünya bir devlet olsaydı başkenti 
İstanbul olurdu.”1 demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 1946 tarihli Bel-
gesinde: “Türkiye’yi kontrol eden, Akdeniz’den 
Hindistan’a tüm bölgeyi kontrol eder.”2 ifadesi 
kullanılıyor. Tarih boyunca bu coğrafyada hâkim 
olanlar güçlü olmak zorunda kalmışlardır. Çin’in, 
Amerikan hegemonyasını kır-
mak için planladığı, Çin’i en 
kısa yoldan Avrupa’ya ulaş-
tıran Bir Kuşak Bir Yol (Orta 
Kuşak) projesinin en mer-
kezi yerinde vazgeçilmez bir 
güzergâh üzerinde bulunu-
yoruz. Orta Kuşağın Trabzon 
üzerinden Karadeniz’e, Mer-
sin üzerinden de Akdeniz’e 
açılması da mümkündür. 
Orta Kuşak Türkiye’yi Gü-
ney Kafkasya-Türkistan üze-
rinden küresel üretimin yeni 
merkezi olan Asya-Pasifik’e 
ulaştırdığı gibi, aynı zamanda 
Türkiye, Kuşak Yol İnisiyatifi 
içinde bir ileri üretim ve lojis-
tik merkezi hâline de gelebi-
lir. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu “Çin’den 
Avrupa’ya uzanan 3 büyük ticaret yolu göz önüne 
alındığında bir konteyner, Türkiye üzerinden 7 
bin kilometre yol alarak 10-15 günde, Rusya Ku-
zey Ticaret yolu üzerinden 10 bin kilometre mesa-
fe kat ederek 15-20 günde, Süveyş üzerinden 20 
bin kilometre seyrederek 45-60 günde Avrupa’ya 
ulaşıyor. Dünya ticaretinde zaman kavramının 
önemi düşünüldüğünde ülkemiz konumu itiba-
rıyla avantajlı bir durumda bulunmaktadır.” diyor.

1 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/arap-dunyasinda-yeni-tur-
kiye-firtinasi/242321

2 https://penceretv.com/yazarlar/r-oner-ozkan/abd-disisleri-
belgesi-turkiyeyi-kontrol-eden-akdenizden-hindistana-
tum-592

Diğer taraftan Türkiye, son yüzyılda kendisi-
ne zorla giydirilen deli gömlekleri ile içine itildiği 
Batıcı cenderede çırpınan bir ülke. Batı’nın Müs-
lüman Türk düşmanlığı had safhada olduğu hâlde 
Batılılaşma ülküsünü ısrarla sürdüren ‘laikçi cum-
huriyet kafası’ hiç değişmiyor. Hâlâ, “Türkiye’nin 
yüzü Batı’ya dönüktür.” mottosu ile yönünü çizen 
Türkiye, ABD’den, AB’den, NATO’dan yediği ka-
zıklara, aleyhinde kurulan düzenbazlıklara rağ-
men maalesef bu takıntısından vaz geçmiyor. 

Siyaset ve İç Sorunlar

Türkiye’de siyaset kurumu kirlenmiş ve top-
lum nazarında çok ağır bir itibar kaybına uğra-
mıştır. Güvenilirlik anketlerinde siyaset ve siyasi 
kurumlar yerlerde sürünmektedir. Türkiye’de si-

yaset, bir kamu hizmetinden 
ziyade, maddi manevi gücü 
artırma aygıtı gibi görülmek-
tedir. Bir taraf diğerine “128 
milyar doları ne yaptın?”, 
diye soruyor, bu taraf diğe-
rine “650 milyon lirayı ne 
yaptın?”, diye soruyor. Garip 
ülkem. Tencere dibin kara 
senin ki benden kara misa-
li bir bataklık âdeta. Çözüm 
üreten yok. Bu fukaralığın, 
işsizliğin, dinsiz sapkınlığın, 
soygun düzeninin üstesinden 
nasıl geleceğiz. Bir şey söyle-
yen yok. Varsa yoksa herkes 
birbirinin kirli çamaşırlarını 
faş etmekle meşgul. İktidar 

da muhalefet de Kürt sorununu derinliğine tar-
tışmak yerine Kürt oylarına yönelik bir mücadele 
yürütüyorlar. Konu hükûmet kanadı ile muhalefet 
cephesi arasında HDP’nin kapatılıp kapatılmama-
sı üzerinden konuşuluyor. Bu gidişe dur denil-
mediği takdirde Türkiye’yi karanlık bir gelecek 
beklemektedir. Ancak kendi içinde güçlü olan 
bir Türkiye’nin dünyada da güçlü olabileceğini 
unutmayalım. 

Başta gençlik olmak üzere Türkiye’nin gözü 
dışarıdadır. Yetişmiş insan dışarı kaçıyor. İnsan 
kaynağı konusunda en önemli çözüm eğitimdir. 
Ancak eğitim sistemi her gelen bakanla değiştiri-
lerek kalbura döndürülmüştür. Türkiye’de orta-
lama eğitim süresi 7, 6 sene. OECD ülkelerinin 

Türkiye’de siyaset kurumu 
kirlenmiş ve toplum 

nazarında çok ağır bir 
itibar kaybına uğramıştır. 
Güvenilirlik anketlerinde 

siyaset ve siyasi kurumlar 
yerlerde sürünmektedir. 
Türkiye’de siyaset, bir 

kamu hizmetinden 
ziyade, maddi manevi 

gücü artırma aygıtı gibi 
görülmektedir.
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sürelerinin neredeyse yarısına denk geliyor. Ye-
tişkinlerde üniversitesi diploması olanların oranı 
Türkiye’de yüzde 15, İspanya’da yüzde 32, Gü-
ney Kore’de ise yüzde 42. Türkiye’de bir milyon 
nüfusa 173 araştırmacı düşüyor. Almanya’da bir 
milyona bin 700 araştırmacı; Güney Kore’de ise 
1000 araştırmacı düşüyor. 

Değişen dünyada Türkiye’nin ciddi adımlar 
atması gerekirken Türkiye’nin, enerjisini içerde 
tüketmeye yönelik bir konuma gelmesinin anla-
mı nedir? Sedat Peker gibi sosyal medyada mil-
yonlarca izleyeni ve Türkiye’de sempatizan bir 
kitlesi olan birinin devlet karşıtı bir duruma dü-
şürülmesi manidardır! Peker’in, Türkiye’ye karşı 
her türlü faaliyetin tezgâhlandığı, Türkiye düşma-
nı Dahlan’nın operasyon merkezi Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden sesinin yükselmesi çok düşün-
dürücü olup, olayın sıradan bir durum olmadı-
ğını göstermektedir. İşin arka planında ne vardır 
bilemiyoruz. Burada üzerinde durulması gereken 

husus, Türkiye’nin başına nasıl bir çorap örüldü-
ğü konusudur. Devlete karşı bir eylemde olmaya-
cağını ısrarla söyleyen bir insanın ikinci bir Rıza 
Zarrab olayına benzer bir duruma getirilmesine 
kimler sebep olmuştur. Söz konusu edilen uyuş-
turucu yüklü gemi, bazı cinayetler, rüşvetler, yat 
limanına çökmek vs. gibi kirli ilişkilere devlet 
mensuplarının adının karışması çok can sıkıcı bir 
durumdur. Bu insanları kim kaşıyor, kim tahrik 
edip “Dubai Masası” denen şer merkezinin kuca-
ğına atıyor. Yurtdışında olduğu bilindiği hâlde 50 
polisle ailesinin yaşadığı evi kadın polis bulun-
durmadan basmak kimin eseri? Gezi Parkı’ndaki 
göstericilerin çadırlarını yakıp ortamı kızıştıranla-
ra benziyor. Yeraltı dünyasına mensup bir kişiyle 
siyasilerin bu kadar içli dışlı olması nasıl izah edi-
lebilir? Arka planda karmaşık bir istihbarat ope-
rasyonu var gibi gözüküyor. Türkiye ile ilişkileri 
en kötü durumda olan bir ülkeden bu yayınların 
yapılması olayın basit olmadığını gösteriyor. Böyle 

bir insanın tahrik edilerek intikam hissiyle hareket 
etmesine sebep olmak, Türk devletini uyuşturucu 
işine bulaşık gibi göstermek, devlet içi, parti içi 
çekişmeleri uluslararası bir kumpasa alet etmek, 
işi bu noktaya getirmek anlaşılır ve kabul edilebi-
lir bir durum değildir. Adaletin bir an önce hare-
kete geçip, temiz toplum adına meselenin üzerine 
gitmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Gaziantep’te camide toplana-
rak Ramazan ayı boyunca itikafta bulunacaklarını 
belirten kişilerin amaçlarının, ibadet değil provo-
kasyon olduğunu belirten emniyetin, bu kişileri 
kolluk kuvvetlerinin biber gazı müdahalesiyle 
camilerden çıkarma görüntüleri toplumda infiale 
sebep olmuştur. Bunun üzerine, Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün, eylemler sırasında polislerin gö-
rüntülerinin veya seslerinin kaydedilmesini yasak-
layan bir genelge yayımlaması tepkiyle karşılandı. 
“Özel hayatın gizliliğinin ihlali” gerekçe gösterilen 

genelgede, polisleri kaydeden kişilerin engellen-
mesi ve haklarında adli işlem yapılması gerektiği 
belirtildi. Halkın haber alma-verme özgürlüğünü 
kısıtlayan ve polise dokunulmazlık getiren bu 
genelge hukukçulara göre anayasaya aykırıdır ve 
hukuki değildir. Polisin uyguladığı şiddete son 
vermek yerine, vatandaşın bunu görüntülemesi-
ni, gazetecilerin bunu yayımlamasını engellemeye 
çalışmak, Türkiye’de hâlâ özgürlükler konusunda 
epey yol alınması gerektiğini gösteriyor.

Türkiye’nin birçok problemle uğraştığı böyle-
si sıkıntılı bir dönemde, yanlış ve haksız uygula-
malara karşı en küçük bir eleştiri veya serzenişe 
hemen tepki ve savunma refleksi gösteriliyor. Bu 
ülkede “kral çıplak” diyebilen insanlara ihtiyaç 
vardır. Sapla saman birbirine karıştırılıyor. Mese-
leleri olgular üzerinden değerlendirmek yerine, 
algılar ve duygular üzerinden değerlendiriyoruz. 
Ya “müzmin muhalif” ya da “fanatik taraftar” 
oluyoruz.

Yeni soğuk savaşın bir cephesi Avrupa olup tarafları ABD ile Rusya, diğer cephesi ise Güney 
Çin Denizi olup tarafları ABD ile Çin’dir. ABD, dünyanın yeni süper gücü Çin’in yükselişini 
durduramazsa, küresel hegemonyayı Çin’e kaptıracağını hesaplıyor ve Çin’i çevrelemek 

amacıyla büyük gayret gösteriyor.
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Şunu unutmayalım; Türkiye’nin uluslararası 
sahada hak ve menfaatlerini koruması, bağımsız 
politika izleyebilme kabiliyetini artırması dünya 
egemenlerini endişelendirmektedir. Bu neden-
le, Türkiye’de siyasi, ekonomik ve toplumsal kı-
rılganlıklara oynuyorlar. Maalesef içerideki bazı 
mahfillerden de destek alabiliyorlar. 17 Aralık’tan 
hemen önce ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardo-
ne birçok ülkenin Avrupa ülkeleri büyükelçilerine 
verdiği yemekte şöyle demişti: “Türkiye liderleri-
ne söyledik, dinlemediler. Şimdi bir imparator-
luğun çöküşünü izleyeceksiniz.” Ve bu söylemin 
en ciddi hamlesinin 15 Temmuz Darbe Girişimi 
olduğunu gördük.

Ekonomi Güçlü Olursa, Devlet de Güçlü Olur…

Ekonomik zaviyeden ülkemize baktığımızda, 
Türkiye’nin şu anda finans-oligarşisinin bir nevi 
rehinesi durumunda olduğunu görüyoruz. Ra-
hip Brunson sürecinde görüldüğü gibi Türkiye’de 
istedikleri anda finansal kriz çıkarabilecek du-
rumdadırlar. Tefeci faizi ile borçlanan bir ülke 
hâline gelmiş durumdayız. Borçları tekrar yüksek 
faizli borçlarla ödüyoruz. Dış borçlanma belirli 
bir noktayı geçince sadece yoksulluk değil ege-
menlik sorunları da yaratmaya başlar. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son 200 yılı çok sayıda finan-
sal dersle doludur. Tarihten ders çıkarmak gere-
kir. Üretimden kopuk rant ekonomisi ve dış borç 
bağımlılığı sonucunda saplanılan ekonomik kriz 
nedeniyle, rehine hâline gelmiş Türkiye’de artık 
bağımsız bir Türkiye politikası konuşmak zor-
laşmaktadır. Türkiye ekonomik olarak güçsüzleş-
tikçe başına çeşitli tuzaklar örülmekte, ayırımcı 
muamelelere maruz kalmaktadır. Türkiye’nin, 
bağımsız bir siyaset uygulayabilmesi için sıkışmış 
durumdaki ekonomisini bir tehdit unsuru olarak 
kullanılabilir olmaktan çıkarması gerekmektedir. 
Askerî güç caydırıcılığı, askerî kapasitenin eko-
nomik imkânlar ölçüsünde arttırılmasıyla ancak 
mümkün hâle gelir. 

Enflasyon yüzde 8’lerden 30’lara çıkmıştır. Va-
tandaşı çıldırtacak bir mekanizma devrededir. Fa-
hiş fiyatlardan dolayı alım gücü düşen vatandaşın 
pazarda canı yanıyor. OECD’nin ülkeleri arasın-
daki gıda fiyatı araştırmasında OECD ülkelerinin 
ortalaması yüzde 1,8 iken Türkiye’de oranlar yüz-
de 20’lerde seyrediyor. Aynı zamanda ahlaki bir 
sorun olan bu duruma devlet acil tedbir almadığı 

takdirde, ne yazık ki sonuçları 2023 Haziran se-
çimlerine yansıyacaktır. 

Son 10 yıllık dönemde Türk Lirası karşısında 
Euro yüzde 351, Amerikan Doları ise yüzde 423 
oranında değer kazanmıştır. Ülkemiz gelir dağılı-
mı adaletsizliğinde Avrupa’da Sırbistan’dan sonra 
ikinci sırada yer alıyor. Türkiye gibi dört mevsim 
bir ülkenin geleneksel tarımda dış açık vermesi 
anlaşılabilir bir durum değildir.

2009 yılından sonra IMF’siz idare etmemizin 
nedeni global likidite fazlasıydı. Ancak 2008 son-
rası gelen yabancı kaynaklar inşaata, betona har-
canarak israf edilmiştir. Bütçe dengesi bozuktur. 
Devletin gelirleri giderlerini karşılamıyor. Merkez 
Bankası rezervleri erimiştir. Cari açık 60 milyar 
dolardır. Finansman ihtiyacı büyüktür. Kişi başı 
millî gelir giderek azalmakta, işsizlik artmaktadır. 
Türkiye’nin tarımda ve sanayide var olan üretim 
potansiyeli etkin kullanılmamaktadır. Ekonomi-
nin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan israfın 
önlenmesiyle ve kaynakların etkin ve iyi hazırlan-
mış plan ve programlarla kısa zamanda çıkılabilir. 

Adalet sistemimize güvenmedikleri için yeter-
li yabancı yatırım gelmemektedir. Ayyuka çıkmış 
yolsuzluk iddiaları Türkiye gibi ümmetin ümidi 
bir ülkeye yakışmamaktadır. Bugünkü yaşadığı-
mız kriz sistemsel bir krizdir. Ülkemizin kapitalist 
merkeze ve neoliberalizme kayıtsız bağlanmasının 
sonucudur. Bu teslimiyet devam ettiği sürece de 
bugünkü iktisadi krizden çıkış mümkün değildir. 
Artık kendi kendimize anlatı pazarlamayı bırakıp, 
bizi değerlerimizle ayakta tutacak yapısal/sistem-
sel reformları yapmak gerekiyor. Bu coğrafyada 
huzurlu yaşamak için ileri teknolojilerini ürete-
bilen, üretim bazlı, adil, rekabetçi bir ekonomiye 
sahip olmak önem taşımaktadır. 

Değişen Dünya, Güç Dengeleri ve Türkiye

Genel olarak dünya konjonktürüne baktığı-
mızda gördüğümüz manzara, uluslararası iliş-
kilerde değişen dinamikler sonucunda dünya 
dengeleri değişmekte, yeni yaklaşımlar, yeni den-
geler ortaya çıkmaktadır. Soğuk Savaş dönemin-
de taraflar Amerika’ya veya Sovyetler’e bakarak 
pozisyon alırdı. Eskinin iki kutuplu dünyası yı-
kıldı ve yerine çok kutuplu bir dünya kuruldu, 
yeni güç odakları ortaya çıktı. Dünya, ticaret, ya-
tırım ve teknoloji alanlarında gerçekleşecek yeni 
nesil bir soğuk savaşla karşı karşıya kalacak gibi 
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görünüyor. Yeni soğuk savaşın bir cephesi Avru-
pa olup tarafları ABD ile Rusya, diğer cephesi ise 
Güney Çin Denizi olup tarafları ABD ile Çin’dir. 
ABD, dünyanın yeni süper gücü Çin’in yükselişini 
durduramazsa, küresel hegemonyayı Çin’e kap-
tıracağını hesaplıyor, Çin’i çevrelemek amacıyla 
büyük gayret gösteriyor. 

Uluslararası siyaset, değişen şatlara göre şekil-
lenen karmaşık ilişkiler şeklinde devam etme ta-
biatına sahiptir. Meselâ, Rusya, bir taraftan NATO 
üyesi olan Türkiye’yi kendi yanına çekecek adım-
lar atarken diğer taraftan Suriye’de, Libya’da, Er-
menistan ve Ukrayna’da Türkiye karşıtı icraatlar 
da bulunabiliyor. Güya Suriye’yi koruyan Rusya, 
İsrail’in Suriye’yi bombalamasına asla ses çıkarmı-
yor. Ama bölgede bulunan Türkiye askerî unsurla-
rına her vesileyle zarar vermeyi sürdürüyor. Suud 
ve Körfez ülkelerinin Katar’a yönelik baskısına kar-
şı Türkiye ve İran ortak tutum alırken, Suriye’de, 
Karabağ’da karşı saf-
lara düştüler. Türkiye, 
Yemen’de Suud’a daha 
yakın, İran’a daha me-
safeli konumda duru-
yor. Suudi Arabistan ve 
BAE’nin kuklası hâline 
gelen Mısır bir anda 
Doğu Akdeniz’de tersi-
ne bir manevra yaparak 
Türkiye’nin tezine uy-
gun bir pozisyon alıyor. 
Yunanistan ve Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de uygu-
lamaya çalıştıkları tüm planlar baş aşağı oluyor. 

Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde “denge” 
oluşturan bölgesel güçlü bir aktör olarak ortaya 
çıkması, S-400 alımı, nükleer enerji ve boru hatla-
rı yatırımlarıyla Rusya ile yeni bir aks oluşturması 
Batı’da endişelere sebep olmuştur. Türkiye, kapa-
site artıran bir ülke yolunda ilerledikçe üzerinde 
oynanan oyunlarda artmakta, bölgesel güç müca-
delesinde Türkiye’nin etkisi azaltılmak istenmek-
tedir. Bir taraftan Türkiye’yi iç meselelerle meşgul 
ederken, bir taraftan da Doğu Akdeniz’de tansiyo-
nu düşürmek yerine Yunanistan’ı kışkırtarak yan-
gına körükle gidiyorlar. Ta ki Türkiye geri adım 
attırıp arama ve sondaj gemilerini geri çekmesine 
kadar durmadılar. 

Rusya, emperyalist ruhunun yeniden can-
lanması ile genişlemeci ve yayılmacı politikalar 

izliyor. Deli Petro’nun izinden gidiyor. Sovyetler 
zamanında kendi kontrolündeki toprakları geri al-
maya yönelik bir politika izliyor. Çeçenistan’ı kan-
la susturdu. Gürcistan’ı böldü, Kırım’ı haksız bir 
şekilde ilhak ettiği yetmedi, şimdide Ukrayna’nın 
Donbas bölgesine göz koymuş, oradaki ayrılıkçı-
ları destekliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki ge-
rilim, Rusya’yı ABD, İngiltere, Türkiye ve Avrupa 
Birliği’ni karşı karşıya getirmiştir. 

Türkiye’yi çevreleyen bölgelerdeki kaos, 
Türkiye’yi adeta bir ateş çemberi içine almıştır. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “En küçük bir sende-
lemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadı-
ğımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini 
biliyoruz.” demesi boşuna değil. 

Türkiye yurtiçinde, Suriye’de ve Irak’ta terör 
örgütleriyle amansız bir mücadele yürütmekte-
dir. Yunanistan Lozan Antlaşması şartlarını ihlal 
etmekte ve ABD, Avrupa, İsrail ve Körfez ülkele-

rinden destek görmek-
tedir. Suudi Arabistan, 
BAE ve Mısır İsrail’in 
ve Yunanistan’ın doğal 
müttefiki hâline dönüş-
müş durumdadır.

Tarih, kültür ve 
inanç değerleri ba-
kımından bizim bu-
lunmamız gereken 
alanlarda başkaları at 
koşturmakta ve bize 
karşı kullanmaktadır. 

Yakın çevremizde yaşanan altüst oluşlar nedeniyle 
dış politika ve güvenlikte tehdit algısı yükselen, 
AB ve ABD ile gerginlik yaşayan ve sürekli sıkış-
tırılan Türkiye diplomaside yalnızlaşmayla yüz 
yüze kaldı. Uluslararası planda sorunlu olmadığı-
mız ülke neredeyse kalmadı.

Binlerce yıllık kökleri ve büyük bir devlet ge-
leneğine sahip olan Türkiye’nin tekrar bölgesel 
caydırıcılığı yüksek bir konuma gelmesi, şer güç-
lerin tuzaklarına çomak sokması, oldubittilere ha-
yır demesi Türkiye’yi küresel dayatmaların hedefi 
hâline getirmiştir. Bölgenin Türkiye’siz şekillene-
meyeceğini anladıkları için Türkiye içinde siyasi 
ve ekonomik istikrarsızlık çıkarmak, ihtilafları ka-
şımak için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye ne 
zaman derlenip toparlansa, haklarının peşine düş-
se, ya ekonomik operasyona maruz bırakılıyor ya 
da toplumsal fay hatları tetikleniyor. Zayıf düşmüş 
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Türkiye ile pazarlığın daha kolay olacağını düşün-
mektedirler. Artık iç siyasette olup bitenleri, dışa-
rıdaki niyetlerle paralel okumamız gerekiyor.

Türkiye-önceki profili olan-sürekli idare edil-
mesi gereken bir yarı-ortak pozisyonundan çıkıp, 
kendi çıkarlarını korumaya başlayıp, kendi rota-
sını çizmeye karar verdiğinde büyük bir direnç-
le karşılaşıyor. Türkiye’nin önü açıldığı oranda, 
Türkiye’nin önüne yeni imkânlar çıktığı oranda 
yeni tuzaklar örülüyor. “Ne ol, ne de öl” deniyor. 
Türkiye’nin çevresinde yıllar sürebilecek istikrar-
sızlıklara ve insani krizlere hazırlıklı/güçlü olması 
gerekmektedir. 

Transatlantik İlişkiler, NATO Çatlağı ve Türkiye

Biden, Trump’ın bozduğu transatlantik ittifakı 
yeniden güçlendirmeye çalışmaktadır. Avrupa’nın 
NATO’ya sadakatini düzeltip AB’yle ilişkileri onar-
mayı hedeflemektedir. Böylece Çin-Rus eksenini 
kuşatmak, Avrupa’nın merkez ülkeleri olan Al-
manya ve Fransa’nın, Çin ve Rusya ile ilişkilerini 
kırmak, Atlantik ile Asya arasında sıkışan Avrupa 
ülkelerini denetim altına almak istiyor. Yani ABD, 
NATO’yu kullanarak küresel liderliğini ve etkisini 
yeniden canlandırmayı hedefliyor. 

“NATO 2030” stratejisiyle “Çin ve Rusya ile 
büyük güç rekabetine” odaklanan ABD, Rus gazı-
nı Almanya’ya sevk edecek olan Kuzey Akım 2’yi 
de yaptırımlar kapsamına alacağını ilan edince 
itaatkâr Almanya’nın direnişiyle karşılaştı. Fransız 
ordusunun üst düzey subaylarının yer aldığı Cerc-
le de Réflexion Interarmées, adlı düşünce kuru-
luşu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e “NATO 
2030” planlarını protesto eden bir açık mektup 
gönderdi. Mektupta ABD’nin NATO’nun varlığı-
nı sürdürmek için “Rus düşmanlığı yaratıldığını, 
Atlantik İttifakının Çin ile ABD arasında cereyan 
eden dünya hegemonyası mücadelesine alet edil-
diğini” belirtiyorlar.

Bize gelince, bırakın müttefikliği NATO gide-
rek Türkiye için bir tehdit unsuru olmaya başla-
mıştır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Libya’da 
Hafter’i destekleyerek, Güney Kıbrıs Rum Yöneti-
mi ile askerî ittifak yaparak Türkiye’nin karşısında 
yerini alıyor. Hiçbir yerde bizimle ortak hareket 
etmeyen, Doğu Akdeniz politikasında Türkiye’nin 
karşısında yer alan NATO’dan fiilî ve teorik olarak 
kopmuş durumdayız. Muhtemelen yakın zaman-
da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ilk fırsatta üye 

yapıp Türkiye’yi daha da köşeye sıkıştırmaya çalı-
şacaklardır. ABD, Fransa ve İngiltere NATO bay-
rağı altında kendi küresel çıkar alanlarında farklı 
yapılanmalara yönelmişlerdir. 

Hatırlanacağı üzere, 2017 yılında Norveç’teki 
NATO tatbikatlarında Atatürk’ü ve Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ı “düşman hedefi” sınıfında göster-
diler. Türk subayları orayı protesto ederek terk 
etmişti. Bu basit bir hata değildi. Tam tersine 
NATO’da Türkiye’nin nasıl görüldüğünün açık bir 
resmiydi. FETÖ’cü subayları yetiştiren ve NATO 
görevlerine özel olarak yerleştiren ve 15 Temmuz 
2016’da harekete geçiren de NATO idi. Yurtdışın-
daki görevlerde bulunan ve darbe girişiminden 
sonra Türkiye’ye dönmeyen çok sayıda FETÖ’cü 
o günden beri NATO koruması altında Atlantik 
başkentlerinde yaşamaktadırlar. Bütün bunlara 
rağmen, bizim 15 Temmuz’da başat rol oynayan 
NATO’dan bu kadar beklenti içine girmemiz anla-
şılmaz bir durumdur.

Bir Paradoks: Müttefik Görünümlü Düşmanlar…

ABD merkezli düşünce kuruluşu CSIS’ın (Stra-
tejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi) “Büyük 
Akdeniz Üzerinde ABD Çıkarlarını Güvence Al-
tına Almak” başlıklı 16 Aralık 2020 tarihli rapo-
runda; ABD, Türkiye’yi “gri ülke”, Yunanistan’ı ise 
İsrail gibi “beyaz ülke” olarak işaretliyor.3 Bunun 
anlamı şudur: “Türkiye, orta riskli, çıpa devlet ol-
mayan, NATO üyesi ama düşman Rusya ile po-
litik, askerî ve ekonomik ilişki içinde bir ülke-
dir.” Yunanistan ise risksiz, çıpa(yani güvenlikli), 
NATO ve AB üyesi ülkedir.

ABD, Yunanistan’ı silahlandırırken, bize Pat-
riot vermeyerek hem yalnız bırakmış hem de 
S-400’leri aldığımız için Türkiye’yi CATSA yaptı-
rımları olarak bilinen ABD’nin düşmanlarına uy-
guladığı yaptırımların kapsamına almıştır. Proje 
ortağı olduğumuz ve parasını ödediğimiz F-35 
uçaklarımızı vermediği gibi bizi hukuksuz ola-
rak programdan çıkarmıştır. Ayrıca bölgemizde 
Türkiye’ye karşı düşmanca planlarını uygulama-
ya, FETÖ’yü ve PKK/YPG’yi Türkiye’ye karşı kul-
lanmaya devam ediyor. YPG’ye helikopter ve ağır 
silah eğitimi verdiği söylenmektedir. Bütün bunla-
rı kime karşı yapmaktadır acaba?

3 https://www.csis.org/features/securing-us-interests-across-
greater-mediterranean
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ABD Kongresi işi gücü bırakmış, Türkiye 
konusunda birbiri ardına mektup yağdırmakla 
meşguldür. Biden’ın 20 Ocak’ta Başkanlık göre-
vine başlamasından bu yana, Kongre’den yöne-
time Türkiye ile ilişkiler konusunda beş mektup 
yazıldı.

ABD Denizcilik Enstitüsünün 2018 yılında ya-
yımladığı “Donanma Taktikleri ve Deniz Harekâtı” 
adlı kitabın “Ege Savaşı” başlıklı bölümde; Yuna-
nistan ve Türkiye’nin Ege’de karşı karşıya gelmesi 
hâline ABD Donanmasına ait 6. Filonun Türkiye’ye 
karşı Yunanistan tarafında yer almak suretiyle Gi-
rit Adasının kuzeyinde Türk donanması ile angaje 
olması ve Türk yerleşim yerleri olan İzmir, Çeşme, 
Kuşadası ve Bodrum’un hedef alınması yer almak-
tadır.4 Yunanistan’a destek veren bazı AB üyesi 
ülkeler ve ABD bir askerî çatışma hâlinde Yuna-
nistan tarafında yer almak şeklinde pozisyonları-
nı belirlemişler ve askerî hazırlıklarını bu yönde 
gerçekleştirmektedirler.

ABD Yunanistan ile askerî antlaşmalar yap-
mak suretiyle Türkiye’yi kuşatırcasına sınırımıza 
30 km uzaklıktaki Dedeağaç’ta dev bir Amerikan 
üssü kurmuştur. Türkiye’ye karşı hasmane bir 
adım daha atarak hem Rum Yönetimine uygula-
dığı silah ambargosunu kaldırmış, hem de Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaptığı askerî antlaşma ile 
acil durumlar için Amerikan askerinin konuşlan-
dırılmasına izin verilmesini kabul etmiştir. 

Biden’ın seçim kampanyası sırasında Cum-
hurbaşkanını eleştirmesi “Erdoğan’a karşı muha-
lefete destek vermeliyiz.” demesi, Dışişleri Baka-
nı Blinken’in Türkiye’den “sözde müttefik” diye 
söz etmesi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hak ve 
menfaatleri için attığı adımları Fransa ile beraber 
baltalamaya çalışması, Yunanistan ve İsrail ile bir-
likte Türkiye’ye karşı ittifaklar kurması, Halk Ban-
kası davasını devam ettirmesi, Suriye’de ve Irak’ta 
PKK’ya destek vermesi, bize karşı aldıkları düş-
manca tavırlarının göstergesidir. Sözde Ermeni 
soykırımı konusunda siyasi düşmanlıkla yaptığı, 
hiçbir hukuki geçerliliği ve haklılığı bulunmayan 
açıklamasıyla niyeti hakkında her türlü tereddüdü 
ortadan kaldırmıştır. 

Avrupa Birliği, Türkiye’yi Kıbrıs’ta işgalci ola-
rak suçlamakta, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ada-
dan derhal çekilmesini talep etmektedir. Türk 

4 https://www.yenisafak.com/dunya/6-filo-turkiyeye-
saldiracak-3453933

askerinin Kıbrıs’tan çekilmesi Türkiye’nin caydı-
rıcılığının ortadan kaldırılması, güneyden kuşa-
tılması ve Doğu Akdeniz’de karaya sıkıştırılması 
anlamına gelir. Türkiye’nin Libya ve Suriye’deki 
etkinliğinden kaygılanan Fransa, AB’nin YPG/
PKK’yı terör örgütü listesinden çıkarmasını, 
sözde Ermeni soykırımının tanınmasını talep 
etmektedir.

Bütün oyuncular sanki Türkiye’nin kazanma-
ması üzerine ittifak etmiş görünüyorlar. Hedefleri, 
bölgedeki çatışmaları devam ettirerek, meseleleri 
içinden çıkılmaz hâle getirmek, sorunları uza-
tarak tarafları “bu çatışma bitsin de nasıl biterse 
bitsin” noktasına getirip kendi çözümlerini da-
yatmaktır. ABD dış politikasını önde gelen isim-
lerinden ve CFR’nin başkanı olan Richard Haass 
Yeni Amerika-Dış Politika İçeride Başlar adlı ki-
tabında; “Biz ne Esad yönetimini istiyoruz, ne de 
onların yerine geçecek İslâmcıları. Bu savaşı pat 
durumunda bırakalım ve evrensel değerleri değil, 
kendi çıkarlarımızı kollayalım.” diyor.5 ABD’nin 
Irak’a, Arap Bahar’ına ve Suriye’ye uyguladığı ah-
laksız siyaset bu söyleme uygun olarak uygulandı. 

ABD nükleer caydırıcılığında önemli bir rol 
üstlenen, ABD’ye sağladığı lojistik altyapı ve Rus-
ya ve Ortadoğu’ya yakınlığı ile İncirlik, NATO’nun 
en kritik ayaklarından birini oluşturuyor. Kürecik 
radarının gizlenen asli görevi İran’dan atılacak ba-
listik veya diğer füzelere karşı İsrail’i korumaktır. 
Suriye’den dahi İsrail’e yönelen füze ve roket teh-
ditleri yine Küreciğin iz aktarması ile önlenebil-
mektedir. İncirlik ve Kürecik’in kapatılması gün-
deme getirilmeli, Türkiye düşmanlarını Türkiye 
topraklarından korunmasına son verilmelidir.

Türkiye Yeni Bir Oyun Kurucu Olarak
Kuşatmayı Yarmalı!

Uluslararası ilişkilerin yükselen bir gücü ve 
aktörü olarak Türkiye, çok zorlu bir coğrafyada 
varlığını sürdürmek zorundadır. O nedenle, ya-
rının okumasını yeni jeopolitik yaklaşımlar ve 
jeostratejijk bakış açısına göre yapmalıyız. Küre-
sel güçlerin şeytanca oyun oynadığı bu bölgede 
akılcı politikalarla faklı yollarla etki yapmamız 
gerekiyor. 

Türkiye, sıkışık bir durumda kimseye muh-
taç olmamak için ulusal güvenlik ve savunma 

5 https://www.perspektif.online/yeni-turkiye-hikayesi-icin-bir-
perspektif-degisimi-onerisi/
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sistemlerinin yerli üretimlerine yönelik başlatmış 
olduğu seferberlik hareketini kısa sürede katlaya-
rak artırmalıdır. Bunun için öncelikle insan ser-
mayesine yatırım yapmalıdır. Her seviyede gere-
ken insan kaynağının yetiştirileceği programlar 
geliştirilmelidir. Buna paralel olarak, yurtdışında 
bu alandaki kuruluşlarda çalışan vatansever bilim 
insanlarının ve teknisyenlerin ülkeye dönüşleri ve 
sürece katılımları sağlanmalıdır.

Dünyada İslâm karşıtı hareketlerde bir artış 
beklenmektedir. Bu nedenle İslâm İşbirliği Teşki-
latı ve diğer uluslararası kuruluşlarda İslâm karşıtı 
hareketlerle mücadeleye öncülük ederek ümme-
tin umudu olmayı sürdürmelidir. Şu an güçlü-
den yana işleyen uluslararası hukuk karşısında 
Türkiye öncülüğünde İslâm Dünyası bir adalet 
enternasyonali kurmalıdır. Bu yaklaşım, kendi 
coğrafyasında BM’ye alternatif olabilecek, bölgesel 
sorunlarda etkili işbirliği yapılarının doğmasını 
teşvik edecektir. İslâm coğrafyasında, birçok böl-
geyi içine alan entegre yapılarla oluşturduğu ba-
rış havzası, uzun vadede BM’de gerçekleşecek bir 
yapı değişikliğine ön hazırlığı olacaktır.

ABD, Rusya, İsrail ve Avrupa’nın Türkiye ve 
bölge ülkelerine baskıları tamamen bölge içi an-
laşmazlıklardan güç almakta, bölgedeki bu zaafı 
bir silah olarak kullanmaktadırlar. Ortadoğu’da 
cirit atan tüm devletler bu bölgedeki huzursuz-
luktan beslenmektedir. İsrail artık hiçbir gelecek 
endişesi taşımıyor. Çünkü bölgedeki bitmez kav-
galardan faydalanarak bölge ülkeleri ile anlaşma-
lar yapmakta, Suriye ve Irak’ın paramparça olma-
sından beslenmektedir. İsrail’in Kudüs’ü başkent 
ilan etmesi, Golan Tepelerini ilhak etmesi, Batı 
Şeria’da uluslararası hukuka aykırı yeni yerleşim 
alanları açması, katliamlar yapması, Gazze’deki 
ablukaları kaldırmaması bu rahatlığından dolayı-
dır. Bu nedenle, Türkiye son günlerde sorunlu ol-
duğu ülkelerle girdiği diyalog politikasına devam 
etmeli, İsrail’i yalnızlaştırmalıdır. 

Yeni yüzyıla daha büyük bir güç olarak gir-
mek isteyen Türkiye, Kafkasya’dan Çin sınırına, 
Akdeniz’den Afrika’ya bütün bu alanlarda dün-
yanın en güçlü ülkeleri ile boy ölçüşen adımlar 
atarak bir güç ilanı yapmıştır. Ege’de ve Doğu 
Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin hakkaniyete, hukuka, adalete sığma-
yan dayatmalarına, tehditlerine, yıldırma çabala-
rına boyun eğmeyerek cevap vermiştir. Ağır siyasi 
ve ekonomik bedeli olmasına rağmen, bölgede 

Türkiye dâhil edilmeden oyun kurulamayacağını 
gösterdi.

Ülke içinde bekleyen sayısız sorunlarımız var. 
Tüm enerjimizi kendi ülkemize vermek, gençle-
rimize, eğitime, teknolojiye ve istihdama odak-
lanmalıyız. Üretim kapasitemizi artırarak ticaret 
savaşlarına hazır hâle gelmeliyiz ki kimse bizi dö-
viz kuru ile terbiye etmesin, araç gereç sevkiyatını 
durdurmakla bizi savunmasız bırakmasın. Eğer 
Türkiye, bölgesel ve küresel düzeyde etkin, İslâm 
dünyasına umut aşılayan, sahada ve masada güçlü 
bir ülke olmak istiyorsa, önce kendi içinde güç-
lü olmak zorundadır. Kendi içimizde ekonomiyi 
güçlendirmeden, hukuku, siyaseti, bilim ve tek-
nolojiyi geliştirmeden çevremizde bir etki oluştu-
ramayız. Dünyada güçlü olmanın, sözü dinlenir 
olmanın ve haklı olmanın yolu ekonomik, sosyo-
kültürel ve bilim-teknolojide gelişmiş bir ülke ol-
maktan geçmektedir. 

Bugün bölgede ve dünyada İran ve Çin hariç 
Türkiye’ye eşdeğer nitelikte “devlet tecrübesi” 
olan bir güç yoktur. Türkiye bu bölgede akrabalık 
ilişkileri olan, kültür ve inanç ortaklıkları olan bir 
ülke olarak bölgede çok daha fazla avantajları du-
rumdadır. Bölge bizim güçlü olmamıza bakıyor. 
Geniş perspektifli vizyona ihtiyaç var. Stratejiyi 
doğru okumadan politika yaparsanız tarih önün-
de yargılanırsınız. Yanlış politikanın kaynağı, yan-
lı veya başkasının hizmetinde olmaktır. 

Ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımızın 
geleceğinin karartılmasına, vatanımızın katledil-
mesine ilgisiz ve tepkisiz kalamayız. Böyle bir ka-
yıtsızlık, Türkiye’nin düşmanlık, kavga ve çatışma 
ortamına sürüklenerek tükenip yok olmasına se-
bep olacaktır. Bizim gücümüz dayanışmamızdır. 
Dayanışmayı masaya, sahaya ve gönüllerimize 
yaygınlaştırmamız gerekiyor. Yeni bir dünya dü-
zeni kuruluyor. Bu süreçte Türkiye kendi değişim 
ve dönüşümünü küresel boyutta tarihi tecrübele-
rinden yararlanarak ekonomik, askerî ve siyasi bir 
oyun kurucu olma stratejisi üzerine kurmalıdır. 
Bu da proje bazında planlı ve programlı olmayı 
gerekli kılar. Stratejik hedef koymadan nereye gi-
deceğinizi bilemezsiniz. Günlük politikalarla bü-
yük hedeflere ulaşılamaz.

Kim ne derse desin biz sağlam ve kararlı du-
ruşumuzu göstereceğiz. Ya kendi değerlerimiz ile 
yaşayacak, ya da küresel egemenlerin dayattığı 
kimliksiz toplum senaryolarının kurbanı olarak 
çöküşe doğru yol alacağız.



12

 Umran • Haziran 2021

G Ü N D E M   “KUDURMUŞ KÖPEK” SİYONİST İSRAİL’E KARŞI MÜCADELEDE BİR YOL HARİTASI“KUDURMUŞ KÖPEK” SİYONİST İSRAİL’E KARŞI MÜCADELEDE BİR YOL HARİTASI

Burhanettin CAN

Büyük Ortadoğu denilen coğrafyada ve dünyada vuku bulan olayları, gerçek anlamda 
anlayabilmek, sonra da uygun alternatif çözüm ve politikalar geliştirebilmek, 
Siyonizm’in yapısını, zihniyetini, hedeflerini, plan, proje, taktik ve stratejilerini, 
duygusallıktan uzak bir şekilde çok iyi bilmekle, anlamakla mümkündür. 

“Siz (Müslüman-
lar), onların (Yahudile-
rin) size inanacaklarını 
umuyor musunuz? Oysa 
onlardan bir bölümü, 
Allah’ın sözünü işitiyor, 
(iyice algılayıp) akıl er-
dirdikten sonra, bile bile 
değiştiriyorlardı.” (2 Ba-
kara 75)

B u coğrafyada vuku bulan olayların arkasındaki 
ana niyetin ne olduğunu ve ne ile karşı karşıya 

kaldığımızı, kime, niçin karşı olmamız gerektiğini 
ana hatları ile Siyonizm çerçevesinde ortaya koy-
mak amacımızdır. 

İsrail, Gazze’ye 2008-2009 yılında  “Dök-
me Kurşun”, 2012’de, “Bulut Sütunu”, Temmuz 
2014’te “Koruyucu Hat” ve 2021’de “Surların Mu-
hafızı” saldırıları ile uluslararası savaş hukukunda 
suç sayılan kitle imha silahlarını (seyreltilmiş uran-
yumlu bomba, fosfor bombası, misket bombası...) 
kullanarak tam bir soykırım girişiminde bulun-
muştur/bulunmaktadır. Buna karşılık bütün bu sü-
reçlerde BM, NATO, ABD, AB, İngiltere, Almanya, 

Fransa ve özgür olduğu 

söylenen uluslararası 

medya İsrail’in saldırıla-

rını onaylamakta ve des-

tek vermektedir. İsrail’in 

bu vahşetine karşı sa-

dece Türkiye, İran, Ka-

tar, Malezya ve Pakistan 

gibi birkaç Müslüman 

ülke yönetimleri tepki 

vermektedir. 

Büyük Ortadoğu denilen coğrafyada ve dün-

yada vuku bulan olayları, gerçek anlamda anla-

yabilmek, sonra da uygun alternatif çözüm ve 

politikalar geliştirebilmek, Siyonizm’in yapısı-

nı, zihniyetini, hedeflerini, plan, proje, taktik ve 

stratejilerini, duygusallıktan uzak bir şekilde çok 

iyi bilmekle, anlamakla mümkündür. Özelde 

Türkiye’de, genelde İslâm dünyasında Siyonizm’e/

zulme karşı mücadelede fert, cemaat/STK, top-

lum, devlet ve ümmet olarak herkesin ve her ke-

simin üstleneceği görev ve sorumluluklar vardır. 

Bunların kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlan-

ması zorunluluğu vardır. Ancak burada bu ayrın-

tıya girilmeyecek genel olarak yapılabileceklerin 

bir fotoğrafı verilecektir.

“Kudurmuş Köpek”*

Siyonist İsrail’e Karşı Mücadelede
Bir Yol Haritası

(*)“İsrail kudurmuş bir köpek gibi olmalı, kimsenin dokunamaya-
cağı kadar tehlikeli...” Moşe Dayan
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Bu konu, bu yazı serisinde genel olarak alına-
caktır. Ancak aciliyetinden dolayı bu yazıda önce-
likle, “Kudurmuş Köpek” İsrail’e karşı yapılması 
gerekenler üzerinde durulacaktır. Bununla bera-
ber bütünü görebilmek ve bütün içerisinde yapıl-
ması gerekenleri gerektiği gibi konumlandırabil-
mek için Siyonizm’in ele alınma şekli ile ilgili bir 
çerçeve ortaya konacaktır.

Siyonizm’e Karşı Mücadelenin Genel Çerçevesi

Roger Garaudy eserlerinde Siyonizm’i, dinî ve 
siyasi olmak üzere iki ana kategoriye ayırdıktan 
sonra; Siyonizm’i Siyonist kaynaklara dayanarak, 
“siyasî, ulusal ve sömürgeci bir doktrin” olarak 
tanımlamaktadır.1

İslâm dininin amentüsü, olmazsa olmazları 
imanın şartlarıdır. Siyonizm’in de dayandığı, ol-
mazsa olmazları onun amentüsüdür (temel var-
sayımları). Bunlar bir Siyonist tarafından tartışıl-
madan doğru olduğuna inanılır ve bütün strateji 
bunun üzerine kuruludur. O nedenle meseleyi bir 
bütün olarak ele almak zorunluluğu vardır. 

Aşağıda verilen haritalar Siyonizm’in zamana 
yayılmış ana stratejisinin başarısının bir ölçüsü 
olarak değerlendirilmelidir. Bu harita, aynı za-
manda, 1,8 milyarlık Müslüman dünyanın için-
de bulunduğu durumun da bir göstergesi olduğu 
asla unutulmamalıdır. O nedenle Siyonizm’e karşı 
verilecek bir mücadele gerçekçi bir zemin üzerine 
inşa edilmelidir. 

Siyonizm’e karşı verilecek mücadelenin başa-
rılı olabilmesi için mesele aşağıdaki çerçevede ele 
alınmak zorundadır:

Kur’ân’da İsrailoğulları-Yahudiler İsrail Devleti’nin 
Kuruluşu, Siyonizm Tanımı

Siyonizm’in Amentüsü (Temel Varsayımları)
· Allah tarafından Yahudilere “Vaat edilmiş 

topraklar”(!) 
· Yahudiler, Allah tarafından “seçilmiş bir halk-

tır.”(!), “üstün bir ırktır.”(!)
· Yahudiler “âri ırktır.”(!), “saf ırk olarak 

kalmalıdır.”
· Yahudi olmayanlar için “Etnik temizlik ya da 

soykırım” yapılacaktır.
· “Dünya Yahudileri için bir tek devlet vardır”: 

İsrail

1 Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası, Pınar Yayınları, İstanbul, 
1996, s. 253.

· Derin/Gizli Dünya Devleti-Yeni Dünya Düze-
ni-Dijital Diktatörlük

Gizli Dünya Devleti: Ahtapot
· Kabala-Tevrat-Talmut eksenli bir yapılanış,
· Siyonist küresel sermaye, 
 Sömürgeleştirme,
 Kapitalizme karşı sistemlerin yok edilmesi ve ka-

pitalizmin renk değiştirmesi (paydaş kapitalizm), 
Millî/ulus devletler ve kaos,

· Dünya vatandaşlığı,
· Yeni dünya düzeni, dijital diktatörlük.

Gizli Dünya Devleti Kuruluşları: 
Ahtapotun Kolları (Kanser Hücreleri) 
· Gizli dünya devletinin yapılanışı, üç düzlemde 

hiyerarşik bir yapılanış
· Ahtapotun beyni(gizli dünya devletinin beyni): RT
· Ahtapotun gövdesi (gizli dünya devletinin göv-

desi): Sanhedrin
• Ahtapotun Kolları
- B’nai B’rith,
- Bilderberg Grubu,
- CFR (Council of Foreign Relation=Dış İliş-

kiler Konseyi),
- Business Round Table, 
- AIPAC (American-Israel Public Affair 

Commitee=Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler 
Komitesi),

- Trılateral,
- Masonluk.
- …

Siyonizm’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisi 
(Temel Strateji ve Taktikleri)
· Genel anlamda taktik ve strateji,
· Çizilen strateji ve uygulanan taktikler: “Ku-

durmuş Köpek” stratejisi,
· Kudurmuş Köpek stratejisinin temelleri: 
· İki yönlü göç ettirme politikası: Yahudilerin 

İsrail’e göç ettirilmesi, 
 Yahudi olmayanların da Filistin toprakların-

dan göç ettirilmesi,
· Yahudi Göçü İçin Siyonist-Nazi ve Faşist iş birliği,
· İsrail’in “Koruyucu Hat” operasyonu,
· Araplar için ya soykırım ya da göç, 
· Sürekli tehlike, sürekli korku ve provokasyon,
· Böl, parçala, yönet ve yok et,
· Yalana, aldatmaya, anlam tahribatına dayalı 

bir psikolojik savaş,
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· Lobi faaliyetleri,
· Siyonizm’in ifsat politikası: Siyonist eğlence 

kültürü ile ifsat; Siyonizm’in ifsat aracı olarak 
medya; Siyonizm’in eğitim yoluyla insanlığı 
ifsadı.

Siyonist Örümceğin Ağları: Lobiler 
· “Lobi” Nedir?
· Siyonist Lobi
· Siyonist Lobinin Para Gücü
· ABD’deki Siyonist Lobinin Örgütsel Ayağı: AI-

PAC ve CPMJO
· ABD’de Siyonist Lobinin Düşünce Kuruluşları

Siyonizm’in Türkiye’nin Eğitim Sistemi 
Üzerindeki Tahribatı
· Eğitimin Amacı ve Eğitime Etki Eden Faktörler,
· Eğitimde Nasıl Bir İnsan Hedeflenmeli ?
· Lozan’da Kabul Edilen “Hayım Naum 

Doktrini”,
· Varlık Teorisi ve Millî Eğitim Bakanlığının 

Müfredatları,
· Bilgi Teorisi ve Millî Eğitim Bakanlığının 

Müfredatları,
· Değer Teorisi ve Millî Eğitim Bakanlığının 

Müfredatları,
· Tarih Anlayışı ve Millî Eğitim Bakanlığının 

Müfredatları,
· Mankurtlaştırma.

Siyonizm’e Karşı Mücadelede Bir Yol Haritası 
· Siyonizm’e karşı verilecek mücadelede zaman 

faktörü: kısa, orta, uzun vade
· Siyonizm’e karşı verilecek mücadelede insan 

faktörü: fert, cemaat-stk-hareket, millet, üm-
met, devlet

· “Kudurmuş Köpek” İsrail ve eli kanlı katiller
· Siyonizm’in temel tezatları/zaaflarını merkeze 

alan bir strateji çizmek
- Siyonizm bir terör ve ifsat hareketidir.
- Siyonizm Hakk’a isyan üzerine, haksız bir 

inanç ve felsefe üzerine inşa edilmiştir.
- Siyonizm çok küçük bir azınlığa dayan-

maktadır. 
- Siyonizm’le insanlık arasında bir te-

zat var olup insanlık tarafından tehlikeli 
görülmektedir.

- Ülke yönetimleri ile Siyonist lobiler arasın-
da tezat vardır.

- Siyonist baskı altındaki ülke yönetimleri ile 
halk arasında tezat vardır.

- Siyonist Yahudilerle Siyonist olmayan Ya-
hudiler arasında tezat vardır.

- Siyonistlerin kendi arasında tezat vardır.
- Tefeci küresel Siyonist sermaye ile diğer kü-

resel sermaye arasında tezat vardır.
- Tarihteki ilahı cezalar, Yahudilere hatırlatı-

larak tefekkür etmeleri sağlanmalıdır.
- Antisemitik söylemler Siyonizm’in Truva 

atıdır. 

Siyonizm’e Karşı Mücadelede Bir Yol Haritası

Öncelikle Türkiye’nin 21. yüzyılda karşı karşı-
ya kalabileceği en büyük tehlikenin, Siyonizm’in 
dünya hâkimiyeti mücadelesi olduğu ve tek dün-
ya devleti, tek dünya hükûmeti, tek dünya dini, 
tek dünya parası, tek dünya ekonomisi, tek dünya 
merkez bankası, tek dünya ordusu, tek eğitim sis-
temi eksenli bir dijital diktatörlük kurmak istediği 
olgusudur. Öncelikle, Türkiye’nin bunu görmesi 
gerekir. Aramızdaki hiçbir ihtilaf, bu ana tezadın 
önüne geçirilmemelidir.

Türkiye’nin Siyonizm’e karşı verecek olduğu 
mücadeleyi aşağıda sunulan çerçevede ele alma-
sında yarar vardır: 

1. Ülke İçerisinde Birleşik Cephe Hareketi

 İnşa Edilmelidir

Bölgede gelinen son durum göz önüne alındı-
ğında, Türkiye önce kendi içinde, sonra da İslâm 
coğrafyasında bir bütünleşme ve dayanışmayı acil 
olarak inşa etmesi için gerekenleri yapmak zorun-
dadır. Türkiye iç siyasi çekişmelerden kurtulmalı-
dır. Ana hedeften uzaklaşmamalıdır.

Son haftalarda sosyal medya üzerinden açılan 
kampanyanın, Türkiye’yi içe kapatma ve dizleri 
üzerine çökertme stratejisi ile ilgisi olup olmadığı 
özel olarak araştırılmalıdır. Kampanyanın zaman-
laması dikkat çekicidir. Bu kampanya, Filistin için 
ayağa kalkmış bir Türkiye’yi, içine kapatma amaç-
lı olabilir. Süreç kırmadan, dökmeden, gerçekçi 
bir şekilde araştırılmalı, yanlış yola girenler uya-
rılmalı, hatalar telafi edilmeli, kırılan kalpler kaza-
nılmalıdır. Kaybedilen, Siyonizm’in saflarına itilen 
her fert, Türkiye için büyük bir kayıp olduğu asla 
unutulmamalıdır. Bu nedenle Türkiye acilen aşa-
ğıda ifade edilenleri uygulamaya sokmalıdır:
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· Genel olarak Türkiye içerisinde şer ittifakına 
karşı iktidar ve muhalefeti içine alan bir birle-
şik cephe hareketi kurulmalıdır.

· İç barış/toplumsal barış sağlanmalıdır. Farklı-
lıklar tezada dönüştürülmemelidir.

· Dış politika, iç politika malzemesi olarak 
kullanılmamalıdır.

· Siyasette inşa edici, derleyici, toparlayıcı, 
kardeşlik ve dayanışmayı sağlayıcı bir dil 
kullanılmalı; tehdit ve hakaretlerden uzak 
durulmalıdır. 

· Birbirine, farklı bakış açılarına tahammül etme 
yeteneği geliştirilmelidir.

· Gayrimemnun sayısı azaltılmalıdır.
· Gençliğe özel önem verilip beyin göçü 

engellenmelidir.
· Son zamanlardaki kampanya ile ilgili doyuru-

cu, tatmin edici, derleyici, toparlayıcı bir yol 
haritası ortaya konmalı; dikkatler Siyonizm’in 
işgal stratejisine ve Davos’ta inşa edilmesi 
düşünülen dijital diktatörlüğe çevrilmelidir. 
Bununla ilgili çok iyi bir yol haritası ortaya 
konmalıdır. 

· Her dönem şeytanla iş birliği yapan Hasan 
Sabbah’lar var olmuştur. Önemli olan bunun 
var olabileceğini göz önüne alarak bunları tec-
rit edecek, etkisiz hâle getirecek politika ve 
stratejiler üretebilmektir. Kendi hatalarımızı 
minimize etmektir. Kendi hatalarını görmeyip 
hep başkalarının hatalarını görmek, yapılabi-
lecek en büyük hatalardan biridir. Türkiye’yi 
yönetenler, bu konuda çok daha fazla hassas 
olmalıdır. 

2. Siyonizm’in Temel Tezatları/Zaaflarını 
 Merkeze Alan Bir Strateji Çizmek

Strateji kuvvet kullanma, çare bulma ilim ve 
sanatı olduğuna göre Siyonizm’in güçlü ve zayıf 
yanlarının çok iyi analiz edilmesi ve ona göre bir 
planlama yapılması gerekmektedir. Siyonizm’in 
uyguladığı strateji ve taktiklerin genel yapısını 
analiz edebilmek ve karşı strateji geliştirebilmek 
için Siyonizm’in güçlü yanlarını, mantığını, zaaf-
larını ve kendi içinde barındırdığı tezatları ortaya 
çıkarmak son derece önemlidir. Buna ilişkin çer-
çeve ana hatları ile yukarıda verilmiştir. 

Genelde Yahudilerin, özelde Siyonistlerin elin-
de iki önemli güç bulunmaktadır: Para ve med-
ya. Bu iki güç aracılığıyla dünyanın değişik ül-
kelerinde güçlü lobiler kurmuşlardır. Bu lobiler 

aracılığıyla hükûmetler, medya, iş dünyası, akade-

mik dünya ve aydınlar üzerinde yoğun baskı uygu-

lanmaktadır. Lobi faaliyeti ile genelde Siyonizm’in 

özelde İsrail’in istek, politika ve stratejileri ülke-

lerin aleyhine olacak tarzda şekillendirilmektedir. 

Dijital teknolojinin, iletişim ve ulaşımın getirdiği 

kolaylıklar, küresel bir olumsuzluğun yaygınlaş-

masına sebebiyet vermektedir. Siyonist İsrail’in 

yöneticilerinin uyguladığı vahşi, zalim ve gaddar 

politikalar sonucunda sessiz kalan ülke yönetim-

leri ve uluslararası kuruluşlar, yıpranmakta ve 

güven kaybına uğramaktadır. Hemen hemen tüm 

dünyada milletler, aldatılmaktan dolayı devletleri-

ne karşı güvensizlik duymaya başlamışlardır. Mil-

let/ulus devlet tezadı ortaya çıkmaktadır. 

Siyonizm, tarihî süreçte uyguladığı politikalar, 

yaptığı katliamlar ve yürüttüğü psikolojik savaş 

sonucu çok ciddi fay hatlarının ve tezatların mey-

dana gelmesine sebebiyet vermiştir. Bu tezatları 

aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

Şekil: Filistin Topraklarında İsrail’in Zamana Yayılmış
İşgal Hareketi
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• Siyonizm Hakk’a isyan, haksız bir inanç ve 
felsefe üzerine inşa edilmiştir:
Siyonizm’in temel felsefesi, Siyonizm’in Amen-

tüsü üzerine inşa edilmiş olup hakkı inkâr etmekte 
ve tahrif etmektedir; kuvveti kutsamaktadır. İsrail 
oğullarını efendi, seçilmiş üstün ırk olarak, diğer 
insanları köle olarak kabul etmekte ve soykırımı 
meşru görmektedir. Bu yapısından ve özelliğin-
den dolayı hem insan fıtratı ile hem de insanlıkla 
çatışması; hem insanı hem de insanlığı bunalıma 
sürüklemesi kaçınılmazdır. Öncelikle öne çıkarıl-
ması gereken bu temel zaaftır. Tüm iman edenle-
rin bunu görmesi ve bilmesi, mücadelede temel 
moral güç olarak önemlidir.

• Siyonizm çok küçük bir azınlığa 
dayanmaktadır: 
Siyonist hareketin en cid-

di zaaflarından biri sayısal 
olarak çok az bir insan un-
suruna sahip olmasıdır. Dün-
yadaki Yahudi nüfusunun 
yaklaşık 25 milyon civarında 
olduğu tahmin edilmektedir. 
İsrail’in ise nüfusu 5 milyon 
civarındadır. Gerek dünyada-
ki gerekse İsrail’deki Yahudi 
nüfusun tümü Siyonist de-
ğildir. Siyonizm’e karşı olan 
çok sayıda Yahudi mevcuttur. 
Siyonizm bu zaafını kurdu-
ğu ittifaklarla gidermektedir. 
Siyonizm Yahudi düşmanlı-
ğını yayarak, teşvik ederek 
anti Siyonist olan Yahudileri 
tehlikeye maruz psikolojisi 
içerisinde tutarak Siyonizm’e 
karşı çıkmalarını engelle-
mektedir. Yapılacak ciddi ça-
lışmalarla Anti Siyonist olan Yahudilere adaletle 
davranılarak, güven verilerek kurulan tezgâhtan 
kurtulmaları ve Siyonizm’e karşı çıkmaları sağ-
lanabilir. Siyonizm’in Hristiyan ve sekülerlerle 
kurduğu ittifak zincirini kıracak çalışmalar ya-
pılmalıdır. Çünkü Hristiyan dünyası Siyonizm’in 
çalışmalarından çok şikâyetçidir. Hz. İsa’yı Kim 
Öldürdü? filminin yapılması, Siyonist Evangelist 
ittifakını çözmek için yapılmış bir çalışmadır. Bu-
nun için Siyonizm’in nihai hedeflerinin müttefik-
lerine belgelendirilerek iyi anlatılması önemlidir.

• Siyonizm’le insanlık arasında ciddi bir 
tezat vardır:
Bugün Ortadoğu’da yaşanan sorun, sadece bu 

bölgeye has bir sorun değildir. Bu, dünyayı kont-
rol etmek isteyen Siyonizm’le insanlığın tümü 
arasındaki bir sorundur. Siyonizm Tevrat’ın tah-
rif edilerek yorumlanması ile ortaya çıkmış hem 
dünya insanlığına hem de Yahudilere karşı suç iş-
leyen bir zihniyettir. “Seçilmiş halk” varsayımının 
nihai sonucu, “üstün ırk ve soykırım” anlayışıdır. 
Siyonistler kendilerini birinci sınıf halk, seçilmiş 
ırk olarak görürken, diğer insanları ikinci sınıf 
halk ve köle olarak görmektedirler. Etnik temiz-
liği meşru kabul etmektedirler. Yalanı, aldatmayı 
ve sömürmeyi kendilerinin doğal hakkı olarak 

görmektedirler. Bu, Siyonist-
lerle tüm insanlık arasındaki 
birinci derece tezattır, birinci 
derece fay hattıdır. 

Bu bakış açısından dolayı 
isteklerine karşı direnen kim 
olursa olsun onları yok etme-
yi, dini bir gereklilik olarak 
görmektedirler. Bugüne ka-
dar sivilleri öldürmelerinin 
nedeni budur. Dolayısıyla 
Siyonistlerle geri kalan tüm 
insanlık arasında açıktan ilan 
edilmemiş bir savaş vardır. 
Bu gizli savaş, deşifre edilerek 
tüm insanlığa en güzel bir şe-
kilde ve belgelendirilerek an-
latılmalıdır. Siyonizm’in tüm 
ülkelerde sorun çıkartmayı 
ilke edindiği ve bunu dünya 
hâkimiyeti mücadelesi için 
verilecek Armagedon’a (Son 
Dünya Hâkimiyet Savaşı) 

hazırlık olarak yaptıkları delilleri ile ortaya ko-
nulmalıdır. Hedefe ulaşabilmeleri için insanlığın 
temel değerlerini yozlaştırarak sürüleştirmek iste-
dikleri iyi anlatılmalıdır. 

Dünyadaki barışın önünde en ciddi tehlike bu 
hedeflerinden dolayı Siyonizm’dir. Dünyada 21. 
yüzyılın başında yapılan pek çok ankette barışın 
önünde en ciddi tehlike olarak İsrail ile ABD’nin 
görülmesi böyle bir tezadın gittikçe derinleştiğini 
göstermektedir. O nedenle uygulanacak politi-
kalarla Siyonizm’le insanlık arasında ki bu tezat 

Son haftalarda sosyal 
medya üzerinden açılan 
kampanyanın, Türkiye’yi 
içe kapatma ve dizleri 

üzerine çökertme stratejisi 
ile ilgisi olup olmadığı özel 

olarak araştırılmalıdır. 
Kampanyanın zamanlaması 

dikkat çekicidir. Bu 
kampanya, Filistin için 

ayağa kalkmış bir Türkiye’yi, 
içine kapatma amaçlı 

olabilir. Süreç kırmadan, 
dökmeden, gerçekçi bir 

şekilde araştırılmalı, yanlış 
yola girenler uyarılmalı, 
hatalar telafi edilmelidir.
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teşhir edilerek daha da derinleştirilmeli ve insan-
lığın ortak tavır alması için çalışılmalıdır.

• Ülke yönetimleri ile Siyonist lobiler 
arasındaki tezat:
Siyonizm’in gücü, İsrail’de bir devletleri ol-

masından değil, dünyada kurdukları güçlü lobi-
lerden kaynaklanmaktadır. Bu lobiler, uluslararası 
sermaye ve uluslararası medya desteğinden do-
layı ülkelerin kaderlerinde etkindirler. Dünyanın 
hemen hemen her ülkesinde bir Yahudi lobisi 
bulmak mümkündür. Siyonist lobinin en güçlü 
olduğu ülke ABD’dir. ABD yönetimleri üzerine 
kurdukları para, medya, akademik baskı ile Siyo-
nizm korkulan, çekinilen, karşıya alınamayan bir 
güç hâline gelmiştir: “Yahudi yumruğunun gücü, 
üzerini kaplayan Amerika’nın çelik eldiveninden 
ve bu eldivenin içinde astar vazifesi gören folar-
lardan gelir.”2 

ABD seçimlerinde Siyonist lobinin para gücü 
önemli bir parametre olarak rol oynamaktadır. 
ABD’deki tüm seçimlerde Siyonist sermayesinin 
gücünü görmek mümkündür.3 Seçimlerde oyna-
dıkları bu rolden dolayı ABD-İngiliz yönetimleri-
nin Ortadoğu’da öngördükleri hoşa gitmeyen bir 
barış, bu lobi tarafından daima engellenmiştir. 
Başkan Bush, Filistin’de yeni yerleşim bölgelerinin 
kurulmamasını istediğinde İsrail Başbakanı Şaron 
tarafından ciddiye alınmayarak suçlanmıştır: “Şa-
ron ve Lobi, ABD Başkanına yüklendiler ve kazan-
dılar. …Şaron, Başkan Bush’un gözlerinde yenil-
giyi gördü, ikisi karşı karşıya geldi ve ilk çekilen 
Başkan oldu. Ancak Bush’un yenilmesinde anah-
tar rolü oynayan ABD’deki İsrail yanlısı güçlerdi, 
İsrail veya Şaron’un kendisi değil. (…) ABD’li yet-
kililer İsrail’in bazı eylemlerini yumuşak bir dille 
eleştirdiler, ama ayakları üzerinde durabilecek bir 
Filistin devletinin kurulmasına katkıda bulunmak 
için hiçbir şey yapmadılar. (…) Demokrat Parti 
başkan adayları bu gerçekleri iyi biliyorlar; işte 
bu yüzden John Kerry 2004 yılında İsrail’e tam 
desteğini göstermek için mümkün olan her şeyi 
yaptı ve Hillary Clinton bugün aynı şeyi yapıyor. 
Filistinlilere karşı İsrail politikalarına ABD deste-
ğinin sürmesi Lobi’nin ana hedeflerinde biridir, 
ancak hırsları burada bitmemektedir. İsrail’in böl-

2 Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası, Pınar Yayınları, İstanbul, 
1996, s. 253.

3 John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, İsrail Lobisi ve 
Amerikan Dış Politikası, Küre Yayınları, s. 27.

genin egemen gücü olarak kalması için ABD’nin 
destek olmasını da istemektedir. İsrail hükûmeti 
ve ABD’deki İsrail yanlısı grupların, Bush yöneti-
minin Irak, Suriye ve İran’a yönelik politikaları ile 
Ortadoğu’yu yeniden düzenleme planını şekillen-
dirmek için birlikte çalışmaları şaşırtıcı değildir.”4 

Ülke yönetimleri üzerinde kurulmuş olan bu 
baskı ifşa edilerek halkın yönetim üzerindeki de-
netimi ve baskısı artırılabilir. ABD’de Siyonistlerle 
Neocon (Evangelistler) arasında kurulu ittifakın 
çözülmesi istikametinde lobi faaliyetleri yürü-
tülebilir. Amerikan milliyetçilerinin (WASP) bu 
noktada ki rahatsızlıkları iyi değerlendirilebilir. 
Bu nedenle İslam coğrafyasındaki tüm ülkelerde 
Siyonist lobinin etkisini kıracak tarzda halkın teş-
kilatlanması sağlanmalıdır. Siyonizm’e ve onunla 
işbirliği içerisinde olan tüm güçlere karşı en bü-
yük güç, teşkilatlı halk hareketidir.

• Siyonist baskı altındaki ülke yönetimleri ile 
halk arasındaki tezat:
Siyonist baskı altında olan ülke yönetimleri, 

iktidar koltuğunu kaybetmemek için İsrail’in lehi-
ne ve fakat kendi ülkelerinin aleyhine olan birçok 
karar ve uygulamaları kendi halkından saklamak-
ta, halkı aldatmak için yalan söylemektedirler. 
Halklar tek yönlü ve tek yanlı şartlandırılmak-
tadır: “İsrail ve Lobi’nin baskısı, ABD’nin Irak’a 
saldırma kararının arkasındaki tek etken değildi, 
ancak etkili faktörlerden biriydi. Bazı Amerikalılar 
bunun bir petrol savaşı olduğuna inanıyor, ancak 
bu iddiayı desteklemeye yönelik doğrudan bir ka-
nıt hemen hemen hiç bulunmamaktadır. Aksine 
savaş kısmen İsrail’i daha güvenli yapma isteğin-
den kaynaklanmıştır. (...) Dışişleri Bakanı Con-
doleezza Rice’ın danışmanı olan Philip Zelikow’a 
göre, Irak’taki tehdit ABD’ye yönelik bir tehdit de-
ğildi. ‘Açıklanmayan tehdit’ İsrail’e karşıydı; 2002 
Eylül’ünde Zelikow Virginia Üniversitesi’nde katı-
lımcılara ‘Amerika hükûmetinin, herkesçe kabul 
edilecek bir durum olmadığı için bu söylemi çok 
fazla kullanmak istemediğini’ açıklamıştır.”5 

Bu yanılmaya rağmen gerçekler uzun süre sak-
lanamadığı için İsrail’e haksızca ve tek yanlı ola-
rak verilen destek, aydınların ve halkın tepkisine 
sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla ülke yönetim-
leri bu işbirlikçi tavırdan dolayı yıpranmaktadır: 

4 John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, age., s.30-40.

5 John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, age., s.30-40.
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“İsrail’e sorgusuz sualsiz verilen bu destek, Birle-
şik Devletlerin Ortadoğu dışındaki pozisyonunu 
da zayıflatmaktadır. Yabancı elitler sürekli olarak 
Birleşik Devletler’in İsrail’e bu destekleyici imajı-
nı izlemektedir ve işgal edilmiş bölgelerde İsrail’e 
olan toleransını ahlak dışı ve teröre karşı savaş-
ta bir handikap olarak algılamaktadırlar.” Örnek 
olarak Nisan 2004’de 52 eski İngiliz diplomat 
Başbakan Tony Blair’e bir mektup göndererek 
İsrail-Filistin çatışmasının Batı ile Arap ve İslam 
dünyası arasındaki ilişkileri zehirlediğini söyledi-
ler ve Bush ile Başbakan Ariel Şaron’un politikala-
rının tek taraflı ve illegal olduğu konusunda uyarı 
yaptılar…”6

İngiliz diplomatların Tony Blair’e yazdığı mek-
tubun benzeri 2004 Mayıs’ında 50 emekli Ameri-
kalı diplomat tarafından Başkan Bush’a yazılmış-
tır.7 Amerikan halkı, İsrail’in bu fütursuz tavrını 
barışın önünde ciddi bir engel olarak görmekte 
olup yönetimin tavır almasını istemektedir. 10-11 
Nisan 2002 ve Mayıs 2003’te yapılan araştırma-
daki bulgular, İsrail’e karşı duyulan tepkinin bir 
göstergesiydi.8 Bu nedenle Siyonist Lobinin yö-
netimler üzerinde kurduğu bu yıpratıcı baskı ifşa 
edilerek, kamuoyunun kendi ülkelerindeki yöne-
timlerin üzerindeki baskısı harekete geçirilmelidir. 

• Siyonist Yahudilerle Siyonist olmayan 
Yahudiler arasındaki tezat ve Siyonistler 
arasındaki tezat:
Siyonistlerin uyguladıkları politikalardan do-

layı rahatsız olan ve karşı çıkan Yahudi din adam-
ları, bilim insanları, aydınlar ve halk vardır. An-
cak devlet erkini eline geçirmiş Siyonist bir grup, 
dünyevi bir iktidar için dinî ve dindarı istismar 
etmekte ve kutsal metinleri çarpıtıp kullanmak-
tadır. Bu anlayışa, Nathan Weinstock Siyonizm 
İsrail’e Karşı kitabında dikkat çekmekte ve karşı 
çıkmaktadır: “İsrail’de haham gericiliği galip geli-
yorsa, Siyonist inanışın Hazreti Musa’nın dinine 
sarılmaktan başka tutanağı olmadığı içindir. ‘Se-
çilmiş Halk’ ve ‘Vaat Edilmiş Toprak’ kavramlarını 
silip atın, Siyonizm’in temeli bir anda çöker. Onun 
için dinî partiler güçlerini tuhaf bir şekilde agnos-
tik Siyonistlerin suç ortaklığından alırlar. İsrail’in 
Siyonist yapısının iç tutarlılığı, din adamlarının 
otoritesini güçlendirmeye ülkenin yöneticilerini 

6 John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, age., s.7-10.

7 John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, age., s.16-26.

8 John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, age., s.30-40.

mecbur bırakmıştır. Okul programlarına mecburî 
din derslerini koyan, Ben Gurion’un etkisi altın-
daki sosyal demokrat “Mapai” partisi olmuştur, 
dinci partiler değil.”9

Profesör Israel Shahak, İsrail Devletinde Irk-
çılık kitabında Siyonistlerin beyin yıkamasının 
Yahudi halkında yaptığı tahribatı dile getirerek 
uygulamalara karşı çıkmıştır: “Yahudiler inanır 
ve günde üç kere bir Yahudi’nin Allah’a ve ancak 
Allah’a sadakatle bağlı kalması gerektiğini söy-
lerler: “Tanrın Yahova’yı bütün kalbinle, bütün 
ruhunla ve bütün gücünle seveceksin” (Tesniye, 
böl. 6, cümle 5). Çok küçük bir azınlık hâlâ buna 
inanır. Fakat bana öyle geliyor ki Yahudi halkı-
nın büyük çoğunluğu Tanrısını kaybetti ve Onun 
yerine bir put koydu, tıpkı bir heykelini dikmek 
için, uğruna bütün altınlarını vererek diktirdikleri 
altın buzağıya çölde taptıkları zamanki gibi. Onla-
rın modern putunun adı İsrail devletidir.”10 

Hayatını Siyonizm’e adayan Siyonist önder-
lerden, Truman zamanından beri “Lobi”de birinci 
plânda bir rol oynayan, Başkanlar Konferansı ku-
rucusu, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Nahum 
Goldman, Kasım 1976’da (İsrail’de Menahem 
Begin iktidardaydı) Siyonist politikaların “yıkıcı 
bir güç” ve Ortadoğu barışına “büyük bir engel” 
olduğunu görüp Başkan Carter ve danışmanları 
Vance ile Brzezinski’ye, “Amerika Birleşik Devlet-
leri’ndeki Siyonist lobiyi kırmalarını.” teklif etmiş-
tir.11 

Keza İsrail’in uyguladığı politikaları tehlike-
li bulduğu için Dünya Yahudi Kongresi Başkanı 
Edgar Bronfman Sr, 2003 yılında Başkan Bush’tan 
İsrail’in, “güvenlik duvarı’” inşaatını durdurmasını 
istemiştir. Benzer bir şekilde İsrail Siyaset Foru-
mu Başkanı Seymour Reich, Dışişleri Bakanı Con-
doleeza Rice’a 2005 Kasım ayında İsrail’in Gazze 
Şeridi’ndeki kritik bir sınırı tekrar açması için 
baskı yapmasını önermiştir. 2005 yılında yapılan 
araştırmalar; “Genç Amerikan Yahudi nüfusunun 
İsrail’e karşı çok daha fazla kararsız bir tutum 
sergilemekte’’ ve “Birleşik Devletler Yahudilerinin 
İsrail’e olan bağlılıkları son 2 yılda düşme eğili-
minde olduğunu göstermiştir.”12

9 Roger Garaudy , Siyonizm Dosyası, s. 171-190.

10 Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası, s.190-210.

11 Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası, s.190-210. Taylor A.R., 
İsrail’in Doğuşu, Pınar Yayınları, İstanbul,1992, s.148-150.

12 John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, age., s.20-25.



19

 Umran • Haziran 2021

  “KUDURMUŞ KÖPEK” SİYONİST İSRAİL’E KARŞI MÜCADELEDE BİR YOL HARİTASI“KUDURMUŞ KÖPEK” SİYONİST İSRAİL’E KARŞI MÜCADELEDE BİR YOL HARİTASI

Görülebileceği gibi hem Siyonistlerin tümü 
hem de Yahudilerin tümü aynı şeyleri düşünme-
mekte, uygulanan politikaların tümüne destek 
vermemektedirler. Genel olarak toplumlar ho-
mojen olmayıp kötülükleri icra edenler, kötülüğe 
karşı çıkanlar ve kötülükler karşısında sessiz ka-
lanlar olmak üzere üç farklı tavır sergileyen insan 
unsuru bulunmaktadır. İsrail oğullarının geçmi-
şinde bu üç farklı grup içerisinde, zalimlerin bas-
kın olmasının çok acı sonuçlar doğurduğu bizzat 
Yahudiler tarafından bilinmektedir. (7 A’râf suresi 
160-169)

Geçmişte Hz. Musa’nın kavminde “hakka 
ileten ve onunla adalet yapan bir topluluğun var 
olması” (7/159) gibi, bugün de Yahudiler arasın-
da hakkı ve adaleti ayakta tutmak isteyen, zulme 
karşı olan insanlar mevcuttur. Geçmişte ataları, 
sözlerin çarpıtılarak zulmün ve fesadın yaygınlaş-
masına nasıl karşı çıkmışsa bugün de bu insanlar 
aynı şekilde karşı çıkacaktır/çıkmaktadırlar.

Müslümanlara bugün düşen görev, bu insan-
ları bulup ortaya çıkarmak, onları, ‘zulme karşı 
çıkma’ konusunda ikna etmektir. Öyleyse yapıl-
ması gereken, bu tür gayrimemnunların seslerinin 
duyulmasını sağlamaktır. Yapılması gereken, Si-
yonistlere karşı Siyonist olmayanları desteklemek, 
Siyonist politikalara karşı çıkmasını sağlamaktır. 
Yapılması gereken, Siyonist politikaların Yahudi 
halkının menfaatine olmadığına Yahudileri ikna 
edebilmektir.

• Tarihteki ilâhî ceza Yahudilere hatırlatılarak 
tefekkür etmeleri sağlanmalıdır:
Dünyanın en modern silahları ile donatılmış 

ve ABD’den her türlü lojistik desteği alan İsrail or-
dusuna karşı Hizbullah’ın ve HAMAS’ın gösterdiği 
başarı, Allah’ın Yahudilere bir ikazı, bir uyarısıdır. 
Tarihte İsrail oğullarının iki kez sürgün edilmesin-
deki ilahi cezanın gelişinin nedeni, İsrail oğulları-
nın büyük çoğunluğunun fesat, zulüm ve isyan-
da aşırılığa kaçmış olmalarıydı. (7 A’râf 160-169; 
17 İsrâ 4-7) Gerek Kur’ân’da ve gerekse Tevrat’ta 
İsrail oğullarına geçmişte yaptıkları zulümlerden 
dolayı çarptırıldıkları cezalar anlatılmaktadır. 
Tevrat’ın, Tesniye 28/15-68, Leviller 26/14-39, Yas 
28/36-65 bölümlerinde cezalandırılma nedenleri 
ve cezalandırılma şekilleri açıklanmaktadır. Ön-
görülen cezalar, insanın tüylerini diken diken et-
meye yeter de artar bile. 

Tüm Yahudileri Kitab-ı Mukaddes’te yer alan 
bu ve buna benzer ayetler üzerinde düşünmeye 
davet etmek, bugün öncelikle yapılması gereken 
önemli bir tebliğ faaliyeti olarak öngörülmelidir. 

• Antisemitist söylemler Siyonizm’in 
Truva atıdır:
Hiçbir ırk ve hiçbir millet yaratılıştan topyekûn 

iyi ve topyekûn kötü değildir; topyekûn üstün ve 
topyekûn aşağılık değildir. Genetik olarak böyle 
bir tasnif, böyle bir sınıflama yapılamaz. Bu ilahi 
adalete aykırıdır. İslam’da insanların birbirlerine 
karşı üstünlüğünün ölçüsü “takva” kavramı ile 
formüle edilmiştir. (49/13) Her ırk ve her millet 
içerisinde Kur’ân’da (7/160-169) genel çerçeve-
de belirtilen üç grup insan unsuru (kötülüğü icra 
edenler, kötülüğe karşı çıkanlar, nemelazımcılar) 
vardır. Asıl mücadele, birinci ve ikinci gruplar ara-
sında; şuurlu iman edenlerle şuurlu inkâr edenler 
arasındadır. Sessiz kalabalıklar seyircidirler. Top-
lum ilk iki grubun mücadelesi ile yön ve şekil al-
maktadır. Yahudiler için de bu kanuniyet geçerli-
dir. Kur’ân’daki kavramlara ve hitaplara bu açıdan 
çok dikkat edilmelidir: “İsrail oğullarından küfre-
denlere, Davud ve Meryem Oğlu İsa diliyle lanet 
edilmiştir. Bu, isyan etmeleri ve haddi aşmaları 
nedeniyledir. Yapmakta oldukları münkirden (çir-
kin iş) birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yapmakta 
oldukları şey ne kötü idi!” (5 Mâide 78-79). Bu 
nedenle bir ırkı, bir milleti toptan suçlu ve kötü 
olarak görmekten kaynaklanan bir düşmanlık an-
lamına gelen antisemit bir söylem yanlıştır, teh-
likelidir. Bu konuda yapılacak provokasyonların 
tuzağına düşülmemelidir.

İkinci Dünya Savaşı’nda antisemit hareketler-
den dolayı Yahudilerin, Siyonist Yahudilerin değil, 
Nazı-Faşist-Siyonizm iş birliği sonucu maruz kal-
dıkları katliam insanlığın şuur altında nefret dolu 
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bir öfkeyi yerleştirmiştir.13 İşte bu şuur altını iyi 

okuyan Siyonist Lobiler, Yahudilerin maruz kal-

dıkları bu zulmü kullanmakta mahirdirler. Siyo-

nist politikaları uygulayan İsrail devletine ilişkin 

bir eleştirinin etkisini kırmak için antisemitizmi 

bir silah olarak kullanıp bütün muhatapları bu si-

lahla yıpratmak istemektedirler.14

O nedenle ırkçılık anlamı taşıyacak tüm tu-

tum, tavır ve söylemler yanlıştır. Siyonistlerin 

ekmeğine yağ süren söylem, davranış ve hareket-

lerdir. Anti Siyonistleri zora sokacak Siyonistlerin 

işini kolaylaştıracak her türlü söz, fikir, düşünce 

ve davranıştan kaçınılmalıdır. İslâm coğrafyasında 

bu incelik yakalanamadığı için körü körüne bir 

Yahudi düşmanlığı yapılmıştır. Bir kavim, millet 

genetik yapısından dolayı ne üstündür ne de aşa-

ğılıktır. Irklar, boylar ve milletler İlâhî sünnetin bir 

gerçeği olarak vardır. (49 Hucurât 13; 30 Rûm 22)

Siyonistler, Yahudi düşmanlığının diri olması-

nı, kendi stratejilerinin bir unsuru olarak görmek-

te ve kullanmaktadırlar. Antisemitizmi bir fırsat 

olarak görmektedirler. Onun için Herzl; “Antise-

mitler bizim en emin dostlarımız, antisemit ülke-

ler müttefiklerimiz hâline gelecekler.”15 demiştir.

Yahudilerin tümü Siyonist değildir. Siyonist ile 

Yahudi, Siyonizm ile Yahudilik arasındaki ayrıma 

yol boyu dikkat edilmelidir. Siyonistlerin yaptıkla-

rı çirkinlik, yanlışlık ve zulümler genelleştirilerek 

bir millete şamil kılınarak suçlanmamalıdır. Siyo-

nist olan Yahudilerle Siyonist olmayan Yahudiler 

arasında uygulanan politikalardan dolayı gittikçe 

derinleşen bir tezat vardır. Bu tezat iyi görülmeli-

dir. Siyonistlerin yaptığı katliam ve zulümlerden 

dolayı tüm Yahudileri sorumlu tutmak ve itham 

13 John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, age., s.30-40.

14 John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, age., s.30-40.

15 Roger Garaudy, İsrail, Mitler ve Terör, Pınar Yayınları, 
İstanbul, 1996, s.50-86.

etmek yanlıştır ve de tehlikelidir! Söylemlerde bu 
ince çizgiye dikkat edilmelidir.

Türkiye, Siyonizm’e karşı mücadelesinde yu-
karıda ortaya koyduğumuz ana tezatları merkeze 
alacak bir politika ve strateji benimsemelidir. Bu-
nun için Türkiye’de devlet yapısında yeni bir yapı-
lanma gerçekleştirilmesinde fayda vardır.

Türkiye’de Müslüman Ülkeler Bakanlığı Kurulmalıdır

Siyonizm’in stratejisinin temel unsurlarından 
biri, hedef ülkeleri, “Böl, parçala ve yok et!” yakla-
şımıdır. Siyonizm’in bu coğrafyada stratejik hedefi 
ise İslâm ülkelerini bölmek, parçalamak ve birbir-
leriyle savaştırmaktır. İsrail’in bazı Sünni Arap ül-
keleri ile İran’a karşı oluşturduğu ittifaka ve bazı 
Arap ülkeleri ile yaptığı Abraham Antlaşması’na 
bu açıdan bakılmasında fayda vardır. O nedenle 
Siyonizm’e karşı verilecek mücadelenin nirengi 
noktalarından biri, İslâm dünyasının bir ve bütün 
olarak hareket edebilme imkânına kavuşturul-
masıdır. Bunun için Türkiye Müslüman Ülkeler 
Bakanlığı adı altında bir bakanlık ihdas etmeli 
ve ona gereken ağırlığı ve önemi vermelidir. Bu 
bakanlığın görev ve sorumluluğu aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:

• İslâm Ülkeleri ile ilgili veri bankası kurmak:
İslâm ülkeleri ile ilgili gerçekçi bir veri bankası 

kurmak, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, sanayi-
leşme düzeylerini; ülkelerin jeostratejik, jeoekono-
mik, sosyokültürel ve inanç değerleri açılarından 
gerçek bir analizini yapmak; imkân ve ihtiyaçla-
rını belirlemek. 

• İslâm ülkelerinin birlik ve dayanışmasını sağ-
lamak amaçlı birleşik cephe hareketi için ba-
kanlık bünyesinde merkezi bir yapı kurmak: 
- İslâm ülkelerinin birlik ve dayanışmasını 

sağlamak için geçmişe takılıp kalmamak, 
geçmişte vuku bulan olayları bugüne taşı-
mamak, geçmişi geçmişte bırakarak kin ve 
nefret duygularını kalbimizden söküp at-
mak: “Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman 
etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalp-
lerimizde iman etmiş olanlara karşı bir 
kin bırakma…” (59/10) ayetinin gereğini 
yapmak, 

- Ümmet arasındaki ihtilafları çözmek için 
seferberlik ilan etmek, Emperyalizmle 
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aramızdaki tezadın önüne etnik, mezhep-

sel, kültürel farklılıklarımızı geçirmemek 

ve Hucurât suresinin 9. ve 10. ayetlerinin 

gereğini yapmak,

- Her türlü etnik ve mezhepsel çatışmayı en-

gelleyecek bir dil ve tavır sergilenmek,

- İslâm ülkelerinde okutulan ders kitapların-

daki düşmanlığı teşvik, tahrik eden ifade-

lerin, anlatımların, metinlerin müfredattan 

kaldırılması için girişimde bulunmak,

- Bölgenin tarihini, ortak komisyonlar tara-

fından yeniden yazdırmak,

- Müslüman ülkeler arasındaki ihtilafların 

tespiti ve çözüm yollarının bulunması için 

çalışmalar yapmak,

- İslâm ülkeleri arasında birlik ve dayanış-

manın sağlanması için bir yol haritası orta-

ya koymak ve planlama yapmak,

- Müslüman ülkelerin iç sorunlarının çözü-

mü için çalışmalar yapmak,

- Müslüman ülkeler arasındaki sorunların 

çözümü için çalışmalar yapmak, temas 

grupları kurmak, diyalogları geliştirmek 

ve sağlamlaştırmak, Bölgeyi ilgilendiren su 

sorunu gibi ortak sorunları, ortak çalışma 

gruplarının çalışması ile gidermek,

- Suriye, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Lüb-

nan, Irak, İran, Pakistan, Yemen, Sudan, 

Libya, Somali, BAE, Bahreyn ve Afganistan 

ile ilgili özel diyalog grupları kurup arala-

rında var olan ihtilafları kardeşlik zeminin-

de çözüme kavuşturmak,

- İslâm Birliğinin kuruluş çalışmalarını yap-
mak. İslâm ülkeleri arasında var olan olu-
şumları analiz edip devam edip etmemeleri 
konusunda bir yol haritası belirlemek,

- D-8’leri yeniden yapılandırmak, D-60’lar 
için çalışmaları başlatmak; üst parlamento, 
üst hukuk, ekonomik iş birliği, savunma iş 
birliği örgütünün kurulması, özel bir ordu 
kurulması ve belli periyotlarla ortak tatbi-
kat yapılmasının planlamasını, yol harita-
sını yapmak,

- Müslüman ülkelerle ilgili tüm çalışmaları 
koordine etmek için girişimlerde bulunmak, 
çalışmalar yapmak,

- Müslümanların tüm insanlığa kazandırdık-
larını belgesel olarak hazırlamak,

- Lobi faaliyetlerinde bulunmak,
- Müslüman ülkelerle ilgili çalışmalara yap-

mak üzere özel masalar kurmak, birimler 
kurmak, öncelikle Filistin’le ilgili özel bir 
masanın/birimin acilen kurulmasını, yapı-
landırılmasını sağlamak.

• Filistin’de mücadele eden örgütleri bir üst 
kimlikte birleştirmek:
- Aralarındaki ihtilafları çözmek ve ittifakı 

sağlamak, 
- Yol haritası çizmek, strateji belirlemek, 
- Özel eğitim vermek-lojistik destek 

sağlamak, 
- Terörizme kaymalarına mani olmak, 
- Terörist damgasını silme kampanyası 

açmak
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• Filistin Devleti’nin tanınmasının yaygınlaştı-
rılması eylem planını yapmak: 
- Filistin’i devlet olarak tanımayan İslâm 

ülkelerinin -varsa- Filistin’i acilen devlet 
olarak tanıması için eylem planı ortaya 
koymak;

- Filistin Devleti’nin başkenti olarak 
Kudüs’ün tamamını kabul ettirmek,

- Kudüs’ün Filistin Devleti’nin başkenti ola-
rak kabul edilişinin ardından Büyükelçilik-
lerin Kudüs’e taşınma kararının alınmasını 
ve taşınmasını sağlamak,

- İlişkilerin konsolosluk düzeyinden, büyü-
kelçilik düzeyine çıkarılmasını sağlamak,

- BM’de İsrail’i destekleyen ve çekimser kalan 
ülkelerin, büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma 
girişimlerini ertelemelerini sağlamak,

- İsrail’le İslâm ülkelerinin yaptığı anlaşma-
ları, incelemek, iptal edilmeleri için gerekli 
çalışmaları yapmak, İsrail’i bölgede tecrit 
etmek için gerekli girişimlerde bulunmak,

- Bölgede savaşan projeleri, küresel istila ha-
reketini delillere, belgelere dayalı olarak 
raporlandırıp özel olarak Müslümanlara, 
Müslüman ülkelerin yöneticilerine, bu ül-
kelerin gönüllü kuruluşlarına, genel olarak 
tüm dünya kamuoyuna ve mazlum millet-
lere anlatılmasını sağlamak ve onları ikna 
etmek, bu konuda tarihsel arka planı iyi 
değerlendirmek,

- Filistin konusunda İslâm ülkelerini kapsa-
yan bir diyalog grubu kurmak, 

- Filistin Devleti/halkı için İslâm ülkelerini 
kapsayacak bir yardım fonu kurulmasını 
sağlamak,

- Filistinlilere çifte vatandaşlık verilmesini 
sağlamak,

- Filistin’le gümrüksüz ticaret yapılması için 
gerekli alt yapıyı oluşturmak,

- Filistin dışındaki Filistinliler diasporasını 
organize etmek için çalışmalarda bulunmak,

- Filistin direnişini romanlaştırmak, filmleş-
tirmek ve belgeseller hazırlamak.

Türkiye’de Siyonizm’e Karşı Özel Bir
Psikolojik Harekât Merkezi Kurulmalıdır

Yukarıda Siyonizm’e ilişkin genel çerçeve ve 
Siyonizm’in yaklaşık 2000 yıllık tecrübesi, ekono-
mik imkânları göz önüne alındığında Siyonizm’e 

karşı verilecek bir mücadele günübirlik olmak-

tan çıkarılıp uzun vadeli bir mücadele düzlemine 

oturtulması gerekmektedir. Bu nedenle çok özel 

bir psikolojik harekât merkezi, devlet yapısı içeri-

sinde kurulmalıdır. 

Bu merkez, sağlam teşkilatlanma, üstün bir 

strateji, güçlü kadrolar üzerine kurulmalıdır. Bu 

merkez, ümmetin birliğini inşa etmeyi hedefleyen 

topyekûn ve sınırsız bir mücadele anlayışına sa-

hip olmalı, “Teori ve pratiğin birlikteliği” ilkesine 

sadakatle bağlı olmalı ve ümmeti “Öğretilmiş ça-

resizlikten” kurtaracak bir anlayış ve zihin inşa 

etmelidir. Bunlar başarı için gerek şartlardır. Ye-

ter şart ise Siyonizm konusunda ihtisaslaşmalı, 

Siyonizm’in stratejisi- taktiklerini, ihanetlerini, 

örgütsel yapısını, işbirlikçilerini ifşa edecek psi-

kolojik harekâtı organize etmeli; bu konuda İslâm 

dünyasında verilen mücadeleler arasında koordi-

nasyonu ve senkronizasyonu sağlamak üzere Müs-

lüman Ülkeler Bakanlığı ile koordinasyon içerisin-

de bulunmalıdır.

Bu merkez Kudüs Davasını gündemde tutmak 

için, periyodik duyurular, aydınlatma amaçlı or-

tak ilanlar-basın açıklamaları yapmalıdır. 

Bu merkez; Türkiye vatandaşı Yahudilerle ilgili 

olarak aşağıdaki görevleri icra etmelidir:

· Türkiye vatandaşı Yahudilerin İsrail’de asker-

lik yapmalarına mani olunması için ilgili bi-

rimler nezdinde girişimlerde bulunmak,

· Bu konuda geçmişte İsrail’le imzalanmış ikili 

anlaşma varsa iptal edilmesini sağlamak,

· Çifte vatandaşlık sahibi olup MOSSAD ajanı 

olanları deşifre edip vatandaşlıktan çıkarılma-

sı için gerekli çalışmaları yapmak.  

İsrail’in Elindeki Kitle İmha Silahları ile 
İlgili Psikolojik Harekât Yapmak

İsrail, Ortadoğu coğrafyasında nükleer, kimya-

sal, biyolojik silahlara sahip olan ve bu konuda 

sürekli çalışma içerisinde bulunan tek ülkedir. 

İsrail’in kitle imha silahlarına sahip olması, bu-

güne kadar dünyanın gündemine girememiştir. 

O nedenle bu merkez, bu konuyu önce Türkiye, 

sonra İslâm ülkeleri sonra da tüm dünyanın gün-

demine taşıyacak bir psikolojik harekâtı organize 

etmelidir. 
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BM’nin, Özel Olarak İsrail-Filistin’le, Genel Olarak 
Mazlum Milletlerin Lehine Aldığı Kararların 

Uygulanması İçin Psikolojik Harekât
Planlaması Yapmak

BM’nin İsrail-Filistin’le ilgili geçmişte aldığı 
kararların uygulanması için kamuoyu oluştur-
malıdır. Bunun için BM’de ABD’nin İsrail’le ilgili 
veto ettiği kararları ve BM’de ABD’nin veto etme-
yip İsrail’in uygulamadığı kararları gündeme taşı-
yarak İsrail ve ABD aleyhine kamuoyunun oluş-
masını sağlamalı, çifte standart uygulanmasının 
sebep ve sonuçlarını tartışmalı, BM’nin görevini 
ifa etmesi için kamuoyu baskısını diri tutmalıdır. 
Bu konuda aydınlatma amaçlı ilanlar-basın açık-
lamaları yapmalı, konferans, seminer ve paneller 
organize etmelidir.

İsrail’in İşgal Ettiği Topraklardan Çıkarılması İçin 
Psikolojik Harekât Planlanması Yapmak

• İsrail’in, 1967 sınırlarına çekilmesini sağlamak 
için bir strateji belirlemek, 

• İsrail’in Golan Tepelerinden ve Suriye içerisine 
girdiği 60 km’lik alandan geri çekilmesini sağ-
lamak için girişimlerde bulunmak,

• Filistin ile Suriye-Ürdün geçiş yollarının ve 
Gazze-Batı Şeria ulaşım hattının kurulmasını 
sağlamak için gerekeni yapmak,

• İsrail’e kademeli yaptırım uygulamak için bir 
strateji geliştirmek, politika belirlemek, plan-
lama yapmak; BM’de ve dünyanın tüm ülke-
lerinde çalışmalar yapmak; zulmünden vaz 
geçmezse İsrail’i rahatsız edecek eylemleri 
yaygınlaştırmak,

• Gerekli durumlarda İsrail’e karşı ekonomik 
boykot ve ekonomik ambargo uygulanmasını 
ilgili birimlerle görüşerek planlamak, uygula-
mak, genişletmek-yaygınlaştırmak. İsrail/Siyo-
nist/ABD mallarına, bazı markalara kademeli 

genişlemeli boykot ilan edip organize etmek. 
1.8 milyar Müslüman, ekonomik olarak çok 
büyük bir pazardır. Bu pazarda Batının ürettiği 
birçok mal, ürün tüketilmektedir. İsrail dahil, 
İsrail’e destek veren tüm Batılı şirketlerin mal-
larına karşı yapılacak bir ekonomik boykot, 
‘Karikatür olayında’ olduğu gibi, son derece 
etkili olacaktır. Uluslararası rekabet böyle bir 
ekonomik boykotun sonuçlarına katlanamaz. 
Bu, uluslararası şirketlerin Siyonist İsrail’e biz-
zat baskı uygulamasına neden olabilir. Bu ger-
çek göz ardı edilmemelidir.

• İsrail’i hem bölgede hem de mazlum milletler 
nezdinde yalnızlaştırmak ve tecrit etmek için 
politikalar ve strateji-taktikler geliştirmelidir.

• İsrail ile yapılan ikili anlaşmalar, Abraham Ant-
laşması gibi, gözden geçirilmeli, devletin ilgili 
birimleri ile koordinasyon içerisinde gelişme-
lere bağlı olarak anlaşmaların iptali için bir yol 
haritası ortaya koymalı; kısa-orta-uzun vadede 
iptal edilebileceklerin planlamasını yapmak 
üzere Psikolojik harekât planlamalıdır.

• İsrail’le iş birliği yapmakta ısrarcı olan Müslü-
man ülkelerin analizi son derece dikkatli bir 
şekilde yapılmalıdır. “İş birlikçi ülke yönetim-
leri kimlerdir, sebebi nedir? Yönetimlere özel 
bir menfaat sağlamakta mıdır?” “İş birliğinin 
düzeyi, işbirliğinin sebebi nedir? İttifakı çöz-
mek için neler yapılabilir?” “Tarafsızlaştırmak 
mümkün mü?” “Bunlar mümkün değilse yal-
nızlaştırmak için neler yapılabilir?” “Ekono-
mik boykot ve ekonomik ambargo uygulana-
bilir mi?” sorularının cevaplarını verip gerekli 
adımları zamanında atmak. 

Filistin’e Uygulanan Ambargonun Kırılması İçin 
Psikolojik Harekât Planlamak ve Uygulamak

Bunun için bir yol haritası belirleyerek Tür-
kiye’deki ilgili birimin/birimlerin girişimde bu-
lunmasını sağlamak, Öncelikle Mısır kapılarının 
Filistin’e açılması için Mısır ile girişimde bulun-
mak, Mısır’ı ikna etmek; kara-deniz-hava ulaşımı-
nın açılması için uluslararası kuruluşları ve kamu-
oyunu harekete geçirmek.

Filistin’le İlgili İnşa Edilen Yanlış Algıları Değiştirmek 
(Algı Yönetimi) Amaçlı Bir Psikolojik Harekât Yapmak

“Filistin Bizim Sorunumuz Değil”, “Ne Olacak?” 
“30 Yıldır Ne Değişti?”, “Sadece Bağırdık-Adamlar 
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İstediklerini Adım Adım Gerçekleştirdi.” algısını 

değiştirmek için çalışmalar yapılmalıdır. Bu algı-

yı değiştirmek için; tarihsel arka plan anlatılmalı, 

Türkiye’nin ve İslâm dünyasının güvenliği ile ilgisi 

kurulmalı, FKÖ-HAMAS ve Hizbullah’ın mücade-

lesi, etkileri anlatılmalı, tarihten eşdeğer örnekler 

gösterilmelidir. Filistin/Kudüs’ün İslâm dünya-

sının son savunma hattı olduğu millete/ümmete 

gerçekçi bir şekilde anlatılmalı ve ikna edilmelidir. 

Bu bağlamda “Sorun Filistin Değil İsrail So-

runu”, “Yahudi Değil Siyonizm Sorunu” olarak 

ele alınıp değerlendirilmelidir. Oluşan algıyı de-

ğiştirmek için konferans-panel-seminer-kongre 

düzenlemek, Filistin-Kudüs’ün tarihsel arka pla-

nı, Bir fesat-fitne hareketi olarak Siyonizm ve kü-

resel savaş senaryoları, mevcut biyolojik savaşın 

kapsamı, amacı ve hedefleri, millete ve ümmete 

anlatılmalıdır.

Siyonizm’e Karşı Birleşik Cephe Kurulması İçin 
Psikolojik Harekât Başlatmak ve Devam Ettirmek

Bunun için Anti Siyonist Yahudi, Hristiyan, 

Müslümanların birlikte hareket edebilmeleri için 

politika geliştirmek, planlama yapmak, strateji be-

lirlemek, Yahudi karşıtı olmayan Siyonist karşıtı 

olan bir söylem geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın Yapması Gerekenler
 Kudüs-Filistin meselesinin, Siyonizm’in Millî 

Eğitim Bakanlığı müfredatına konmasını sağlaya-
rak genç nesillerde bir şuur inşa etmek ve geleceğe 
hazırlamak,

Filistinli liseli gençlere burslu eğitim-öğretim 
imkânı sağlamak.

YÖK’te, İslâm Ülkeleri Enstitüsü/Enstitüleri 
Kurulmalıdır
· Bu enstitüler, belli bir stratejiye uygun olarak, 

koordinasyon içerisinde; 
- Filistin ile ilgili özel raporlar hazırlamalı,
- İslâm ülkeleri ile ilgili belli bir plan ve 

proje dâhilinde master ve doktora tezleri 
yaptırmalı,

- İslâm ülkelerinden master ve doktora öğ-
rencisi almalı,

- Filistinli gençlere master ve doktora eğitim 
imkânı sağlamalı,

- İslâm ülkelerinden akademisyen / uzman 
getirmeli,

- Batı’ya göç etmiş ilim adamlarını Türkiye’ye 
getirmeyi, organize etmeli,

- Belli aralıklarla Filistin (Kudüs-Filistin Me-
selesi) konulu uluslararası kongre düzenle-
melidirler (değişik boyutları ile uluslararası 
hukuk vb.). 

“ZULME SESSİZ KALMA KUDÜS’E SAHİP ÇIK!”
Terör Devleti  İsrail’in Filistin, Gazze ve Kudüs’te yaptığı vahşi katliamlar sonucu şehit olan 

yüzlerce Müslüman için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Merkez 
Camii’nde kılınan cenaze namazına çeşitli dernek ve vakıfların Kağıthane temsilcilikleri öncülük 
etti. Cenaze namazının ardından terör devleti işgalci İsrail’i telin edici, uluslararası kamuoyunu, 
Birleşmiş Milletler ve diğer kurumları uyarıcı ve İslâm Dünyasına çağrı yapan konuşmalar yapıldı. 
Konuşmaların ardından pankartlar açıldı, sloganlar atıldı. 

Araştırma ve Kültür Vakfı Kağıthane Şubesi, 28 Mayıs Cuma günü Sultan Selim Mahallesi 
Merkez Camii önünde Cuma namazı sonrası İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulümleri anlatan 
“Kudüs’e Sahip Çık!” konulu fotoğraf sergisi açtı. 
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın-Müftülüklerin 
Yapması Gerekenler
· Ümmetin birlik ve dayanışmasını sağlayacak 

ortak paydalar oluşturmak,
· İhtilaflı konuların ulema arasında arka planda 

tartışmasını sağlamak-kamuoyu önünde tartış-
ma yapılmasını engellemek,

· Ortak mutabakat olsa bile toplumu nasıl etki-
leyeceğini göz önüne alarak kamuoyuna açık-
lamak ya da açıklamamak veya açıklamayı za-
mana yaymak,

· Sürekli ihtilaflı konuları gündeme getirip 
kargaşa çıkaranlarla ilgili bir yol haritası 
belirlemek, 

· ‘Müslüman Âlimler Birliği’ ile ilişki kurmak; 
özel bir platform oluşturmak, ümmet arasın-
daki etnik ve mezhebi ihtilafları ortak bir ze-
minde çözüme kavuşturmak, 

· 21. asırda Müslümanların karşı karşıya kaldığı 
sorunlara, Kur’ân ve Sünnet merkezli çözüm-
ler üretmek, bu konuda master ve doktora 
tezleri yapılmasını teşvik etmek, hatta bir fon 
oluşturmak,

· Müslümanlar arasındaki ihtilafları “En güzel 
tarzda mücadele” anlayışı içerisinde çözüme 
kavuşturacak bir dil ve söylem geliştirmek,

· Siyonizm’e, Yahudilere, İsrail oğullarına karşı 
Kur’ân ve Sünnet merkezli bir söylem ve dil 
geliştirmek, 

· Siyonizm’e karşı anti Siyonist, Yahudi ve Hris-
tiyanlarla bir birleşik cephenin kurulabilmesi-
nin teorik ve pratik temellerini oluşturmak. 

Yerel Yönetimler-Belediyelerin Yapması 
Gerekenler
· Bölgelerinde Kudüs ve Filistin’i hatırlatacak şe-

kilde cadde, sokak ve mahalle isimleri vermek, 
· Özelde Türkiye’de, genelde İslâm ülkelerinde 

Kudüs’le kardeş şehirler ilan etmek için giri-
şimlerde bulunmak, 

· Kudüs- Filistin İle ilgili “Panorama-1453” gibi 
“Panorama-Kudüs” ü İstanbul ve Ankara’da 
yapmak,

· Kudüs’ün maketlerini belli yol ve merkezlere 
yerleştirmek,

· Zaman zaman (bez) afişlemeler yapmak,
· Her yıl Kudüs günü düzenlemek,
· Filistin ve Kudüs’e geziler düzenlemek ve ge-

zileri topluma yaymak, THY’nin indirim yap-
masını sağlamak, zenginlerin finanse etmesini 
sağlamak, bu konuda diğer İslâm ülkelerinde-
ki şehirlerle birlikte hareket etmek. 

Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve 
MİT’in Yapması Gerekenler

Türkiye, Filistin devletini tanıdığına göre iliş-
kilerin iki devlet arasındaki ilişkiler şeklinde dü-
zenlenmesinde çok büyük fayda vardır. Filistin’in 
devlet şeklinde organize edilebilmesi için gerekli 
personel eğitimi verilmeli, devlet altyapısının ku-
rulabilmesi sağlanmalıdır. 

Bu aşamada MSB ve İçişleri Bakanlığı ve MİT 
Filistin’in Güvenlik Sistemini (Ordu-Polis-İstih-
barat) yeniden düzenlemeli, her türlü askerî ve 
istihbarat desteği vermeli; silah ve istihbarat için 
gerekli donanımlar sağlanmalıdır. 

Filistin güvenlik birimleri, her türlü savaşa 
göre eğitilmelidir; Filistin devleti düzenli orduya 
kavuşturulmalıdır. ABD’nin İsrail’e her türlü silah 
ve istihbarat desteği vermesinin mantığı neyse, 
Türkiye’nin güvenlik anlamında Filistin’e her tür-
lü yardım etmesinin de mantığı odur. 

Türkiye’nin Libya ile kurduğu Mavi Vatan pro-
jesinin benzerini Gazze’nin deniz sahili üzerinden 
Filistin devleti ile kurabilir. Bu konuda yapıla-
cak tüm girişimlerin psikolojik çok büyük etkisi 
olacaktır.

Türkiye’de İsrail’e hizmet sunan, Kürecik üssü 
gibi tüm NATO ve ABD üsleri, kademeli bir şekil-
de kapatılmalıdır.

Filistin Devleti’ne yapılabilecek her türlü 
silah ve teknoloji yardımı için Filistin devleti-
ni tanıyan diğer İslâm ülkelerinde girişimlerde 
bulunulmalıdır.

Filistin devletine, Türkiye-İran-Mısır ve 
Pakistan’ın garantör ülke olmasının sağlanması 
için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır. Türkiye’nin 
Kıbrıs’ta (kara-deniz-hava) kurduğu üslerin ben-
zerini Filistin’de kurmalı, bunun için İslâm ülkele-
rinin desteğini kazanmalıdır. Ayrıca Türkiye Doğu 
Akdeniz’de düzenli donanma bulundurmalıdır.

Gönüllü Kuruluşların Yapması Gerekenler
Değerler sistemi açısından baktığımızda si-

yaset, bir değer sisteminin, iktidarı elde etmek, 
muhafaza etmek ve diğer değer sistemleri ile uz-
laşmaz bir çatışmaya girmeden toplumsal bütün-
leşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yaptığı faaliyet-
ler bütünüdür. 

Parlamento içi siyaset, siyasi partiler aracılığıy-
la parlamentoyu hedefleyen ve onun aracılığıyla 
bir güç ve iktidar arayışı faaliyeti iken; parlamen-
to dışı siyaset, partiler, cemaatler, sivil toplum 
örgütleri ve benzer yapılar tarafından yürütülen 
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bir iktidar olma faaliyetidir. Genelde parlamento 
dışı siyasetin amacı parlamentoya girmek değildir. 
Parlamento içi siyaset üzerinde baskı gücü oluş-
turarak, onu milletin/ümmetin emrinde verimli 
bir şekilde çalışmasını sağlamak, yanlışlarını dü-
zeltmek, doğrularında destek vermek, projeler 
üreterek parlamento içi siyaseti yönlendirmektir. 
Milleti/ümmeti teşkilatlı toplum hâline getirmek-
tir. İnsan vücudundaki kılcal damarlar ya da sınır 
sistemi gibi toplumun her kesimine nüfuz etmek, 
milleti/ümmeti bütünleştirmek, kaynaştırmak ve 
bir güç olarak ortaya çıkarmaktır. Böylece ulus-
lararası güçlerin Türkiye’deki siyasal iktidarlar 
üzerindeki baskısını kırmak, sapmasına ve yanlış 
yapmasına mani olmak amaçları arasındadır. Par-
lamento dışı siyasetin denetleyici, yönlendirici, 
inşa ve irşat edici bir rolü olmalıdır. Parlamento 
dışı siyaset “Seni eğri kılıçlarımızla düzeltiriz ya 
Ömer!” diyen/diyebilen sahabenin siyasetidir, si-
yaset anlayışıdır.

Bize göre parlamento dışı siyaset, cemaatler, 
sivil toplum örgütleri ve benzer yapılar tarafından 
yürütülen, fıtrî değerlerin iktidar olması/iktidarda 
kalması için gerekli tavrı ortaya koyan, rey almayı 
değil fıtrat ekseninde toplumsal değişimi öngören, 
parlamentonun dışında ve fakat parlamento içi si-
yaset, devlet ve tüm güç odakları üzerinde baskı, 
denetleme, yönlendirme, şekillendirme gücünü 
temsil eden sınırsız, topyekûn ve teşkilatlı bir mü-
cadelenin adıdır.

Parlamento dışı siyaseti bu kapsamda değer-
lendirdiğimiz zaman, Türkiye’deki gönüllü kuru-
luşların/STK’ların/cemaatlerin/hareketlerin önce-
likle yapması gereken, bir partinin arka bahçesi 
olmadan, hakkın ve adaletin inşası için çalışmak; 
siyasi iktidarları hak ve adalet çerçevesinde küre-
sel güçlere karşı savunmak, korumak, mücade-
lelerinde onlara yardımcı olacak çalışmalar yap-
maktır. O nedenle aralarında bir üst kimlik inşa 
ederek hem Türkiye’de hem de İslâm coğrafyasın-
da sorumluluklarını yerine getirmek, bugün için 
en acil ve önemli görevlerden biridir.

Bu kapsamda Filistin meselesini ele aldı-
ğımızda yapılması gerekenleri aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz: 
• Öncelikle Türkiye’deki gönüllü kuruluş-

lar, kendi içlerinde bir üst dayanışma birliği 
kurmalı; sonra bunu İslâm ülkelerine taşıyıp 
hayata geçirmelidir. Bu grup, İslâm ülkele-
ri arasındaki birliği, beraberliği, dayanışma-
yı sağlamayı hedeflemelidir. Bu nedenle çok 

yönlü, çok boyutlu, bir stratejik plan çizip ça-
lışmalıdır. Bu noktada medya ve internet siste-
mi en verimli şekilde kullanılarak bilgi kirlili-
ğini engelleyecek tarzda bir çalışma içerisinde 
bulunmalıdır.

• İslâm ülkelerinde var olan sorunları tespit edip 
çözüme kavuşturabilmek, ümmet şuurunu 
oluşturabilmek amacıyla ortak konferans-pa-
nel-seminer-kongre düzenlemek,

• Filistin-Kudüs’ün tarihsel arka planı, bir fe-
sat-fitne hareketi Olarak Siyonizm’i, amacı ve 
hedeflerini, millete ve ümmete anlatmak, bu 
konuda kamuoyu meydana getirmek.

• Filistin ve Kudüs’e- Gazze’ye geziler düzenle-
mek, bunu toplumun her kesimine yaymak, 
bu konuda diğer İslâm ülkelerindeki kardeş 
kuruluşlarla birlikte hareket etmek. 

• BM’nin, özel olarak İsrail ve Filistin ile genel 
olarak, mazlum milletlerle ilgili aldığı ka-
rarlara karşı kamuoyu oluşturmak, hassas 
davranmak,

• İsrail/Siyonist/ABD mallarına kademeli geniş-
lemeli boykot ilan etmek ve hayata geçirilmesi 
için seferber olmak,

• İsrail’le yapılan Abraham Antlaşması gibi an-
laşmaların feshedilmesi için Türkiye’de ve 
İslâm dünyasında kamuoyu oluşturmak, ey-
lemler yapmak, panel, seminer ve konferanslar 
düzenlemek.

Sonuç: Filistin Bir Turnusol Kâğıdıdır
“Bir Gün Filistinliler, Özgür ve

Bağımsız Topraklarında Yaşayacaklar”
Siyonizm’e karşı mücadele edilebilmesi için 

ondan daha sağlam bir örgütsel yapı, onun stra-
tejisinden daha üstün bir strateji ile güçlü kadro-
lar oluşturmak gerekmektedir. Teori ile pratiğin 
birlikteliği ilkesi bir mücadelede temel ilkelerden 
biridir. Teorisiz pratik gibi, pratiksiz teori de iste-
neni sağlamaz. Özelde Siyonizm’e genelde zulme 
karşı bir mücadele uzun vadeli bir mücadeledir. 
100 metre koşusu değil asırlara uzanacak olan 
uzun bir maratondur. Kadroların zihni alt yapısı 
buna göre oluşturulmalıdır. Aceleci çözüm ve kur-
tuluş reçetelerinden uzak durulmalıdır. İslâm’ın 
öngördüğü, ‘İşte büyük kurtuluş ve mutluluk 
budur.’ dediği çerçevenin iyi anlaşılması gerekir. 
Mücadele bir imtihan ve arınma sürecidir. Bundan 
dolayı zafer ve mağlubiyet iç içedir. Zafer ve mağ-
lubiyet anlarında kadroların birbirini suçlamadan 
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birbirine sahip çıkması, 2. Akabe Biati ve Hu-
deybiye Antlaşmasından bize kalan bir mirastır. 
Kadroların buna göre eğitilmesi ve geleceğe hazır-
lanması gerekmektedir. Bunlar Siyonizm’e karşı 
mücadelede ön şartlardır.

Siyonizm tüm insanlığa hatta Yahudiliğe karşı 
açılmış gizli bir savaştır. Siyonizm’e karşı müca-
dele Yahudileri de kurtarma-
yı amaçlayacak bir genişlik 
ve elastikiyette olmalıdır. 
Siyonizm, yalan ve aldatma 
eksenli bir psikolojik savaş 
makinesidir. O nedenle İs-
rail bugün psikolojik savaşı 
kaybetmiştir. Bu psikolojik 
yıkımı, bundan sonra kimse 
durduramayacak, “Kudur-
muş Köpekler” mukadder 
akıbetlerine doğru yol al-
maya devam edecek ve ta-
rihin çöplüğüne süpürülüp 
atılacaklardır! 

Kudurma vakalarında 
kuraldır: Kudurmuş köpek-
lerin sahipleri, yakınları, bir 
müddet daha sabreder. Tah-
ribatları, saldırganlıkları bel-
li bir boyuta ulaşınca ya tec-
rit edilerek mahkûm edilip 
kendi kaderlerine terk edilir-
ler ya da vurularak imha edi-
lirler. Böyle devam ederse, 
“kudurmuş köpek” Siyonist 
İsrail’in akıbeti de kesinlikle 
bundan farklı olmayacaktır. 

“Kudurmuş köpeklerin” 
temizliği hem Filistin halkı-
nın hem de Yahudi halkının 
kurtuluşu olacaktır. Filistin 
meselesi, sadece bir İsrail’i 
sorgulama olayı olmayıp 
aynı zamanda Batı Dünyası-
nı, uluslararası camia denen 
kuruluşları ve halkı Müslü-
man olan ülkelerin yönetimlerini de sorgulama 
meselesidir. Filistin, herkesin ve her ülkenin sa-
mimiyetinin, değerlerinin, medeniyetinin ölçül-
düğü bir turnusol kâğıdı ve bir mihenk taşıdır. 

Mevcut dünya düzeni, sorgulanmak, hak ve 
adalet merkezli yeni bir dünya düzeni kurulmak 

zorundadır. Yeni bir dünya, adil bir dünya kuru-
lana kadar sadece Filistin ya da Ortadoğu halkla-
rı ya da dünyanın mazlum milletleri değil; baş-
ta müstekbirler, sömürgeciler dâhil olmak üzere 
tüm dünya, huzur yüzü göremeyecektir. Bu savaş, 
müstekbirlerin dünyasına/coğrafyasına bir gün 
mutlaka girecek ve perişan olup gideceklerdir: 

“Zulmetmekte olanlar, nasıl 
bir inkılâba uğrayıp-devri-
leceklerini pek yakında bi-
leceklerdir.” (26 Şu’arâ 227).

HAMAS liderlerinden 
Halid Meşal’in yaptığı ko-
nuşma, hem bu gerçeğin 
dünya kamuoyuna ilanı hem 
de bir meydan okumadır: 

“Obama, Ban Ki-Mun ve 
özgür dünya liderlerine ses-
leniyorum: Size yalvarmıyo-
ruz, sadece diyoruz ki,  bir 
gün  Filistinliler, özgür ve 
bağımsız topraklarında ya-
şayacaklar… Gazze’deki 
kuşatmanın kalkması için 
İsrail’in kayıplarının kaça 
yükselmesi gerekiyor?   Eğer 
bu yeterli değilse, Filistinli 
mültecilerin vatanına dön-
mesi için bedel  nedir? Kaç 
tane İsrail askeri kaçırılmalı, 
bana adedini söyleyin. İsrail 
hapishanelerindeki Filistinli 
esirlerimizin serbest kalması 
için bedel nedir?”16

Allah’tan yardım bekle-
yenler, yardımın gelmesi için 
gerekli alt yapıyı kurmala-
rı ve mücadeleyi vermeleri 
gerekir. O zaman Allah’ın 
yardımı gelecek, kurulu 
tüm tuzaklar parçalanacak-
tır. “Gerçek şu ki, onlar hi-
leli-düzenler kurdular. Oysa 
onların düzenleri, dağları 

yerinden oynatacak da olsa, Allah katında onlara 
hazırlanmış bir düzen vardır.” (14 İbrahim 46). 

Zafer Hakk’ın ve Hakk’a inanlarındır ve zafer 
yakındır…

16 Anadolu Ajansı, 24.07.2014.

Türkiye’deki gönüllü 
kuruluşların öncelikle 
yapması gereken, bir 
partinin arka bahçesi 

olmadan hakkın ve adaletin 
inşası için çalışmak; siyasi 

iktidarları hak ve adalet 
çerçevesinde küresel 

güçlere karşı savunmak, 
korumak, mücadelelerinde 

onlara yardımcı olacak 
çalışmalar yapmaktır. O 
nedenle aralarında bir 
üst kimlik inşa ederek 
hem Türkiye’de hem de 

İslâm coğrafyasında 
sorumluluklarını yerine 
getirmek, bugün için en 

acil ve önemli görevlerden 
biridir.
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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)

A lmanya Başbakanı Angela 
Merkel’in, HAMAS hareke-

tiyle “dolaylı” diyalogu başlatma 
zamanının geldiğini ilan etmesi, 
diğer Batılı ülkeleri için de hare-
ketle doğrudan diyalog başlatma-
ları zamanının geldiğini gösteri-
yor. Ayrıca önümüzdeki günlerde 
HAMAS’a tereddütle yaklaşan ül-
kelerin yapacağı doğrudan diya-
loglara kapıların ardına kadar açıl-
dığı anlamına da.

Almanya’nın açıklaması an-
lamlı... Zira Almanya İsrail’in ar-
kasında güçlü şekilde duruyor, 
genel olarak İhvancı ve özelde 
HAMASçı siyasal İslâmcı hareket-
lere karşı sert tutum geliştiriyor. 
Dahası Almanya İsrail’in güvenliği 
ve varlığıyla ilgili her konuda Ho-
lokost mirası ve düğümü temelli 
“aşırı bir hassasiyet” taşıyor. 

Almanya’nın yeni tutumu, er-
ken zamanda ve İsrail’in Gazze’ye 
yönelik savaşı yükünü indirmeden 
önce geldi. Bu yeni tutum Gazze’ye 
yönelik insani yardımlar için acele 

edilmesini isteyen, yeniden ima-
rından bahseden, Filistinlilerin ve 
İsraillilerin özgürlük ve refah hak-
kını kabul eden Amerikan açık-
lamalarıyla eş zamanlı sergilendi. 
Batı’nın tutumundaki bu gelişme 
dengeli bir tutuma yaklaşıldığını 
gösteriyor. Tabi henüz bu denge 
noktasına ulaşılmış değil. 

İsrail’in imajı ve konumu 
Batı’da zayıflıyor. Bunun sebebi, 
Filistin insan haklarına yönelik 
organize sistematik ihlalleri ve 
Filistin halkına dayatılan ırkçı re-
jiminin bazı görüntülerinin ortaya 
çıkması değil sadece. Aynı zaman-
da İsrail’in caydırıcılık gücünün 
aşınması, “yenilmez ordu” imajı-
nın ve “yıldırım zaferlerden başka 
bir şey bilmeyen devlet” imajının 
kaybolmasıdır. Tüm bunlar geç-
mişte kaldı ve bugün İsrail özellik-
le Kudüs intifadası ve kılıcı sonrası 
artık aynı İsrail değil. Bu birincisi. 

Buna karşı dünya, görüldü-
ğü üzere Filistin lehine güç den-
gelerinin bozulmaya başladığına 
kanaat getirmeye başladı. Bugün, 
Filistinlilerin yöneldiği adres Fi-
listin Yönetimi değil, Filistin hal-
kının efsanevi direnişini sağlam-
laştıran HAMAS’tır. Batı, Filistin 
Yönetimi’nin yetersiz performan-
sını ve HAMAS’ın sahadaki lider-
liğini endişe ile izledi. Batı, Filis-
tin kararının ağırlık merkezinin 
Ramallah’tan Gazze’ye geçişini 
takip ediyor. Belki de bu sebeple 
“HAMAS’a dışarıda kucak açan” 
Katar bu son krizde uluslararası 
temasların eksenine dönüştü. 

Görünen o ki surları yaran ve 
koruma duvarını aşan Kudüs’ün 
Kılıcı operasyonu, sonuçları itiba-
riyle HAMAS hareketine yaramış-
tır. Yeşil hattın içinde, Kudüs, Batı 
Şeria ve Gazze şeridinden Filistin 
halkının yüz binlerle spontane bir 

şekilde zaferini kutlamak için so-
kağa dökülmesi, HAMAS lehinde 
ve Filistin sahasındaki rakipleri 
aleyhinde bir oylamaydı adeta. Bu 
da ikincisi. 

Doğal olarak bölgesel ve ulus-
lararası etkin başkentler önümüz-
deki dönemde iki eksen üzerin-
de çalışacaklar. Birincisi Filistin 
Yönetimi’ni kurtarma ekseni. Zira 
Filistin Yönetimi’ni düşüşe ve çö-
küşe sürüklemek en azından ya-
kın vadede hiç kimsenin çıkarına 
değildir. İkincisi HAMAS’ın ve 
liderlerinin Filistin sistemine katı-
lımı için hazır hâle getirilmesi ek-
seni. Bu da tıpkı Afganistan’da ya-
şandığı gibi büyük kısmı Katar ve 
Türkiye’nin omuzlarına yüklene-
cek bir görevdir. Şöyle ki Taliban 
Washington’un temel müzakereci-
si olmuş ve Eşref Gani hükûmeti 
“hiçbir şey görmeyen bir tanığa” 
dönüşmüştü. 

Batı bu bağlamda birçok araç 
kullanacaktır. Gazze’nin yeniden 
imarı dosyası ve insani durum bu 
araçların en önemlilerindendir. 
Batı, HAMAS’ın rehabilite edil-
mesi ve Filistin Yönetimi’nin “yo-
ğun bakım odasında tutulması” 
gibi iki eksende hizmet vermekte 
tereddüt etmeyecek müttefiklere 
dayanacaktır. Ancak bu kez Tel 
Aviv’in, Batı desteğinde moral ve 
ahlaki üstünlüğünden birçok un-
suru kaybetmesi sonrası İsrail’in 
dikte ettiği şartların ve vetolarının 
ağırlığından daha fazla kurtulmuş 
olunacaktır. 

(Ürdün gazetesi Düstûr, 23 

Mayıs 2021)

“Kudüs Kılıcı” Sonrası     
Hamas ve Filistin Liderliği
Ureyb RENTAVİ 
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G azze şeridindeki direnişin ve 
halkının, tarihî sınırları için-

deki Filistin gençleri ve tüm ülke-
lerdeki hayranlarının, kayıtsız ve 
şartsız ateşkes sonrası zafer işareti 
yapmaları ve zafer ilan etmeleri 
haklarıdır. 

Bu zafer vurgusu ne bir yanıl-
samadır ne abartı ne de moralleri 
yükseltme amaçlıdır. Sadece mü-
barek Ramazan ayı boyunca ve 
sonrasında bugüne kadar sahada 
ve çatışma meydanlarında somut-
laşan gerçeklere dayanmaktadır. 

Çatışma, düşmanın Şam kapısı 
sahasında bu kapıyı kontrol altı-
na almak ve burada Filistinlilerin 
kullandığı dar koridoru kapatmak 
için bariyerler kurmasıyla başladı. 
Kudüs gençlerinin cesurca hareke-
te geçmesi düşmanı hızlı geri adım 
atmaya, bu bariyerleri kaldırmaya 
zorladı. Bu geri adım atış hâlâ de-
vam ediyor. 

Sonra Kudüs’ün kuşatılması, 
abluka altına alınması, Yahudileş-
tirilmesi ve kontrol altına alınması 
politikaları kapsamında Filistinli-
lerin Kudüs’ün Şeyh Cerrah ma-
hallesindeki evlerini boşaltması 
yönünde alınan Siyonist kararı 
geldi. Mahalle sakinleri direndi ve 
bedeli ne olursa olsun ölüm kalım 
savaşı açıldı. Kudüs gençleri hare-
kete geçti. Kadınlar da oturma ey-
lemi yaparak onları destekledi. Bu 
durum düşmanı kararın infazını 
ertelemeye mecbur bıraktı. Bu du-
rum düşmanın kafa karışıklığını 
ve geri adım atışını gösteriyor an-
cak şu ana kadar yaşanan, üzerine 
inşa edilmesi gereken kısmi bir za-
fer olarak görülmektedir. 

Sonrasında düşmanın 1967’de 
Kudüs’ün doğusunu işgalini kut-
ladığı gün olan 28 Ramazan önce-
si günlerde çatışmalar patlak ver-
di. Yerleşimciler ve fanatik gruplar 
Netanyahu ve hükûmetinin 

desteğiyle yüz bini aşan Yahudi ile 
Mescid-i Aksa’ya baskın düzen-
lemek için toplanma çağrısı yap-
maya başladılar. Mescid-i Aksa ve 
çevresindeki erkek ve kadın mura-
bıtlar, onlara katılan 1948’de işgal 
edilmiş bölgelerden gelen binlerce 
insan ile işgal güçleri ve yerleşim-
ciler arasında kahramanca çatış-
malar yaşandı. Geri dönmek zo-
runda kaldılar ancak bunun bedeli 
ağır oldu. İsrail askerlerince plas-
tik mermilerin kullanılmasıyla bir-
çok genç görme yetisini kaybetti. 

Baskın kararı uygulanmaya 
başlanınca Gazze’deki İzzeddin 
Kassam Tugayları Komutanı Mu-
hammed Dayf’ın uyarısı geldi. Eş 
zamanlı olarak Cihad Hareketinin 
Kudüs Seriyyeleri sözcüsünün, 
düşmanın Mescid-i Aksa içindeki 
cemaate yönelik şiddeti ve bas-
kın girişimleri durmazsa direnişin 
müdahale edeceği yönünde des-
tekleyici açıklaması geldi. 

Tehdit Kudüs’e yönelik füzeler 
atılarak hayata geçirildi. Bu durum 
düşmanda kafa karışıklığı ve kor-
ku yarattı. İşgal baskını durdurul-
du ve Amerikan yapımı F-35’ler 
Gazze’yi bombalamaya başladı. 
Böylelikle 11 gün süren dördün-
cü savaşa girildi. Filistin sahası 
boyunca direnişin binlerce füze 
fırlatması düşman için sürpriz 
oldu ve şaşkına çevirdi/paniklet-
ti. Filistinlilerin ise kendilerine ve 
güçlerine yönelik güvenini arttır-
dı. Ayaklanmalar Lid, Hayfa, Yafa, 
Akka ve Nasıra’ya uzandı. Ardın-
dan Filistin yönetiminin İsrail’le 
kurduğu utanç verici güvenlik 
koordinasyon engelini yıkacak şe-
kilde Batı Şeria’ya sıçradı. 

Böylelikle Filistin içindeki ve 
dışındaki Filistin halkının bir-
liği gerçekleşti. İşgalin 1948’de 
Filistin’i ve halkını parçalama 
felaketinden (Nekbe) bu yana 

kurduğu her şey meydan okuna-

rak aşıldı.

Sonuç, İsrail’in baskınlardan 

geri adım atması oldu. İşgal güç-

leri hiç açıklama yapmaksızın 

baskın yapmak isteyen yerleşim-

cilere Magaribe kapısını kapatmak 

zorunda kaldı. Direnişin füzeleri, 

Filistin halkının iradesi, intifadası 

ve birliği karşısında geri adımlar 

atmaya devam etti. Bu durum elde 

edilen başarılarda kendini göste-

riyor ve önümüzdeki dönemde 

ateşkes sonrası da sürecek.

Devamında düşmanın ve 

ABD’nin arabuluculara başvur-

ması sonrası kayıtsız ve şartsız 

karşılıklı ateşkes geldi. Bu da elde 

edilen başarıyı ve zaferi gösteriyor. 

Tabi ateşkes nihai çözüm ve bir 

son anlamına gelmiyor. Ateşkes, 

gelecek çatışma günlerine, intifa-

da ve savaşlara hazırlık yapmak 

demektir.

Bu Ramazan intifadaları ve 

sonrası, özellikle de elde edilen 

Filistin’in ve halkının birliği Fi-

listin davasına ilk hikâyesini geri 

getirdi: “Tüm Filistin bizimdir!” ve 

nehirden denize özgürleştirilmesi 

kaçınılmazdır. 

Filistin halkımıza, direnişi-

ne ve intifadasına bu destekleyici 

zafer kutlu olsun.   Verdiği destek 

ve katılımla aynı zamanda ken-

di zaferi de olan Arap ve İslâm 

ümmetine bu zafer kutlu olsun.   

Dünyanın özgür insanları ve dün-

ya kamuoyuna, dünyanın birçok 

kentinde on binlere varan gösteri-

lerle verdikleri destek sebebiyle bu 

zafer kutlu olsun. 

Şehitlere, yaralılara, tutsak ve 

ailelerine kutlu olsun. Onlar seç-

kin insanlardır ve bu zafer hak et-

tikleri vefanın sadece bir kısmıdır. 

(arabi21.com, 21 Mayıs 2021)

“Kudüs Kılıcı”nın Zaferi
Münir ŞEFİK 
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T unus Cumhurbaşkanı Kays 
Said, Middle East Eye haber 

sitesinde anayasanın 80’inci fas-
lını etkinleştirme planı ile ilgili 
sızdırılan belgenin varlığını itiraf 
ediyor, cumhurbaşkanlığına ge-
len bir yazışma olduğu, kendisini 
bağlamadığı veya sorumluluğunu 
taşımadığı şeklinde bir savunma 
ortaya koyuyor. 

Kays, Başbakan Hişam El 
Meşişi ile çarşamba günkü gö-
rüşmesinde anayasanın 80’inci 
faslının etkileştirilmesi için bir 
çalışma planı önerisiyle ilgili bel-
genin doğruluğunu zımnen ama 
anlaşılır şekilde itiraf etti. Planı 
ünlü İngiliz gazeteci David Hearst, 
İngiliz Middle East Eye sitesinde 
yayınlamış,  cumhurbaşkanına ya-
kın isimler ve destekçileri planın 
doğruluğundan şüphe etmişlerdi. 

Cumhurbaşkanı Said’in kul-
landığı cümleler böyle bir belge-
nin var olduğunu ancak başkanlı-
ğa gönderilmiş bir mesajdan ibaret 
olduğunu, cumhurbaşkanının so-
rumluluk taşımadığını ve dolayı-
sıyla sadece mesajı teslim alan bir 
cumhurbaşkanlığı konumunda ol-
duğunu, kendisini bağlamadığını 
ifade ediyor. 

Bu açıklama Middle East site-
sinin belgenin Divan Başkanlığına 
gönderilmiş bir mesaj şeklinde 
olduğu ve bakanın ofisinden özel 
yöntemlerle elde edildiği şeklin-
deki yayınıyla da örtüşüyor.   Bu 
bakış açısı belgeyle ilgili farklı ih-
timaller içinde de yer aldı. Önceki 
iki makalede hiçbir şeyin belgenin 
doğru olduğunu kesin bir dille 
ifade etmediğini yazmıştık. Keza 
hiçbir şey de doğru olmadığını 
teyit etmiyor. Muhtemelen Divan 
Başkanı Bakanına danışmanların-
dan biri veya saray dışından biri-
leri tarafından gönderilmiş bir ya-
zışma olabilir. Said’in bu belgenin 

bilgisine sahip olduğunu veya 
cumhurbaşkanlığının bir çalışma 
planı olarak bu belgeyi benimse-
diği veya baz aldığını ifade eden 
hiçbir şey yok. 

Buna karşın bazıları sadece 
cumhurbaşkanının destekçile-
ri değil, farklı siyasi taraflar, si-
yasiler ve uzmanlar bu belgenin 
varlığını yalanlama girişimi içine 
girdiler, uydurma olduğunu ifade 
ettiler, basın alanında ve özellikle 
de Arap meselelerinde uzun yıl-
lara dayanan profesyonelliğine ve 
doğruluğuna rağmen gazeteci Da-
vid Hearst ve haber sitesinin cid-
diyetinden şüphe duydular. Zira 
Hearst Arap meselelerinde uzman 
Batılı gazetecilerin duayenlerinden 
biri sayılmaktadır. 

Doğal olarak Said bu belge-
nin şartlarını açıklarken sadece 
Tunus halkı önünde kendisini, 
suçlanmadan uzak tutmayı hedef-
lemedi, aynı zamanda kendisini, 
uluslararası kamuoyu ve Tunus’ta-
ki demokratik süreci destekleyen 
büyük güçler (hedefleri, özel ve 
gerçek çıkarları ne olursa olsun) 
karşısında savunmayı hedefledi. 

ABD Başkan Yardımcısı iki 
haftadan az bir süre önce Cum-
hurbaşkanı Said’le bir telefon gö-
rüşmesi gerçekleştirmiş, ABD’nin 
Tunus’taki demokratik rejime tam 
desteğini vurgulamış, anayasal 
kurumların tamamlanması, huku-
kun üstünlüğü ve egemenliğinin 
gerekliliğine dikkat çekmişti. Ar-
dından meşruiyete ve anayasaya 
yönelik darbenin “yol haritasını” 
temsil eden böyle bir belge ortaya 
çıktı. Üstelik bu darbe aynı anaya-
sayı ihlal ederek keyfi ve yanlış bir 
şekilde 80’inci faslı etkinleştiriyor. 
Bu yaklaşım iktidar ile demokratik 
rejimin esaslarının ayrılığı ilkesiy-
le, devletin sivilliği, yargı ve huku-
kun üstünlüğüyle çelişmektedir. 

Bu belgenin Said’e en yakın isim 

olan cumhurbaşkanlığı divanı 

müdürünün ofisinde ortaya çık-

ması, Said’in yalanlamaya çalıştığı 

kara bir nokta oluşturuyor. 

Tüm bunlar Said’in bu sız-

madan, iç ve dış sonuçlarından 

çok rahatsız olduğunu gösteriyor. 

Özellikle de Said David Hearst gibi 

bir gazetecinin böylesine önemli 

bir belgenin yayınlanmasını etkili 

kıldığını iyi biliyor. 

Bu durum cumhurbaşkanının 

destekçilerine, savunucularına ve 

siyasilerine şöyle bir ders vermek-

tedir: Saygın ve tanınan bir gaze-

teciyi yalanlamak suretiyle “ister 

zalim olsun ister mazlum kendi 

cumhurbaşkanını destekle” zihni-

yeti cumhurbaşkanının kendisine 

zarar vermektedir. Said kameralar 

karşısına çıkarak iyi niyetine, ana-

yasa ve hukuka bağlığına açıklık 

getirmek istemiş, şahsi ve siyasi 

çıkarlarını, kendisini cahilce ve 

fanatik biçimde savunanlardan 

korumaya çalışmıştır. 

Cumhurbaşkanı ayrıca kendi-

sini veya divan ofisini suçlu göste-

ren böylesine hassas bir belgenin 

nasıl olup da uluslararası alanda 

tanınan bir gazetecinin sitesine 

ve medya organına böyle bir hızla 

ulaştığını sorgulayabilir. Tunus’ta 

çok etkin olan profesyonel bü-

yük istihbarat organları neler bili-

yor veya ne bilgilere sahipler kim 

bilir!? 

(arabi21.com, 27 Mayıs 2021)

Tunus’taki Darbe Belgesi ve Planı Hakkında
Abdullatif DERBALE
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F ilistinlilerin Gazze şeridi, Batı 
Şeria ve 48 topraklarında son 

girdiği “kurtuluş savaşının” sonuç-
ları, büyük bir yıkım bırakmasına 
rağmen ağır askerî ve can kayıp-
larıyla değil, kâr ve zarar denge-
lerini yansıtan siyasi sonuçlarıyla 
ölçülmektedir. 

Siyasi bağlamda; kafaları karış-
tıran savaştan sonra İsrail’de bile 
herkes Filistin, Arap ve uluslara-
rası düzlemdeki kapsamlı devri-
mi tartışıyor. Zira önceki dönemi 
oluşturan ve eski ABD Başkanı 
Donald Trump döneminde zirve 
yapan konsept çöktü ve Filistin 
sorunu küresel ve bölgesel politi-
kalarda merkezi konumuna geri 
döndü. İsrail politikaları sürdüğü 
müddetçe tüm bölgenin patlama-
sına sebep olacağı anlaşılan Ku-
düs’deki durum da buna dâhil.

Arap bağlamında büyük de-
ğişimler yaşandı ve bu değişim-
ler hâlen yaşananların gölgesinde 
teşekkül ediyor. Filistin çözümü 
bağlamı dışında bölgede barış an-
layışı çöktü. Arap rejimleri kendi 
konumunu yeniden değerlendiri-
yorlar. Filistin Yönetimi zayıf bir 
döneme girerken HAMAS hareketi 
bölgesel hesaplara müdahale et-
mek için geri döndü. 

Ürdün bağlamında ise resmî 
tutum dört küsur yıldır özel-
likle Kudüs, İslâm ve Hristiyan 
kutsal mekânları ile Yüzyılın 
Antlaşması’nın reddedilmesi ko-
nularında Filistinlileri destekleme-
siyle ön plana çıkmıştı. Bu tutum 
Ürdün rejimine pahalıya patladı ve 
kral ile Trump yönetimi arasında 
bir nevi kopukluğa yol açtı. Dahası 
Trump, kralın Amerikan Büyükel-
çiliğinin Kudüs’e taşınması kararı-
na tepki olarak Kudüs’ün bölgeyi 
patlatacağı yönündeki uyarılarını 
alaya aldı. Ürdün’ün tutumu kes-
kindi ve kral o vakitler Türkiye’ye 
geldi. Dışişleri Bakanı Eymen el 
Safedi Yüzyılın Antlaşması’nın 
ve Kudüs’te olan bitenin riskleri-
ni anlatmak için Avrupa ile Arap 

ülkeleri ve dünya arasında mekik 
diplomasisi yürüttü. 

Ürdün’ün keskin tutumunun 
kriz sırasında Ürdün politika-
larına ve medya söylemine açık 
şekilde yansımaması ironikti. 
Uyarıların doğruluğunu vurgula-
mak, Ürdün’ün resmî söylemini 
güçlendirmek, içeride ve dışarıda 
desteklemek yerine bizler sanki 
biraz bilinçsiz gibi davrandık. Yet-
kililer, Ürdün ve Arap halklarının 
Filistin’le etkileşim düzeyine çık-
mayan ve aynı Ürdün’ün geçmiş 
yıllarda sergilediği tutumunun 
gücünü ve boyutunu yansıtmayan 
klasik söylemle iktifa ettiler. 

Ürdünlü yetkililer şartları ters 
yüz edecek, güç dengelerini de-
ğiştirecek, Netanyahu, Trump ve 
damadına sınır koyacak önemli 
kritik bir olayın yaşanmasını umut 
ediyor ve benimsiyorlardı. Filistin 
barışçıl intifadası da buna dâhil. 
Ürdün sokaklarında dahi soka-
ğın harekete geçirilmesi gerektiği 
yönünde mesajlar vardı. Yani ya-
şananlar Ürdün bakış açısının, Ür-
dün ve Filistin ulusal çıkarlarının 
göbeğindeydi. 

Bu temel önemli sorunlar Siya-
set ve Toplum Enstitüsünün ger-
çekleştirdiği kapalı atölye çalışma-
sının gündemindeydi. Chatham 
House kurallarına uygun atölyeye 
Ürdünlü siyasetçiler ve uzmanlar 
katıldı, olaylar sırasında Ürdün’ün 
tutumunun değerlendirilmesiyle 
ilgili çıkarımlar yaptılar ve tavsiye-
lerde bulundular. Belki de tartış-
malarda ele alınan en önemli so-
nuç; bugün bölgede Başkan Biden 
döneminden bu yana oluşan yeni 
bir jeopolitik var ve bu yeni du-
rum işgal topraklarında yaşanan-
larla birlikte hızlıca oluşmaya baş-
ladı. Ürdün’ün farklı stratejik ve 
siyasi yaklaşımla yeni gelişmeleri 
ele alması gerekiyor. Ürdün’ün, 
ulusal çıkarlarını teminat altına 
alacak şekilde İran, Türkiye, Su-
riye ve Irak’la ilişkiler kurması bu 
gelişmeler kapsamındadır. 

Filistin siyaseti bağlamında Ür-
dün ulusal güvenlik sınırlarının çi-
zilmesi noktasında “Ürdün’ün net 
olmayan tutumu” büyük bir so-
run. Mısır Gazze’yi ulusal güven-
liğinin bir uzantısı olarak görüyor-
sa -ki öyledir- ve HAMAS hareketi 
ile anlaşmazlıklarını rafa kaldı-
rıyorsa ve arabuluculuk, ateşkes 
ve diğer konuların belirlenmesi 
noktasında önemli bir taraf olarak 
görülüyorsa Ürdün’ün Batı Şeria, 
Kudüs ve Filistin sorunuyla ilgili 
olarak net olması kaçınılmazdır. 
Kaldıki bu sorun Ürdün’ün ulusal 
güvenliğinin uzantısı değil, iç so-
rununa, ulusal güvenliğine, sınır-
larına, ortak çıkarlarına ve kutsal 
emanetler üzerindeki vesayetine 
dokunan kendinden bir parçası-
dır. Bu yüzden Ürdün’ün rolünün 
bu olaylarla doğrudan bağlantılı 
olması gayet mantıklı.  

Kral Abdullah’ın ilk günden 
itibaren başlığı “Ürdün Ürdün’dür, 
Filistin Filistin’dir” olan net stra-
tejik bir yaklaşım benimsediği 
ve bu bağlamda bilinen tarihî bir 
tartışmayı sonlandırdığı doğru an-
cak bu durum Ürdün çıkarlarının 
Filistin şartlarıyla bağlantılı olma-
dığı ve iç içe geçmediği anlamına 
gelmez. 

Uzmanların işaret ettiği ve du-
rum değerlendirmesi çalışmasıyla 
yayımlanacak bir diğer nokta da 
burada sadece Filistin Yönetimi’ne 
ve bugün en zayıf hâlini yaşayan 
Başkan Abbas’a bel bağlamanın 
doğru olmadığıdır. HAMAS hare-
keti de dâhil Filistin grupları, güç-
leri ve toplumuna açılarak güçlü 
ilişkiler kurmasının gerekliliğidir. 
Daha da önemlisi Ürdün’ün, se-
bebi veya zamanı ne olursa olsun 
Abbas sonrası dönemin planlan-
masında ortak olmasıdır. 

Ürdün olaylar sırasında HA-
MAS hareketiyle yeniden görüşme 
kanalı açtı ancak bu yeterli değil. 
Arzulanan, Ürdün ulusal güvenli-
ğini, gelecek dönemdeki boyutları 
ve ufuklarını yeniden ciddi şekilde 
düşünmektir. 

(El-Arabi El-Cedid gazetesi, 23 

Mayıs 2021) 

Ürdün ve Yeni Jeopolitik
Muhammed Ebu RUMMAN 
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İ srail işgal devletinin Gazze’ye 
yönelik saldırılarını niteleyen 

vahşi ve barbar görüntüler, Siyo-

nist kurumun yarım yüz yılı aşkın 

süredir Filistin halkına yönelik 

kitle imha stratejilerini yansıtmı-

yor sadece, aynı zamanda silah-

lanma teknolojisi ile çatışmanın 

iki tarafının silah kapasitesi ara-

sında karşılaştırma yapılmayacak 

farklılıklar serisini yansıtan ayna 

konumundalar. 

Söylemeye gerek yok. Bu boyut 

kabul gören klasik bir yapı kaza-

nıyor. Denklemin oldukça önem-

li bir başka yönü daha var. F-35 

veya F-16 uçaklarının bombaları 

karşısında Filistin direnişinin bir 

füzesinin psikolojik ve moral etki-

si. Aynı durum Gazze’de 12 katlı 

bir binanın tamamen yıkılması 

karşısında Tel Aviv’e bir füzenin 

düşmesinin doğrudan askerî etkisi 

için de geçerli. 

Silahlar arasındaki bu açık 

farklılık karşısında can ve mal ka-

yıplarının trajik ve daima kanlı ol-

duğu doğru. Zayıf taraf açısından 

bu nokta önemli. Yalnız bu mo-

dern silah teknolojisi kitle imha 

endüstrisinin arkasında yatan bir-

çok klasik verinin ötesine geçti. 

Bu anlam itibarıyla yerel sınırlı 

ve mütevazı imkânlarla üretilmiş 

direniş füzesi hafife alınamayacak 

askerî yetenekler içerebilir. Özel-

likle de her türlü savaş ve çatışma-

ya giren taraflar arasındaki ilişki-

leri düzenleyen “korku dengesi” 

ilkesine ulaşılması bağlamında… 

Yine bu anlamda insansız hava 

araçları artan askerî işlevler ka-

zanmaya başladı. Çünkü nispeten 

ucuz, kolayca imha edilemiyor, 

insani/can kaybı maliyeti yok. Ke-

şifle başlayan, farklı hedefleri yok 

edebilen ve suikast operasyonla-

rıyla son bulmayan önemli görev-

leri yerine getirebiliyor. 

O hâlde Amerikalı siyaset teo-

risyeni Francis Fukuyama gibi bir 

adamın İHA’ların rolünü sadece 

kapsamlı veya sınırlı doğrudan 

savaşlarda değil, bir bütün olarak 

değişen jeo-politik sahneler düz-

leminde tartışması şaşırtıcı değil. 

Yaklaşık 30 yıl önce tarihin. pazar 

ekonomisinin çocuğu liberal insan 

lehine son bulduğunu müjdeleyen 

bu adam bugün Amerikan Purpose 

sitesinde son yayımladığı makale-

sinde İHA’ların silahlanma tekno-

lojisi semalarına süzülen hayalet 

olduğu uyarısında bulunuyor. 

Şayet Fukuyama (özellikle 

Recep Tayyip Erdoğan yönetimi 

altındaki) Türkiye’ye İHA silahı-

nı silah ve silahlanma teknolojisi 

dünyasında benzeri görülmemiş 

bir noktaya yükselme noktasında 

en belirleyici rol atfetmeseydi bu 

durum Fukuyama’nın sağ ve sola 

darbe indiren o meşhur birinci 

teorisini (tarihin sonu) takip eden 

teorilerine ilave olarak görülecek-

ti. Keşke en kıdemli akıl hocala-

rından biri olan eski ABD Dışişleri 

Bakanı Henry Kissinger’i İHA’lara 

dinî ve medeniyet derinliği atfet-

me noktasında örnek almasaydı. 

İHA’ları askerî ve jeo-politik de-

rinliklerinden önce Müslüman ve 

hatta İslâmcı İHA’lar olarak tanım-

lıyor Fukuyama.  

Kissinger İslâm’ın iki kritik 

dönemeçten geçtiğini ifade edi-

yordu. Davetin/çağrının ortaya 

çıkması ve yayılması. Ardından 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yük-

selişi. Fukuyama Türk İHA’sının 

(Anka-S ve daha gelişmiş kardeşi 

Bayraktar TB2) ABD’nin NATO 

üyesi Türkiye’ye dayattığı 1975 

ablukasıyla başladığını belirtiyor. 

Böylelikle Türk teknolojisi sade-

ce bu teknolojiye yönelik Ame-

rikan-İsrail tekelini (Predator ve 

Heron) kırmakla kalmıyor, şaşır-

tıcı operasyonal işlev ve kapasite-

sinin üstüne çıkıyor. Buna karşın 

Fukuyama’nın Türk İHA’larının 

Türkiye’nin çıkarlarına hizmet et-

meyi, geniş ve karmaşık jeo-po-

litik sahnelerdeki (Suriye İdlib’te 

başlamayan ve Dağlık Karabağ’da 

bitmeyen) nüfuzunu pekiştirmeyi 

hedeflediği kadar işlev sahalarının 

Osmanlı İmparatorluğu’nun top-

raklarını canlandırmayı hedefledi-

ğini ifade etmesi dikkat çekici. 

Fukuyama Türk İHA’larının 

gücüne dair birkaç anlamlı örnek 

veriyor: 2020 Mart ayında 36 Türk 

askerinin Moskova destekli Suriye 

İHA’lar ve Osmanlı İmparatorluğu: 
Fukuyama’nın Yeni Teorisi
Subhi HADİDİ 
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rejimi saldırısında öldürülmesine 

misilleme olarak Ankara İHA’la-

rını kullandı ve görüntüler Suri-

ye rejimine ait 100 zırhlı aracın 

imha edildiğini gösterdi, saldırılar 

tamamen durdu ve Türkiye İdlib 

bölgesinin tamamında kontrolü-

nü güçlendirdi. Ayrıca Suriye re-

jiminin Avrupa’nın başını belaya 

sokacak yeni bir mülteci dalgasını 

kışkırtma girişimlerinin de önünü 

kesti. Aynı yılın Mayıs ayında Türk 

İHA’ları Hafter güçlerinin Trablus’a 

konuşlanmasının önünü kesti. 

Ankara sadece Libya’da ayakları-

nı sabitlemedi, Hafter’i siyasi ve 

askerî olarak yenilgiye uğrattı. 

Aynı oranda bölgesel ve uluslara-

rası destekçilerine farklı yenilgiler 

tattırdı. Dağlık Karabağ’da Türk 

İHA’ları Azerbaycan için devreye 

girdi, 200 tank, 90 zırhlı araç ve 

182 topçu parçasını imha etmiş ve 

Ermeni tarafını çekilmek zorunda 

bırakmıştı. 

Ancak Fukuyama Türkiye’nin, 

kendisini hiçbir bölgesel veya 

uluslararası ittifaka bağlamaksı-

zın kendi İHA’larını kullandığını 

kabul ediyor. Hatta Fukuyama, 

Suudi Arabistan ile İran arasında 

patlak veren Şii-Sünni savaşının 

Türkiye’yi iki kamptan birine ka-

tılmaya sevk etmediğini, Libya’da 

“Sünni Körfez ülkeleriyle” ayrı 

düştüğünü ve S-400 füzeleri ant-

laşmasıyla Rusya’ya yakınlaşıp 

Washington’u kızdırdığını ancak 

aynı zaman zarfında Suriye’nin 

kuzeyinde Moskova ve müttefi-

ki Suriye rejimi ile çatışmakta ve 

keza Rusya ile patlak veren bir çe-

kişme içindeki Ukrayna’ya İHA’lar 

satmakta tereddüt etmediğini ifa-

de ediyor. Fukuyama okuyucusu-

nun özellikle bu son fikirlerle ilgili 

olarak şu soruları sorması hakkı: 

O hâlde Türk İHA’ların İslâmcılığı 

nerede? Bu İHA’ları nasıl Osmanlı 

İmparatorluğu’nun canlandırması 

olarak görebiliyor? Türk İHA’la-

rı niçin din, inanç, siyasi parti, 

İslâmcılık ve laikliği aşan jeo-poli-

tik, askerî, teknolojik, ticari ve en-

düstriyel Türk nüfuzunu oluştur-

maya eşlik eden birçok unsurdan 

biri olmasın? Buna karşın Hris-

tiyan Amerikan veya İbrani İsrail 

veya Hindu Hindistan İHA’ların-

dan bahsetmek mümkün mü? 

Bu soruların cevabı aslında 

bizleri bir kez daha Fukuyama 

gerçeğiyle, bu adamın bir çeliş-

kiden diğerine götüren önceki 

teorileri serisiyle -tarihin sonu, 

Berlin duvarının yıkılışı sonrası 

dönemlerde liberal insanın zaferi- 

karşı karşıya getiriyor. Ardından 

tarihin Balkanlar, Kuveyt, Irak, 

Filistin ve Afganistan’da dönü-

şü yanı sıra 11 Eylül yol ayırımı, 

“teröre karşı kampanya”, Batının 

demokrasi beşiğinde sivil hakların 

ihlali ve ardından modern kapi-

talist devleti sarsmaya başlayan 

büyük trajedi. Zira modern tabiat 

bilimleri sona ermeden tarih son 

bulamaz ve bizler insanlığı kendi 

içinde yok edebilecek temel bilim-

sel keşiflerin eşiğindeyiz. Fukuya-

ma, tarihin sonu diye yazdığı gibi 

tarihin, insanlık ömründe geçen 

herhangi bir dönemden daha faz-

la başlangıç döneminde olduğunu 

söyleyecektir. 

Bir zamanlar Fukuyama mo-

dern siyasi sistem içinde bulunma-

sı gerekli üç dinamiği; güçlü dev-

let, devletin boyun eğeceği hukuk 

ve yönetimi hesaba çekebilecek 

vatandaşlar şeklinde görüyordu. 

Ancak Beşşar Esed rejiminin ko-

runmasını talep etmekte tereddüt 

etmedi: “Esed düşerse Suriye bü-

yük bir sorunlar karşılaşır. Çünkü 

devlet parçalanacaktır.” Fukuyama 

güçlü ve sağlam devlet olmaksızın 

demokrasinin gelmeyeceğini be-

lirlemiş, ona göre güçlü devleti 

de imtiyaz sahibi Esed temsil edi-

yormuş. Oysa bu rejimi devirme-

den gerçek demokrasiye yol yok. 

Peki, bu kapalı ve ters denklem 

karşısında ne yapmalı o hâlde? 

Yoksa bizler  Fukuyama’nın, yeni 

ama daha çaresiz bir duruma açıl-

manın dışında kapalı tutumların-

dan biriyle bir kez daha mı karşı 

karşıyayız! 

(El-Kuds El-Arabi gazetesi, 21 

Mayıs 2021) 

Bir zamanlar Fukuyama 
modern siyasi sistem 

içinde bulunması 
gerekli üç dinamiği; 

güçlü devlet, devletin 
boyun eğeceği hukuk 
ve yönetimi hesaba 

çekebilecek vatandaşlar 
şeklinde görüyordu. 
Ancak Beşşar Esed 

rejiminin korunmasını 
talep etmekte tereddüt 
etmedi: “Esed düşerse 

Suriye büyük bir sorunla 
karşılaşır. Çünkü devlet 

parçalanacaktır.” 
Fukuyama güçlü 
ve sağlam devlet 

olmaksızın demokrasinin 
gelmeyeceğini 

belirlemiş, ona göre 
güçlü devleti de imtiyaz 

sahibi Esed temsil 
ediyormuş. Oysa ki 

bu rejimi devirmeden 
gerçek demokrasinin 

yolu yok.
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Tridivesh Singh MAINI

İran-Çin antlaşması mühim bir antlaşma ve hem Pekin hem Tahran için ekonomik 
açıdan kazançlı olacaktır. Ayrıca antlaşma, sadece İran ve Çin arasındaki ilişkileri 
değil, aynı zamanda Çin, Rusya ve İran arasındaki üçlü iş birliğini de güçlendirebilir. 
Çin gibi Rusya da ABD’nin KOEP’e dönmesi lehine güçlü açıklamalarda bulundu.

Çin-İran Antlaşması ve 
Şeffaflıktan Mahrumiyeti

İ ran Dışişleri Bakanı Ce-
vad Zarif ve Çin Dışiş-

leri Bakanı Wang Yi tara-
fından 27 Mart 2021’de, 
Çin ve İran arasında im-
zalanan 25 yıllık strate-
jik antlaşmanın -önemli 
ikili, bölgesel ve küre-
sel sonuçları göz önüne 
alındığında- doğal ola-
rak çok dikkat çekti. Çin 
Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin İran dışında beş Batı 
Asya ülkesini de -Suudi Arabistan, Türkiye, Birle-
şik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman’ı- ziyaret 
ettiğini belirtmekte fayda var. 

“Kapsamlı Stratejik Ortaklık” olarak adlandırı-
lan antlaşmanın henüz halka açıklanmamış olması 
kamuoyunda eleştirilere yol açtı. İranlı yetkililer, 
“bağlayıcı olmaması” hasebiyle antlaşmanın tefer-
ruatını açıklamanın gerekli olmadığı nedenini öne 
sürdüler. 

2020’de, antlaşmanın bir taslağı sızdırılmıştı ve 
bu taslak konuyla ilgili bazı ayrıntıların elde edil-
mesini sağladı. Çin, muhtemelen 25 yıl boyunca 
İran’a yaklaşık 400 milyar dolar yatırımda bulu-
nacak. Tahmini 280 milyon dolar, ülkenin petrol 
ve gaz sektörüne ayrılmışken 120 milyon dolar 
ülkenin altyapısını iyileştirmek için harcanacaktır. 

Yatırımının karşılığı olarak Çin’e, İran petrolü-
nü indirimli fiyattan alma teminatı verilecek. Ant-
laşmaya dâhil olan bazı altyapı projeleri (bilhassa 
demiryolu projeleri) Pekin’in Kuşak ve Yol Girişim 
projesiyle uyum içerisindedir. Ayrıca, antlaşmanın 
güçlü bir stratejik tarafı da var ve iki ülke arasın-
daki askeri iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. 

Her ne kadar, İran-
Çin Kapsamlı Stratejik 
Ortaklık antlaşması ge-
çen yıldan beri haber-
lerde yer alsa da ilk defa 
Çin Başkanı Xi Jinping’in 
2016 İran ziyareti sıra-
sında 25 yıllık bir stra-
tejik antlaşmadan söz 
edildiğini belirtmek ye-
rinde olacaktır. Çin Baş-

kanı, İran Nükleer Antlaşması/KOEP (Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı) imzalandıktan aylar sonra, 
2015’te, İran’ı ilk ziyaret eden devlet başkanların-
dandı. ABD’nin, 2018’de KOEP’ten çekilmesinin 
ardından uyguladığı yaptırımlar İran ekonomisini 
olumsuz yönde etkiledi. Antlaşmayla ilgili tefer-
ruatın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in 2019’ta 
gerçekleştirdiği Çin ziyareti sırasında son hâlini 
aldığı düşünülüyor. 

İran’a Yönelik ABD Politikası

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası sı-
rasında Trump’ın İran politikasına karşı eleştirel 
bir tavır almıştı ve birçok kişi Biden’ın KOEP ant-
laşmasına şartsız dönerek İran’a yönelik bir adım 
atacağına inanmıştı. Ancak, Biden yönetimi, İran 
antlaşmaya tamamen uymadığı müddetçe (Son 
aylarda İran uranyum zenginleştirmesini arttırdı) 
antlaşmaya dönmenin mümkün olmayacağı ko-
nusunda net bir duruş sergiledi. Biden’ın İran’a 
yönelik yaklaşımı pek çok Demokrat’ın sert eleş-
tirilerine sebep oldu. ABD Kongre üyesi Ro Khan-
na, Biden yönetiminin İran’a yaklaşımının hayal 
gücünden yoksun ve statükocu olduğunu söyledi. 
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Khanna, sanal bir etkinlikte konuşurken “Açıkça 
konuşalım; yönetimin İran politikasına baktığı-
mızda hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç oldu. 
Çoktan, bu antlaşmaya girmeye çalışmaları gere-
kirdi.” ifadelerini kullandı. 

Dürüst olmak gerekirse, Biden ve kıdemli yet-
kililer diplomasi ihtiyacından defalarca bahsettiler 
ve -Trump’tan farklı olarak- İran politikalarının 
Suudi Arabistan tarafından şekillendirilmesine 
izin vermediler, ama savunduklarından da vaz-
geçmediler. Yönetimin, Tahran’ın yüzde 20’lik 
uranyum zenginleştirmesini durdurması karşı-
lığında belli alanlardaki yaptırımları kaldırmaya 
istekli olduğuna inanılıyor. İran ise, antlaşmaya 
tüm yaptırımlar kalktığında 
uyacağını kati surette belirtti. 

2 Nisan, 2021 tarihli bir 
tweet’de İran Dışişleri Baka-
nı Cevad Zarif, “Sanal KOEP 
JC toplantısında, İran & EU/
E3+2’nin önümüzdeki salı 
günü, Viyana’da yüz yüze gö-
rüşmelere devam etmeyi ka-
bul etti.” ifadelerini kullandı. 
Her ne kadar, Zarif, olası bir 
İran-ABD görüşmesini kabul 
etmese de bu kayda değer bir 
gelişme ve Washington da gö-
rüşmelerin yeniden başlama-
sını memnuniyetle karşıladı. 

Antlaşmaya Yönelik Eleştiriler

Mesajlaşma/iletişim açı-
sından, antlaşma hem Pekin 
hem de İran için önemli ola-
bilir ve ekonomik olarak da bazı rahatlıklar sağla-
yabilir ancak birkaç noktayı akılda tutmak gere-
kiyor. İlk olarak, İran-Çin antlaşması şeffaflıktan 
mahrum olması hasebiyle İran’da eleştiriye maruz 
kaldı. Hükûmet sözcüsü Ali Rabiei bu husustan 
bahsederken Kapsamlı Stratejik Antlaşma’nın 
“uluslararası bir antlaşma veya antlaşma olmadı-
ğını ve bu yasal yorum çerçevesinde parlamento 
onayını gerektirmediğini söyledi.”

İkinci olarak, Batı-karşıtı hissiyata rağmen 
İran’ın bağımsız bir dış politika sürdürmesi ve 
Çin’e aşırı derecede bağımlı olmaması gerektiği 
hakkında güçlü bir inanç var. Bazı siyasiler, ant-
laşmanın halka açıklanmamış olmasının sebebinin 

Çin’e alan açmak olduğunu söyleyerek antlaşmayı 
sorguladılar. Önceki Başkan Mahmud Ahmedi-
nejad, antlaşmanın “İran milletinin gözlerinden 
ırak” görüşüldüğünü belirtti.

Bundan ayrı olarak, Çin, Batı Asya politikası-
nın tercihlere veya basit ikiliklere dayanmayacağı 
mesajını yaymaya çalıştı, -önceden bahsedildiği 
üzere- Wang Yi, İran’la şu sıralar gergin ilişkilere 
sahip olan BAE ve Suudi Arabistan’ı da içeren beş 
tane daha ülkeyi ziyaret etti. Çin’de birçok kimse, 
antlaşma hususunda Pekin’in temkinli olması ge-
rektiğine ve Tahran’ın yaptırımlara maruz kaldığı 
gerçeğini görmezden gelemeyeceğine inanıyor. İl-
ginç bir şekilde, İran ziyareti sırasında Wang Yi, 

“Yeni yönetimin idaresinde, 
Amerikalılar politikalarını 
yeniden ele almak ve nükleer 
antlaşmaya dönmek istiyorlar 
ve Çin bu hareketi memnu-
niyetle karşılıyor.” tespitinde 
bulundu. 

Şüpheciler, antlaşmanın 
daha çok bir ‘duruş’ ile ilgili 
olduğuna inanıyorlar ve Çin 
tarafından yapılan taahhütle-
rin dahi müphem olduğuna 
işaret ediyorlar. 

İran-Çin antlaşması mü-
him bir antlaşma ve hem 
Pekin hem Tahran için eko-
nomik açıdan kazançlı ola-
caktır. Ayrıca antlaşma, sa-
dece İran ve Çin arasındaki 
ilişkileri değil, aynı zamanda 
Çin, Rusya ve İran arasın-

daki üçlü iş birliğini de güçlendirebilir. Çin gibi 
Rusya da, ABD’nin KOEP’e dönmesi lehine güçlü 
açıklamalarda bulundu. 25 yıllık Çin-İran antlaş-
ması önemli olsa da, Biden yönetiminin İran’la 
nasıl başa çıkacağı da pek çok hususta belirleyi-
ci olacaktır. Kamusal duruşuna rağmen Tahran, 
muhtemelen sadece Çin’e bağımlı olmayacaktır ve 
ekonomik yaptırımların kaldırılması çok ihtiyacı 
olan ekonomik rahatlamayı sağlayacak, ayrıca dış 
politikasının herhangi bir ülke tarafından dikte 
edilmediğinin temini olacaktır.

Kaynak: https://moderndiplomacy.eu/2021/04/04/

the-china-iran-deal-and-the-lack-of-transparency/

Çeviren: Hayrunnisa Sağlam

Her ne kadar, İran-Çin 
Kapsamlı Stratejik Ortaklık 

antlaşması geçen yıldan 
beri haberlerde yer alsa 

da ilk defa Çin Başkanı Xi 
Jinping’in 2016 İran ziyareti 

sırasında 25 yıllık bir 
stratejik antlaşmadan söz 

edildiğini belirtmek yerinde 
olacaktır. Çin Başkanı, 

İran Nükleer Antlaşması/
KOEP (Kapsamlı Ortak 

Eylem Planı) imzalandıktan 
aylar sonra, 2015’te, İran’ı 

ilk ziyaret eden devlet 
başkanlarındandı.
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D eizm son üç yüzyılın 
hararetle tartışma ko-

nularından birisi olmuş-
tur. Uzun bir zamandır 
tavsamış gözüken sorun 
bir gençlik kesiminin 
Allaha iman ile ilgili 
kanaatleri üzerinden 
güncellenmiştir. Bu söz 
konusu kesime göre 
Allah, belli ki mutlak bir yaratıcıdır, ama insanın 
her şeyini yöneten bir varlık değildir. İnsan, ken-
disiyle ilgili karar ve eylemlerini Allah’ın müdaha-
lesi olmadan kendisi gerçekleştirmektedir. İşler ta 
baştan koyduğu kurallar gereğince yürümektedir. 
Bu kurallara müdahale etmemekte ve hatta ede-
memektedir, vb. 

Tanrı’nın bir yönünü reddetmesi dolayısıyla 
şüphesiz deizm bir ateizm türüdür. Esasen pek 
çok düşünür tarafından o, ateizme giden yolda 
bir atlama taşı olarak görülmüştür. Ama unutul-
mamalıdır ki deizm bu felsefi açıklamadan daha 
ötede önemli bir sorundur. Tabir caizse müminle-
rin farkında olmadan taşıdıkları, öldürmeyen bir 
inanç virüsüdür. Sorun, ilkece her şeyi ile Allah’a 
ait olan bu evrende neyin Tanrı’ya has, neyin in-
sana ait olduğu gibi bir her hâliyle cevaplandırılıp 
bitirilemeyen bir büyük sorunun sorundur. 

Bundan dolayıdır ki 
İslâm’ın tevhid inancıy-
la bağdaşmayan deist 
düşünce söz konusu 
güncelliğin ötesinde 
üzerinde durulması ge-
reken bir konudur. Şüp-
hesiz güncel hâliyle de 
müminleri ister istemez 
tedirgin etmektedir. Bu 

yazımızda da biz sırf bir gençlik sorunu olmasının 
ötesinde anlam taşıyan bu problemi kısaca açma-
ya çalışacağız. 

Deizm Nedir?

Deizm, Tanrı inancını, bir peygamberin temsil 
ettiği vahy veya bir kurumsal din unsurları aracılı-
ğıyla değil, gözlem, akıl yürütme, sezi gibi yollarla 
insanın bizzat kendisinin bulması gerektiğini ve 
bulabileceğini kabul eden bir (din) felsefesinin 
adıdır. Ancak deizm, din ile ilgili dolaylı olarak 
bir şeyler söylüyorsa da konusu doğrudan din de-
ğildir. Yani, mevcut dinler sorunludur, dolayısıyla 
insan için şöyle bir dine ihtiyaç vardır; inanç sis-
temi şöyle, ibadet düzeni böyle olmalı, ahlak için 
şunları öngörmelidir, gibi bir görüşe sahip değil-
dir. Tartıştığı konu Tanrı’dır, tabir caizse Tanrı ile 
hesaplaşmakta ve ateizme yelken açmaktadır. 

Deizm bir din olgusu değil, bir yanlış Tanrı tasavvurudur. Müslümanlık 
soyut bir Tanrı inancına sahip olmak değildir, hanif olarak dini Allah’a 
has kılmaktır. Değişik Tanrı telakkileri ve beşer tarafından üretilmiş pek 
çok din vardır. Dini Allah’a has kılmak, onun dinini kabul etmek demektir. 
Kur’ân’ın bütünlüğünden anladığımıza göre Allah’ın halis dinini kabul 
etmek, onun ulûhiyetine ortak koşmadan (şirksiz) bir iman, bu ilahın ahlaki 
ilkelerinin mutlak bir kabulü, ahiretle ilgili kesin bir kanaat beslemek demektir.

Mustafa AYDIN

Deizm, Tanrı İnancını Reddetmek Değil, 
Allah’ı Tanımamak Demektir
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Deus’un Tanrı, izm ekinin cılık/cilik anlamı-
na geldiği göz önünde bulundurulursa Deizmin 
Türkçedeki sözlük anlamı, Tanrıcılık olur. İdeo-
lojik bir nitelik taşıyan bu formattaki sözcükler 
genel olarak, eksendeki kavram etrafında dönen 
düşünce ve inanç sistemi anlamına gelir. Mese-
la bu bağlamda İslâmcılık, İslâm; Atatürkçülük, 
Atatürk çevresinde oluşmuş ideoloji demek olur. 
Hâlbuki deizm kavramıyla anlatılmak istenen an-
lam, Tanrı’nın ön plana çıkarıldığı, O’nun çevre-
sinde oluşturulmuş bir olgu değil, bir Tanrısızlık 
alanını ifade etmektedir. 

Deizm Tanrı’nın varlığını ilkece kabul etmek-
le birlikte, onun asıl önemli vasfı olan ulûhiyetini 
reddetmektedir. Kavram Türkçeye “yaradancılık” 
diye aktarılmıştır ki bu tutarsız bir çeviridir. Çün-
kü asıl konu Tanrı’nın yaratıcılığının savunusu de-
ğil, O’nun ilah vasfının reddidir. Belki Tanrı’yı ret 
(ateizm) değil de “Tanrısallığı tanımazlık” olarak 
çevrilebilir. Aslında Grekçe theos’tan gelen teizm 
ve Latince Deus’dan gelen deizm kavramlarının 
ikisi de Tanrıcılık anlamına gelmektedir. Aslında 
ikisi de Tanrı’yı var sayan dinî felsefi kavramlar-
dır. Buradaki asıl tartışma konusu Tanrı’nın varlığı 
değil, onun vasfıyla ilgilidir. İslâm açısından şirk 
sorunuyla olan ilgisidir. 

Esasen tarihsel şirk sistemi genel olarak, tek 
olan Tanrı’ya inanmanın yanında işin içine başka 
tanrılar yerleştiriyor ve bir aracılar sistemi oluş-
turuyordu. Vahiy kaynaklı olan Hristiyanlık bile 
asıl Tanrı’nın yanına oğul ve kutsal ruh gibi ekler 
yapmıştı. Ama tüm yanlışlığına rağmen Tanrı ya-
ratıkların dışında değildi. Onun varlıkla ilgisinin 
yanında o ortaklar da bir şeyler yapıyor, işlerin 
bir ucundan tutarak yardımca olmuş oluyorlardı. 
Batı’da 17. yüzyılda ciddi bir kırılma yaşandı. As-
lında dindar bir kişi olan ve Tanrı’nın varlığını is-
patlamak için pek çok açıklamada bulunan, çağın 
büyük filozofu Descartes, muhtemelen Tanrı’yı 
dışlama niyeti olmaksızın büyük bir heyecanla or-
taya koyduğu mekanik dünya görüşünün sonun-
da mevcut varlığın içinde ona bir yer bulamadı. İt-
me-çekme, emme-basma ilkeleriyle işleyen kâinat 
sisteminde Tanrı artık sitemin içinde olamazdı. Bu 
etkin düşünce sisteminde varlığın dışında kalan 
bir ilk yaratıcı (ilke) konumuna gelmişti. 

Dikkat edilince görüleceği üzere burada Tan-
rı ile ilgili önemli olan şey, varlığının kabulü de-
ğil, nasıl, hangi düzeyde algılandığıdır. İnsanlığın 
inanç tarihinde esasen Tanrı’nın varlığına inanma 

peşin bir veri olarak gözükmektedir. Yani insanlar 

genel her yerde ve her çağda şöyle ya da her şeyi 

yaratan ve hatta gerektiğinde yok edecek olan bir 

varlığa inana gelmişlerdir. Toplumların kendileri-

ne gönderilen peygamberlere “Tanrı diye diye bir 

varlık yok.” yerine “Tanrı senden başka göndere-

cek birisini bulamadı mı? Bizim bildiğimiz Tan-

rı bunları buyurmaz!” anlamındaki sözlerini göz 

önüne alırsak bu toplumlarda bile bir Tanrı inan-

cının olduğu ama yerini bulmadığı görülür. Onun 

için de sırf onun varlığına imanın başlı başına ni-

hai bir erdem olmadığı söylenebilir. Dolayısıyla da 

asıl önemli olan sorun, Tanrı’nın varlığına inan-

ma değil, bu inancın içeriği, gerçek yerini bulup 

bulmamasıdır.

Söz konusu ettiğimiz deizm, nesnel dünyanın 

işleyişi açısından makul bir açıklama yapıyor gö-

rünüyorsa da beşeri dünyamızla ilgili pek çok so-

runun kaynağı olmuştur. Tabi bu çerçevede ortaya 

çıkan asıl sorun Allah’ın, insanın hayatına müda-

halesidir. Çünkü mevcut felsefeye göre varlığın 

dışında olan Tanrı yine bu mekanik dünyanın bir 

unsuru sayılan insanın hayatını vahiy yoluyla yön-

lendiriyordu. Bu sorun nasıl açıklanacaktı? Eğer 

Allah insanı olgunlaştıracaksa bu yönlendiriciliği 

bir vahiy yoluyla yapmak durumundadır. Hâlbuki 

insan doğasıyla bağdaşmayan bu mekanik dünya 

içinde vahye denk düşen bir mekanizma bulmak 

mümkün değildir. İşin gerçeği insani dünyamız 

hiçbir şekilde mekanizme göre çalışmıyor.

Amerikalı ünlü deist Thomas Paine 1784



Lİ
BE

RA
Lİ

ZM
İN

 S
İY

AS
İ T

EO
LO

Jİ
Sİ

38

 Umran • Haziran 2021

D O S Y A
D

O
SY

A
  DEİZM, TANRI İNANCINI REDDETMEK DEĞİL, ALLAH’I TANIMAMAK DEMEKTİRDEİZM, TANRI İNANCINI REDDETMEK DEĞİL, ALLAH’I TANIMAMAK DEMEKTİR

Deizmin Tarihsel Gelişimi

Bu konudaki tartışmalar 17. yüzyılda başla-
mıştı. Başlangıçlarda daha önce İslâm filozofla-
rı tarafından da ileri sürülen görüşlere yakın bir 
çerçevede tartışmaya ılımlı bir söylem hâkimdi. 
Buna göre vahye mutlak bir ihtiyaç vardı ve Tan-
rı bunu göndere gelmişti. Ancak insan da iyi bir 
düşünmeyle vahyin bu içiriğine ulaşabilirdi. Pey-
gamberlerin tebliğ ettikleri mesaj genele yönelik 
ve ortalama bir içeriğe sahipti. Filozof gibi üst 
düzeyde düşünebilen özel bir kesim de aynı so-
nuca varabilirdi. Bu filozof işi daha sonraları tabir 
caizse avamileştirilip yaygınlaştırıldı, herkesin ya-
pabileceği hatta yapması gereken bir iş hâline ge-
tirildi. Buna göre çabalayan herkes vahyini kendi 
tespit edebilir, ihtiyaç duyduğu dini üretebilirdi. 
Batı düşünürleri bu konuyu 18. ve 19. yüzyıllar 
boyunca tartıştılar. 

Yapılan tartışmalarda iki genel eğilim vardı: 
Mevcut din anlayışından hareket eden daha geniş 
bir kesime göre Allah sırf nesnel varlığa değil, va-
hiy yoluyla insan hayatına da müdahale etmekte, 
insanı olgunlaştırmak üzere vahiy gönderegelmiş-
tir. Diğer bir kesim bu mekanik dünya içerisin-
de Tanrı’nın sadece insana müdahale etmediğini 
(hatta işi daha ileri götürenler edemediğini) değil, 
insanın buna ihtiyacının olmadığını ileri sürdüler. 
Mesela bu çerçevede düşünen 18. yüzyılın ay-
dınlanmacı (deist) din filozoflarına göre “Tanrı ta 
başlangıçta insanı yaratırken onun yetkin hareket 
edebilmesinin gereğini de düşünmüş, donatmış 
ve bu çerçevede bir akıl vermiştir. Eğer insanı ol-
gunlaştıracak bir vahiyden söz edeceksek bu va-
hiy, aklın bir fonksiyonundan ibarettir, yani insan, 
aklını kullanarak doğru yolu bulabilir, inanabile-
ceği bir Tanrı’yı, izleyebileceği, din olarak nitelen-
dirilen bir yolu da kendisi bulabilir. Ayrıca hazır 

bir din beklemek insanın acizliğinin, verilen aklı 
kullanamamanın bir ürünüdür.”

Bu çerçevede 18. yüzyıl deistleri, doğaüstü bir 
vahye dayandırmadıkları dini, doğal nedenlerden 
türetmeye çalıştılar. İnsanda doğayı temsil eden, 
dolayısıyla da oradan bir din türetebilecek olan 
olgu akıldı. Dini türetme etkinliğinde değil ise de 
aklın doğallığı yerinde bir tespitti. Gerçekten de 
İzzetbegoviç’in ifadesiyle semadan koparılıp bir 
başka deyişle içkinleştirildiği için onunla bir bağ 
kuramamış akıl (yani zekâ) tam da doğayı temsil 
eder. İnsanlarda ortak olduğu kabul edilen akıl, 
insan için gerekli (vahye dayanmayan) doğal ola-
rak nitelenebilen Kur’âni bir ifadeyle halis olma-
yan bir dinin ilkelerini de vazedebilir. Hatta ona 
göre bu ilkeler açıkça belli idi. Az sayıdaki bu ilke-
ler de Tanrı’nın birliğine, ahlaklı yaşamak gerek-
tiğine, öbür dünyaya ve orada bir hesaplaşmanın 
olacağına, bir mükâfat ve cezanın gerçekleşeceği-

ne inanmaktan ibaretti. Bunlar insanların ortak 
aklının bir ürünü idi, teferruat kurumsal dinlerce 
eklenmiş ayrıntılardan ibaretti. Tabi bu söz konu-
su tanrının nasıl bir tanrı olduğu, yaşanacak ahlak 
ilkelerini kimin ve nasıl koyduğu, öbür tarafta he-
sabı kimin göreceği, vb. sorularının cevabı yoktu.

Bu düşünürler ilk bakışta makul gözüken bu 
felsefelerini bir düz mantıkla temellendirmeye ça-
lıştılar. Şöyle deniyordu: “Aslında vahiy edildiği 
kabul edilen şeyler, insan aklının çerçevesi içinde 
akıl edilebilen şeylerdir. Tanrı’nın bilgisi sonsuz 
olsa da insana ulaştıracağı bilgiyi insan aklının 
alabileceği bir düzeyde tutar. İnsan aklının kav-
rayamayacağı daha üst bilgiler vahyetmez. Sonuç 
olarak da vahyedilen akledilendir. Bu durumda da 
Tanrı’nın aklın bilebileceği şeyleri ayrıca vahyet-
mesinin bir anlamı da olmaz.” Tabii ki bu görüş 
tam anlamıyla bir düz mantıktır. (Kadın ile ilgi-
lenen erkeklere zampara denir, sonuç olarak her 

Deizm geçmişte genel olarak bir grup filozofun Tanrı görüşüydü. Şimdilerde yeni yetme 
marjinal bir gençlik kesiminin Tanrı anlayışı sanılıyor. Maalesef konu öyle değil, bugün deizm, 
mümin/müslim etiketli yetişkin, hatta akımın yayılışından kaygı duyup şikâyet eden geniş bir 
kitle şöyle ya da böyle bir deist inanca sahiptirler. Kur’ân böyle diyor dediğinizde tınmadan 

işlerini “Allah akıl vermiş!” diyerek her şeyi hiçbir vahyi ilkeye ihtiyaç duymadan çözümleyen 
insan, hangi dinî etiketi taşırsa taşısın deist bir tutum sergiliyor demektir.
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erkek de bir kadınla ilgilenir, öyleyse her erkek bir 
zamparadır, türünden bir mantıktır).

Hâlbuki vahyedilen ile akledilen birbirine eş 
şeyler değildirler. Onun için duruma göre akledi-
len vahyedilene uygun düşmediği gibi vahyedilen 
de her zaman akıl tarafından bunamadığı gibi akla 
uygun olmayabilir. Genelde vahy her hâliyle akıl-
la örtüşmese de onu kapsar, ama akıl vahyi asla 
kapsamaz. Diğer bir önemli nokta akılların birbi-
rine paralel işlemediği, birinin düşünebildiğini bir 
diğerinin bulamamasıdır. İstişare, danışma ve tar-
tışma gereği de buradan doğar. Eğer bütün akıllar 
gereken doğruyu bulabilselerdi bu çabalara ihti-
yaç olmazdı. Çelişkiler, çatışmalar insanların bu 
özel akli gerçeklerindeki (bir başka deyişle yan-
lışlarındaki) ısrarlarından doğar. En temel doğru 
bilgiler aşkın kökenli vahiyden referans alırlar. Bu 
öncüllerden uzak akıl, içkinliklerde işler. İçkin 
kökenli düşünceler ise genellikle mutlak hakkani-
yeti değil, çıkarı önceler. 

Tartışmaların sonunda Tanrı inancıyla ilgili iki 
temel eğilime ulaşılmıştı: Yaratıcı olduğu kadar, 
aktif yöneticiliğinde şüphe bulunmayan, nesnel 
ve beşerî alanlara sürekli müdahil olan bir tanrı 
anlayışı; başlangıçta varlığı yaratan, kurup işleyişe 
sokan ama artık karışmayan, insan için de pey-
gamberler göndermeyen bir Tanrı telakkisi. Bun-
lardan birincisine Teizm, ikincisine ise sözlükte 
tarihsel olarak aynı (Tanrıcılık) anlamına gelmekle 
birlikte yeni bir kavramlaştırmayla Deizm adı ve-
rilmiştir. Bu kavramlar bağlamında söylemek ge-
rekirse İslâm genel olarak bir teist Tanrı anlayışına 
sahiptir. Ancak bu herhangi bir teizm değil, özel 
bir teist anlayıştır. Çünkü her teist inanç Tanrı’nın 
vahyi müdahalesini ihtiva etse de bunu sırf Allah’a 
has kılmaz, hâlbuki İslâm için önemli olan tam 
da burasıdır, vahyi (ulûhiyeti) yalnızca Allah’a has 
kılmaktır.

Burada tartışmanın içine almadığımız ateizm, 
her ne kadar Tanrı kabul etmemek gibi bir anlam 
taşıyorsa da “Ben, mevcut Tanrı kabul edilenler-
den hiçbirisini kabul etmiyorum, Tanrımı ben 
kendim belirlerim, anlamına bir Tanrı anlayışı-
dır. Esasen teizm’ın başına konan a olumsuzluk 
harfi bir şeyin yok sayılması değil, reddini, kabul 
edilmemesini ifade eder.” Mesela a-sosyal, toplum 
diye bir şey yoktur demek değil, ona uymamaktır 
etmektir. Kur’ân’ın ifadesiyle kişi ben tanrı ola-
rak kendime yeterim diyerek “nefsini Rab (Tanrı) 
edinmiş” olabilir. Bu üç kavramın hemen hiçbirisi 

din görüşü değil, Tanrı ile ilgili telakkilerdir. Asıl 
konunun can alıcı noktalarından birisi burasıdır, 
yani sorunun Tanrı ile dini birbirinden kopararak 
ele alınmasıdır. Din ile irtibatlandırılmayan bir 
Tanrı telakkisi sonuç olarak muhtevalı bir inanç 
olmaktan çok bir felsefi sisteme dönüşür. Esasen 
sonuç olarak söz konusu tartışma yeni dinî bir 
anlayış üretmemiş, kalbi inanç yoksunu zihni bir 
felsefi tartışma olarak kalmıştır.

Deizmin Felsefi Altyapısı

“İnsanın bir Tanrı’ya ihtiyacı varsa onu kendisi 
üretir.” iddiasını taşıyan, deizm elitist bir düşün-
ce ve inanç sistemidir. Antik Çağ’a kadar geriye 
götürülebilecek öncüllere sahip ise de Rönesans 
felsefesinin insanı Tanrı yerine koyan hümanist 
felsefesine ve özellikle de 18. yüzyıl aydınlanma-
sının zihinsel bir kurgu olarak, her şeyi doğadan, 
insanın bir özelliğinden türetmeye çalışan bir ay-
dınlanma düşüncesi ürünüdür. Bu yaklaşıma göre 
sonuç olarak Tanrı insan zihninin dışında orada 
duran bir varlık değil, bir tür insan icadıdır. Dola-
yısıyla varlık üzerinde hükmi ve hatta fiziki etkin-
liği olmayan bir ilk sebeptir. 

Deizm modern kültürün içkin, seküler anla-
yışına uygun düşmüştür. Dinin yoğunluğunun 
azaltılmasına yönelik gelişme böylesi muğlak ve 
olumlu bir etkinliği olmayan bir tanrı anlayışıyla 
pekiştirilmiştir. Paganist kültür çok tanrıcılık üze-
rine kurulur. Sosyolojik olarak çok tanrıcılık, ide-
leştirilen, ama gerçekçi olmayan çoğulcu toplum 
iddiası üzerinden yürür. Bu anlayışa göre din ve 
onun tanrısı toplumsal bir yansımadır. Tabanda 
din ve Tanrı anlayışı ne kadar çoğulculaştırılırsa o 
kadar edilgin bir toplum ve üstün güç tarafından 
dizayn edilebilecek bir dünya doğar. Tarihsel pa-
ganizmde üstün Tanrı güçlü toplumun Tanrısı ol-
duğu gibi günümüzde de küresel gücün tanrıları 
etkin ve egemen kılınmaya çalışılmaktadır. Bugün 
İslâm’a savaş açılmasının (İslâmofobinin) nedeni 
İslâm’ın ve tabii ki Tanrı telakkisinin bu kurala ve 
uygulamasına meydan okumasından dolayıdır. 

Deizm, sağlıklı bir teizmin değil, ateizme giden 
yolun bir ara durağıdır. Etkin bir Tanrı inancının 
yıkıldığı yerde bir din de yok demektir. Çünkü 
Tanrı dinin orta direğidir, orta direğin olmadığı 
yerde çadır olmadığı gibi Tanrı inancının olmadığı 
yerde de din yoktur. Her beşeri oluşum gibi deizm 
de belli fikrî, fiziki, sosyal şartların bir ürünüdür. 
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Bu çerçevede deist inancı doğuran nedenler Orta 
Çağ’ın Hristiyanlık anlayışı yeni çağların felsefi ge-
lişmeleridir. Bunda önce, Tanrı konusunda doğru 
bir algı tasarıma denk düşmeyen Hristiyanlığın 
muğlak üçlü Tanrı anlayışının belirgin bir yeri 
vardır. Yani deizmin bir tepkisellik üzerine otur-
duğunu söyleyebiliriz. 

Daha sonraki yüzyıllarda bu tortu, Tanrı yeri-
ne konan insan anlayışı ve aydınlanmanın içkin 
yorumları ile desteklenmiştir. 19. ve 20 yüzyıllar-
da süreç, fiziksel dünyamızı zenginleştirmelerine 
rağmen hükmi (ahlaki) dünyaya hiçbir katkıları 
olmayan bilim ve tekniğin egemenliğiyle pekişti-
rilmiştir. Özellikle bu son ikisinin hükmi dünyaya 
hiçbir olumlu katkıları bulunmamaktadır. Yapıları 
itibarıyla belki bu doğaldır de. Ne var ki bu do-
ğallığın ötesinde vahim bir gerçekleştirme yaşan-
maktadır. Mesela tekniğin şöyle ya da böyle bir 
Tanrı inancına ihtiyaç duymaması insanın böyle 
bir ihtiyacının olmadığı düşüncesine götürmekte-
dir. Yine siyasal kutuplaşmalar, tabir caizse serbest 
atış, din ve ahlak dışı kalmayı yegâne geçerli du-
rum hâline getirmektedir. Taraflar, rakibi dindarsa 
kendisinin dinsiz olması gerektiği düşüncesine 
ulaşmakta, yakaladığı kitlesel eğilimde bunu pe-
kiştirici olmaktadır.

Deizm, Batı dünyasının düşünce sürecinin, 
Orta Çağ Hristiyanlık din anlayışının, kilise ve 
kültür çatışmasının tabii bir sonucudur. Yani in-
san doğasının mutlak bir sonucu değildir. Ne 
var ki Batı’daki pek çok kültürel gelişme gibi 
daha sonra tüm toplumların bir kaderi imiş gibi 
gösterilmiştir. 

İslâm Açısından Deizm

Konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve 
bu arada İslâm’da Tanrı anlayışını vurgulayabil-
mek açısından bu işin iki genel yönünün oldu-
ğunu belirtmeliyiz. Bunlardan birisi Allah’ın hali-
kıyeti, yaratıcılığı, nesnel dünyadaki yapıcılığıdır. 
İkincisi ise ulûhiyeti, hükmi dünyanın ona ait ol-
duğudur. Ulûhiyetin kabulünün ve vurgusunun 
yapılmadığı yerde Allah’a inanılmış olmaz, bura-
dan dinin asıl konularından birisi olan ahlaki dü-
zen de ortaya çıkmaz. Ancak bu iş makul görünse 
bile bir düşünce düzeyinde kalır. Allah Kur’ân’da 
“Ey iman edenler, gelin Allah’a (gerçekten) bir 
iman edin.” buyurmaktadır. Müminden basitçe 
bir inanıverme değil, ulûhiyetine atıfta bulunan 

gerçek bir iman istenmektedir. Buna göre “inanı-
yorum” diyenlerin bir kısmının Allah’a imanı, de-
ist inanç düzeyinde kalmış olur. 

Teizm prensip olarak, halikıyet, ulûhiyet, bu-
nun ikisini de kabul eder. Deizm ise, asıl inanı-
lıp kabul edilmesi gereken ulûhiyeti reddeder. 
Şüphesiz Müslüman Tanrı’nın bu iki düzeyini de 
kabul etmek durumundadır. Yani mümine göre 
Allah hem halik hem de ilahtır. Mümin, Allah’ın 
iman bağlamında pek de ihtiyaç duyulmayan var-
lığına değil, ilahlığına şehadet eder ve gereklerini 
yerine getirir. Onun için Müslüman olmanın te-
mel formülü olan kelime/cümle, “Lâ mevcude il-
lallah” değil, “Lâ ilâhe İllallah” tır. Vurgu, Allah’ın 
ilahlığına şehadettir ki “kelime-i şehadet” in anla-
mı da budur.

Deizm geçmişte genel olarak bir grup filozo-
fun Tanrı görüşüydü. Şimdilerde yeni yetme mar-
jinal bir gençlik kesiminin Tanrı anlayışı sanılıyor. 
Maalesef konu öyle değil, bugün deizm, mümin/
müslim etiketli yetişkin, hatta akımın yayılışın-
dan kaygı duyup şikâyet eden geniş bir kitle şöy-
le ya da böyle bir deist inanca sahiptirler. Kur’ân 
böyle diyor dediğinizde tınmadan işlerini “Allah 
akıl vermiş!” diyerek her şeyi hiçbir vahyi ilkeye 
ihtiyaç duymadan çözümleyen insan, hangi dinî 
etiketi taşırsa taşısın deist bir tutum sergiliyor 
demektir. 

Deizm bir din olgusu değil, bir yanlış Tan-
rı tasavvurudur. Müslümanlık soyut bir Tanrı 
inancına sahip olmak değildir, hanif olarak dini 
Allaha has kılmaktır. Değişik Tanrı telakkileri ve 
beşer tarafından üretilmiş pek çok din vardır. 
Dini Allah’a has kılmak, onun dinini kabul etmek 
demektir. Kur’ân’ın bütünlüğünden anladığımı-
za göre Allah’ın halis dinini kabul etmek, onun 
ulûhiyetine ortak koşmadan (şirksiz) bir iman, bu 
ilahın ahlaki ilkelerinin mutlak bir kabulü, ahiret-
le ilgili kesin bir kanaat beslemek demektir. Bu il-
kelerin doğal dincilerinkinden farkı mutlaklıkları, 
birbirine bağlılıkları ve ilahi yaptırımıdır. İslâm’da 
tevhit (birlik) inancı budur, yoksa Tanrı’yı bir bi-
len monoteist bir inanç değildir.

Sorunun Nihai Çözümü İslâm’a Bağlıdır

Aslında günümüzde işin dedikodunun öte-
sinde geçmiş yüzyıllardaki gibi güçlü bir deizm 
savunması bulunmamaktadır. Şüphesiz bunun 
gerekçelerinden birisi, kuramın omurgasızlığıdır. 
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Bir diğer önemli neden ise Hristiyanlığın eski yan-
lışlarında ısrar etmemesi en azından suskun kal-
masıdır. Esasen pek çok makro soruya verebilece-
ği bir cevap bulunmamakta, dolayısıyla da sorunu 
güncelliğe taşıyamamaktadır. Buna bağlı olarak 
da deizm gibi Batı kökenli sorunlar bizdeki gibi 
daha çok Batı dışı toplumların gençlerinde arzı 
endam etmekte, yeni bir keşif, yeni bir buluş zan-
nedilmektedir. Yalnız deizmin odağında yer alan 
bir nokta semavi dinler için önemini kaybetme-
yecektir. Bu da deizm bağlamında tartışılmayan, 
Allah’ı ilah bağlamında kabul etme sorunudur. Bu 
açıdan baktığımızda deizm 
tabir caizse bir grup yeni 
yetme gencin değil, genel 
olarak bütün Müslümanla-
rın sorunudur.

Deizm aslında kris-
talize olmuş incelikli bir 
paganizmdir. Aydınlan-
macı Vico’nun ifadeleriyle 
“Tanrı’nın hükmü doğada 
geçer. Doğa Tanrı’nın yara-
tımıdır ve bunu en iyi bilen 
odur. Ama doğaya karşılık 
kültür bir insan yaratımı-
dır ve onu en iyi bilen de 
bunun yaratıcısı olan in-
sandır. Doğanın yasaları 
başlangıçta Tanrı tarafın-
dan konulmuş, değişme-
yen ve Tanrı tarafından da 
değiştirilmeyen yasalardır. 
Hâlbuki kültürün yasaları 
insan tarafından sonra-
dan konulmuş ve sürekli 
değişen değiştirilen yasa-
lardır. Tanrı bu alanı insa-
na bırakmıştır, vb.” Bu düşünceler, kristalize bir 
paganlık olarak deizmin en uç noktadaki sözleri, 
Allah’ın ilahlık rolünü çalma girişimleridir. 

Deizm, ateizm ve paganizm kadar İslâm’a uzak 
bir inanç ve düşünce sistemidir. Yukarıda da belir-
tildiği üzere paganizm (müşriklik), gizil bir (baş) 
Tanrı inancının yanında içinde değişik işlerle gö-
revli ikincil tanrıların yer aldığı bir politeist siste-
midir. A-teizm ise Tanrı’nın olmadığını değil, red-
detmeyi ifade etmektedir. Dolayısıyla ateizm de 
paganizm de Tanrı düşüncesini reddetmekte fiilî 
bir gerçekliğe karşı çıkmaktadırlar. Hâlbuki deizm 

daha kaypak bir ifadeyle Tanrı’yı en azından yara-
tıcı olarak kabul etmekte ama ulûhiyeti Tanrı’dan 
esirgemekte, bu işin çözümünü kendine bırak-
maktadır. İslâm’ın asıl reddettiği şey de budur. 

Hemen her günümüz toplumu gibi paganist 
modern kültür tarafından kuşatılmış toplumu-
muzda da gençler bunun sancılarını yaşıyorlar. 
İşleyen süreç mümkün olduğunca pagan bir dü-
şünce ortamının oluşturulmasıdır. Din ve Tanrı 
bağlamında ortaya çıkan ana tema, “tarihsel bir 
ürün olan mevcut kurumsal din ile yetinemezsin, 
kendin için işe yarayacak bir tanrıyı kendin ya-

ratmalı, dinini de kendin 
oluşturmalısın” şeklinde 
özetlenebilir. 

Tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de deist 
bir ortam vardır. Modern 
bilim, teknik, siyaset, vb. 
gibi modern kültür öge-
leri şüphesiz doğrudan 
deizm üretiyor değildirler. 
Ama ortamın oluşmasında 
önemli rollere sahiptirler. 
Mevcut olumsuz şartlar da 
bu tür gelişmeleri tetikle-
mektedir. Mesela günü-
müzde siyasal kutuplaşma 
olumlu olumsuz din kate-
gorileri oluşturabilmekte-
dir. Pek derinlikli olmasa 
da gençliğin deizme yöne-
limi ile ilgili araştırmalar, 
bu yönelimde mevcut siya-
sal kutuplaşma ortamının 
belirgin bir rolünün oldu-
ğunu göstermektedir. 

Esasen tarih boyunca 
dinî gelişmelerin önemli bir kısmı siyasal dinamik-
ler tarafından belirlene gelmiştir. Deizm ateizm 
gibi akımlar, Batı’da kilise-ulus devlet çatışması 
içinde filizlenmişlerdir. İlgi çekicidir ki günümüz-
de modern kültürün de dayandığı, antik çağdan 
devralınan paganizme övgüler sunulmaktadır. Bu 
durum gerçeğin, söz konusu çelişkiler içinde pek 
kolay bulunamayacağını göstermektedir. İslâm’ın 
tevhidi dünya görüşünün önemi de burada kendi-
ni göstermektedir. Bu temelden yoksun bir geliş-
mede benzer temel yanlışlıkları taşıyan bir başka 
izm ortaya çıkmaktadır. 

Giambattista Vico’nun 1744 baskılı
Yeni Bilimin Prensipleri kitabı
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S tephen Hawking 
evrenin temel il-

keleri üzerine çalış-
mış son dönemdeki 
en önemli kozmolog/
evrenbilimcilerden biri-
sidir. Roger Penrose ile 
birlikte Einstein‘ın uzay-
zamanı içeren Genel Gö-
relilik Kuramının, Büyük 
Patlama ile başlayıp bir 
tekillikte sonlandığını 
göstermiştir. Bunun 20. 
yüzyılın ikinci yarısının 
en önemli bilimsel geliş-
melerinden birisi oldu-
ğunu söyleyebiliriz.

Hawking’in evren 
modeli kendi kendisinin 
nedeni olan ve evrenin 
dışındaki açıklayıcı bir 
Tanrı’yı varsaymayan bir 
evren modeli idi. Ken-
di kendini var eden bir 
evren fikri, büyük olasılıkla Hawking’in fizik ko-
nusundaki yeteneğini ve ince işçiliğini felsefi ve 
metafizik konularda pek gösteremediğine işaret 
etmiş gibidir. Nedenle sonuç arasında bir öncelik-
sonralık ilişkisinin zorunlu olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, bir varlığın kendisinin ne-
deni olması oldukça tartışmalı bir iddiadır. Zira 

bir varlığın hem kendisi 
olup hem de kendisini 
önceleyerek kendisinin 
nedeni olması izahı zor 
bir düşüncedir. Beraber 
çalıştığı Roger Penrose 
tekillik konusunda yap-
tığı çalışmalar nedeni 
ile 2020 yılında Nobel 
Ödülü’nü aldı. Bunun 
yanı sıra Hawking ALS 
hastalığından mustarip 
birisi idi ve böyle bir du-
rumda dahi bilime kat-
kılar yapması hayatını 
daha da ilginç hâle ge-
tirmiştir. Zamanın Kısa 
Tarihi adlı popüler bilim 
kitabı yaklaşık 40 mil-
yon kopya satmış olup, 
ilginç bir şekilde en çok 
satan ama en az okunan 
kitaplar sıralamasında 
ön sıralarda olduğu de-

dikodusu dillerdedir. Hawking’in hastalığı hayatı-
nı daha da ilginç kılmış olduğu kesin; bu yüzden 
yaşamı ve nispeten bilim ve dünya görüşünü konu 
edinen Her Şeyin Teorisi filmi izlenmeye değer gö-
züküyor. Filmin tamamını izlemeyi okuyuculara 
bırakırken filmdeki bir enstantaneden bahsetme-
me müsaade edin. 

Popüler anlamda deizm, dünyayı yüce bir varlığın yarattığını, daha 
sonra kendi başına bıraktığını iddia eder. Gerçek manada deizm 
ise, dünyanın ilahi bir yaratıcısının var olduğunu kabul ederken, 
buna karşın herhangi özel bir ilahi vahyi reddederek, tek başına 
insan aklının doğru bir ahlaki ve dini yaşam için gerekli olan 
her türlü bilgiyi bize sağlamada yeterli olduğunu iddia eder.

Zikri YAVUZ

Kozmoloji, Deizm ve 
Günümüzdeki Tartışmalar

Her Şeyin Teorisi filmi afişi
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Modern Kozmoloji ve Evren

Filmde daha sonra evleneceği kızla tanışma 
sahnesinde, kız kendisine ne iş yaptığını sor-
duğunda Hawking evrenbilimci olduğunu ifa-
de eder. Kız tekrar “O nedir?” diye sorduğunda 
“Zeki ateistler için bir tür din diyebiliriz.” şeklinde 
cevap verir. Kız hızını alamamış olacak ki “Koz-
mologlar neye tapıyor o zaman?” diye sorusunu 
devam ettirdiğinde “Evrendeki her şeyi açıklayan 
birleşik tek bir denkleme” diye sorusunu yanıt-
lar. Felsefeciler bu tür soruları daha da deşmekle 
şöhretlidirler; muhtemelen 
benim gibi felsefeye meraklı 
izleyicilerin büyük bir ço-
ğunluğu sahneyi izlerken, 
bu tek bir denklemin neden 
var olduğu sorusunu du-
daklarının arasından mırıl-
danmış olmalılar. Ama yine 
de bu sorunun sorulmamış 
olmasını, kıza söylenme-
den basit bir senaryo hata-
sı deyip geçiştirelim. Ama 
Hawking’in söylediği gibi 
modern kozmoloji büyük 
oranda evrenin kendi dı-
şında bir nedeni olmadığını 
kanıtlamaya kendini adamış 
gözüküyor. Sicim teorileri, 
döngüsel evren teorisi, çok-
lu evren modelleri gibi daha 
nicelerini sayabiliriz. 

Bilim insanları her zaman 
bu şekilde teizmi yanlışlama 
amacı güden argümanlara 
gönülden bağlanmış değiller 
idi. Örneğin Newton, içinde 
yaşadığımız evrenin mutlak bir uzay ve zaman içe-
risinde var olduğunu düşünüyordu. O bu uzay ve 
zamanın Tanrı’nın ezeli sıfatları olduğunu kabul 
ediyordu. Onun fiziği açısından Tanrı varsayımı-
nın değişmez bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. 
Ona göre Tanrı olmaksızın evrendeki düzen ve 
simetrinin korunması olanaklı değildir. Newton’a 
göre evrende öyle bir matematiksel düzen vardı 
ki, bu matematiği ancak Tanrı koyabilirdi, hiçbir 
şekilde bir istisnası yok idi. Newton’un bu şekil-
de matematiksel bir evren ortaya koyması, dolay-
lı yoldan da olsa Tanrı kavramını bypass etmek 

için olmadığı açıktır. Tam tersine sonsuz zihne 
sahip olan Tanrı, öyle kusursuz düzen yaratmıştı 
ki bu sistemde hiçbir istisnaya yer yoktu. Böyle 
bir mekaniksel evrende Tanrı’nın müdahalesinin 
ne olacağı tabii ki tartışmalı idi. Vahyin nasıl an-
laşılacağı da hâliyle sorgulandı. Mucizenin yeri ne 
olacağı diğer birtakım sorular olarak sıklıkla zik-
redildi. Bu sorular Newton’un evren anlayışında 
hep sorgulanagelmiştir; her ne kadar Newton’un 
vahiy, mucize gibi konular hakkında şüphesi ol-
masa bile.

Daha da geriye gidelim. Kopernik ve Galileo 
olayı bilindiği üzere bilim 
tarihinde kilise ile bilim tar-
tışmalarının sistematik açı-
dan başlangıç tarihi olarak 
kabul edilir. Her iki bilim 
insanı da kilisenin resmî öğ-
retisi ile problemler yaşasa 
da en nihayetinde Tanrı’nın 
varlığına inanan bilim in-
sanları idi. Onlara göre Tanrı 
iki türlü vahiy göndermiştir: 
genel vahiy ve özel vahiy. 
Genel vahiy Tanrı’nın âleme 
matematiksel düzen ve ta-
biat kanunları aracılığıyla 
göndermiş olduğu vahiyken 
özel vahiy ise peygamberler 
aracılığıyla göndermiş oldu-
ğu vahiydir. Bunların birbiri 
ile çelişmesi mümkün de-
ğildir. Zira bu iki tür vahiy 
Tanrı’dan neşet ettiğinden 
birbirleri ile çelişebileceğini 
iddia etmek, Tanrı’nın pa-
radoksal bir şekilde konuş-
ması anlamına gelecektir ki 

bu da Tanrı kavramıyla açık bir şekilde çelişiyor 
demektir. Böyle olmasına karşın, bu insanlar ev-
rensel vahyi öne çıkarmayı çok murat etmeseler 
de peygamberler aracılığı ile gönderilen vahyin 
perde arkasına itilmesine sebep oldular. 

Dolayısıyla son dönemdeki bilim ve din arasın-
da var gözüken çatışmacı yaklaşıma, Aydınlanma 
Dönemi’nde günümüzdeki şekliyle şahit olmuyo-
ruz. Aksine bilim insanlarının din ile aralarının 
iyi olduğunu ve din ve bilimin birbirini destekler 
mahiyette olduğuna inandıklarını söyleyebiliriz. 
Ancak böyle bir anlayışın niyeti her ne kadar özel 

Günümüzde İslâm düşüncesi 
ve ilahiyat çevrelerinde 

tartışılan konular ekseninde 
ne söylenebilir? Açıkçası 
mevcut tartışmaların ne 

Orta Çağ ne de Aydınlanma 
dönemindeki derinliğe sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. 
Yine de deizm adına bir 

çıkarımda bulunacaksak, 
tarihselcilik tartışmaları, 

mucize gerçekleşmediğine 
dair birtakım iddialar, vahyin 

ezeli kelamın bir unsuru 
olarak değil de peygamberin 
ifadeleri olarak anlaşılması, 
her ne kadar metafizik ve 
teolojik derinlikten yoksun 

olsa da, pratik anlamda deizm 
değirmenine su taşımaktadır.
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vahyi ikinci plana itmek olmasa da, dahası kla-

sik teizm sınırları içerisinde değerlendirilebilecek 

Tanrı-âlem ilişkisini öngörse 

de, müteakipleri bu düşünce-

de bir kırılma yaşamışlardır. 

İtirazlar tamamen mekanik 

âlem tasavvurunun yaratmacı, 

her an müdahale eden, vahiy 

ve dua aracılığı ile insanlarla 

iletişime geçen bir Tanrı tasav-

vurunu nasıl barındırabileceği 

noktasında idi. Deyim yerinde 

ise Tanrı anlayışı sanki gizliden 

gizliye vahyin yani Kudüs’ün 

tanrısından Atina’nın tanrısına 

evriliyor gibi idi. Her ne kadar 

aydınlanma düşüncesinin fi-

lozofları Spinoza’dan Locke’a 

kadar Tanrı’nın varlığını inkâr etmeseler de bu 

Tanrı’nın Orta Çağ’daki İbn Sina’nın, Gazali’nin 

Aquinas’ın veya Ockham’ın Tanrısı olduğu olduk-

ça şüphelidir. 

Deizm ve Çeşitleri

Popüler anlamda deizm, dünyayı yüce bir var-

lığın yarattığını, daha sonra kendi başına bıraktı-

ğını iddia eder. Gerçek manada deizm ise, dün-

yanın ilahi bir yaratıcısının var olduğunu kabul 

ederken, buna karşın herhangi özel bir ilahi vahyi 

reddederek, tek başına insan aklının doğru bir 

ahlaki ve dinî yaşam için gerekli olan her türlü 

bilgiyi bize sağlamada yeterli olduğunu iddia eder. 

Örneğin Oxford İngilizce Sözlüğü, deist kişiyi ak-

lın tanıklığı üzerine bir Tanrı’nın varlığını kabul 

eden, ancak vahyedilmiş dini reddeden olarak 

tanımlar. 

Genel olarak dört tür deizmden bahsedebiliriz. 

En önemli deist türü, sonsuz kudret sahibi, her şeyi 

bilen, mükemmel derecede iyi 

ve dünyanın yaratıcısı olan yüce 

bir varlık anlamında Tanrı’nın 

varlığına inanır. Dahası, bu de-

ist, Tanrı’nın dünya üzerinde 

kontrol uyguladığına, ahlaki ve 

dinî görevleri olan insanları ya-

rattığına ve onlara iyiliğin ödül-

lendirileceği ve kötülerin ceza-

landırılacağı bir gelecek yaşamı 

sağladığına inanmaktadır. An-

cak bu deist, bunların yalnızca 

doğal akılla keşfedilebileceğini 

kabul ederek ilahi vahiy fikrini 

reddeder. Bir sonraki tür deist, 

Tanrı’nın sıfatları ve dünya üze-

rindeki ilahi kontrol konusunda 

aynı görüşe sahiptir, ancak ilahi vahyi reddetme-

nin yanı sıra, insan ölümsüzlüğünü ve gelecekteki 

ödül ve cezaları da reddeder. Bir başka tür deist, 

dünyanın yüce yazarının dünyanın doğal işleyişi-

ni kontrol ettiğine, ancak iyilik ve adaletin ahlaki 

niteliklerinden yoksun olduğundan, insan refahı-

na kayıtsız olduğuna inanır. Bu deistin aynı za-

manda ilahi vahyi ve gelecekteki bir ödül ve ceza 

hâlini de reddettiği açıktır. En radikal tür deist, 

yalnızca yüce varlığın ahlaki niteliklerini ve insan 

refahı için herhangi bir tanrısal ilgiyi reddetmek-

le kalmaz, aynı zamanda yüce varlığın dünyanın 

doğal işleyişini kontrol ettiğini de reddeder. Bu 

deiste göre, yüce varlık, sonsuz derecede kudretli 

ve akıllı olmasına rağmen, dünyada herhangi özel 

doğal bir olaya neden olmadan, hatta bu olayla-

rın meydana geldiği doğal yasaları oluşturmadan 

maddeyi hareket hâlinde yaratmıştır.

Deizm tanımlamaları bir kez daha göstermektedir ki, deizmin ateizmden önceki son durak 
olduğu ifadesi yabana atılacak bir söz değildir. Aydınlanma düşüncesi filozofları her 

ne kadar belirli bir anlayışın ürünü olan mekaniksel ve matematiksel bir evren/varoluş 
tasavvuruna iltisaklı bir vahiy yorumu benimsemiş olsalar da, amaçları görünürdeki bilim ve 
din çatışmasını en az hasarla atlatmak amacında idiler. Ama sonuç tam da istedikleri gibi 

olmadı.



45

 Umran • Haziran 2021

  KOZMOLOJİ, DEİZM VE GÜNÜMÜZDEKİ TARTIŞMALARKOZMOLOJİ, DEİZM VE GÜNÜMÜZDEKİ TARTIŞMALAR

Bu deizm tanımlamaları bir kez daha göster-
mektedir ki, deizmin ateizmden önceki son du-
rak olduğu ifadesi yabana atılacak bir söz değildir. 
Aydınlanma düşüncesi filozofları her ne kadar 
belirli bir anlayışın ürünü olan mekaniksel ve ma-
tematiksel bir evren/varoluş tasavvuruna iltisaklı 
bir vahiy yorumu benimsemiş olsalar da, amaçları 
görünürdeki bilim ve din çatışmasını en az hasarla 
atlatmak amacında idiler. Ama sonuç tam da iste-
dikleri gibi olmadı. Bundan sonra bu yola giren-
ler, yolun götürdüğü o son durağa ister istemez 
vardılar ve o durakta trenden inmek istediler; son 
dönemlerde de hiç umulmadık şekilde birtakım 
son yolcuların da trenden atladıklarını görüyoruz.

Buraya kadar ifade etmeye çalıştıklarımıza ila-
veten gözden kaçırmamamız 
gereken bir hususa dikkat çe-
kelim; o da deizm tartışma-
larının sadece Batı kültürüne 
münhasır olmadığı, tam ola-
rak yukarıda ifade ettiğimiz 
şekliyle kavramsallaştırılmış 
olmasa da modern tartışmala-
rın benzerlerinin İslâm düşün-
ce tarihinde de var olduğudur. 
Nitekim Gazali, Farabi ve İbn 
Sina’nın ezeli âlem tasavvuru-
nun, yaratma doktrinini za-
yıflattığı görüşünde idi. Bu da 
ona göre Tanrı’nın iradesini ve 
özgürlüğünü dolayısıyla zati 
bir varlık olduğu görüşünü 
zayıflatıyordu. Diğer bir unsur 
Tanrı’nın tikelleri tümel olarak bilmesi tikelleri ti-
kel olarak bilememesi, Gazali’ye göre onun mut-
lak ilmi adına bir sınırlandırma anlamına geliyor-
du. Ayriyeten filozofların cismani haşr kavramına 
olumlu yaklaşmamaları ceza ve mükâfatın gerçek-
leşeceği ahiret hayatı düşüncesinin tam karşılığını 
vermiyordu. Bugünden karar vermek zor olsa da, 
Gazali açısından bu tür düşünceleri yukarıda say-
mış olduğumuz dört tür deizmden birisi içerisin-
de tasnif etmek zor olmazdı herhâlde. Bu konuda 
suçlamalar sadece Yeni-Eflatuncu İslâm felsefesi-
ne değildir; Mutezili düşüncenin Halku’l-Kur’ân 
meselesi de benzer açılardan suçlamalara maruz 
kalabilir. Zira kelamı nefsiyi reddeden sadece ke-
lami lafziyi kabul eden ve Tanrı’nın gelecek hak-
kındaki bilgisi konusunda sınırlandırıcı bir anla-
yışa sahip olan bu anlayış da benzer itirazlardan 

nasibini büyük oranda almış gözükmektedir. Zira 
Mutezile’nin beş ilkesinden biri olan va’d ve vaîd, 
Tanrı’nın ezeli vahyi ve gelecek hakkında değiş-
mez bilgisi olmaksızın, ilahi hükümranlığı ve ina-
yeti nasıl gerçekleştireceği oldukça tartışmalı bir 
hâl alacaktır.

Peki, günümüzde İslâm düşüncesi ve ilahiyat 
çevrelerinde tartışılan konular ekseninde ne söyle-
nebilir? Açıkçası mevcut tartışmaların ne Orta Çağ 
ne de Aydınlanma Dönemi’ndeki derinliğe sahip 
olduğunu söyleyebiliriz. Yine de deizm adına bir 
çıkarımda bulunacaksak, tarihselcilik tartışmaları, 
mucize gerçekleşmediğine dair birtakım iddialar, 
vahyin ezeli kelamın bir unsuru olarak değil de 
peygamberin ifadeleri olarak anlaşılması, her ne 

kadar metafizik ve teolojik de-
rinlikten yoksun olsa da, pra-
tik anlamda deizm değirme-
nine su taşımaktadır. Felsefi 
derinlikten yoksun olduğunu 
söylediğimiz bu tartışmaların, 
aslında doğrudan veya dolaylı 
olarak büyük oranda aydın-
lanma düşüncesinin bilim an-
layışından örtük olarak ilham 
aldığını söyleyebiliriz. Bir 
yönüyle bakıldığında aslında 
günümüzdeki İslâm teolojisi 
altında yapılan tartışmaların 
birçoğunun, 17. ve 18. yüz-
yıldaki bilim anlayışının dinî 
düşünceye/teizme yöneltmiş 

olduğu itirazlardan kaynaklandığını söylemek çok 
da yanlış değildir. 

Burada açıkça niyetim, klasik İslâm düşüncesi-
nin bazı unsurlarını bugünkü deizm anlayışı içeri-
sine anakronik bir şekilde entegre etmek değildir. 
Ancak bu anlayışın zaman ve durumlar değiştikçe 
tekrar yeni formatlarda gün yüzüne çıktığını söy-
lememiz gerekir. Yapılması gereken ise, klasik te-
olojinin ana çatısını oluşturan Eşari ve Maturidi 
düşüncesinin yaratmacı, vahyi her türlü metafi-
ziksel spekülasyonun ötesinde vazgeçilmez kabul 
eden ve önceleyen; aşırı teville buharlaştırmayan 
ve zati bir Tanrı anlayışını günümüz bilimsel dü-
şüncenin itirazlarını dikkate alarak ve dinî düşün-
ce karşıtı anlayışlara karşı yeniden yorumlayarak 
tekrar canlandırma ve insanlığa ciddi bir alternatif 
olarak sunmaktır.
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D eizm eski olan 
bir Tanrı oku-

ması olsa da güncel 
olarak hâlen tartı-
şılan bir konudur. 
Belli pratiği, inanç 
esası, otoritesi, di-
siplin anlayışı olma-
dığı için yaygınlığı 
ve gelişkinliğiyle 
ilgili belli çıkarım-
larda bulunmak zordur. Örneğin teist veya ate-
ist şeklinde bir kategori yapıldığında istatistiksel 
olarak kaç bireyin teist veya ateist olduğuyla ilgili 
belli bir sayı bulmak mümkündür. Güncel olarak 
ne kadar insanın Hristiyan, ne kadarının Müslü-
man veya başka inançtan olduğuyla ilgili bir çıka-
rım yapmak imkân dâhilindedir. 

Oysa benzer bir durumu deizm için söylemek 
zordur. Sayıları ne kadar? Hangi ülkede yaygınlar? 
Merkezleri neresi gibi sorular deizm açısından zor 
sorulardır. Bu muğlaklık kimi açılardan deizmin 
konumlandırılamaması sorununu da meydana ge-
tirmektedir. Örneğin bir ateist için deizm soft te-
izm olarak okunabilir, benzer şekilde bir teist için 
ise soft ateizm. Bunun nedeni deizmin Tanrı’yı ko-
numlandırma, algılama ve anlama biçiminin hem 
teizm hem de ateizmden farklı olması ancak ikisi-
ne de yorulabilecek özellikler taşımasıdır. 

Bu bağlamda deizm tartışmalarında kesinlik-
li ifadelerin kullanılması ve dört başı mamur ta-
nımlamaların yapılmasının kimi sakıncalarının 

olduğunu teslim 
etmek gerekir. 
Popüler tanımıy-
la deizm dinsel 
inançların, onlarla 
bağlantılı olan kav-
ram ve kabullerin 
reddi, Tanrı’nın 
dünyaya aktif mü-
dahalesinin inkârı 
olarak tanımlana-

bilir. Muğlaklıklarına rağmen deizmin de belli 
başlı özellikleri vardır. Her şeyden önce deizm 
Tanrı’nın reddi değildir. Tanrı’yla insan, kâinat ve 
dünya ilişkisine dair bir okuma biçimidir. Bu oku-
ma biçiminin karakteristik özelliği hümanizmdir. 
Deizm insan ve akıl merkezli bir yaklaşım biçimi 
sergilediği için daha çok entelektüel bir karakte-
ristiğe sahiptir. Onun entelektüel bir karaktere 
sahip olması gündelik hayatta ateizimle arasın-
da pratikler anlamında herhangi bir fark bulun-
mayışıyla da ilgilidir. Diğer bir ifadeyle deizmin 
Tanrı’yı konumlandırma biçimi sadece fikrî ve 
söylemsel düzeydedir. Gündelik pratiklerde Tanrı 
kaynaklı iyilik ve kötülüklerin yeri yoktur. Deizm 
insanın araştırmasını, soruşturmasını, kritik et-
mesini gerektirir. 

Bu yönüyle deizm insanın insana Tanrı propa-
gandasının, dayatmasının, şablon çizmesinin, ara-
cılık etmesinin, akıl vermesinin bir reddiyesi ola-
rak da okunabilir. Bu anlamda deizm radikal bir 
dinî bireyciliktir. Tanrı’yı bireysel, akıl, tecrübe ve 

Türkiye’de deizm sanıldığı kadar yaygınlaşıyorsa şayet, bunu gençler ve 
dinle diyalojik ilişkileri açısından değil, gençler ve onların AK Parti’yi 
konumlandırma biçimi açısıdan ele almak gerekir. Muhafazâkar kesim ilk 
defa uzunca bir süre iktidarda kalıyor, uzun süreli iktidarlar da doğası gereği 
bazı yan etkiler oluştururlar. Deizm bu yan etkilerden biri olarak okunabilir. 

Mehmet Furkan ÖREN

Deizm, Kilise, İslâm ve AK Parti
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bakış açısına indirger ve her bireyin kendi Tanrı 
şablonunu oluşturmasını varsayar. Deizm bir çeşit 
anarşik teizmdir.

Kilise Tıkanıklığına Cevap

Herhangi bir düşünceyi, görüşü, felsefeyi ve 
bakış açısını analiz etmek, o düşünce biçiminin 
içinden çıktığı bağlamı anlamakla mümkündür. 
Bu açıdan deizmi de içinden çıktığı bağlama göre 
değerlendirmek gerekmektedir. Kökleri Orta 
Çağ’lara kadar götürülse de deizm daha çok 17. 
yüzyılda İngiltere’de meydana gelen bir düşünce 
biçimidir. Neden 17. yüzyıl ve İngiltere sorusu-
nun cevabının verilmesi, deizmin anlaşılması açı-
sından önemlidir. 17. yüzyıl Avrupa’sı ve özellikle 
İngiltere’ye bakıldığında buraların önemli deği-
şim ve dönüşümler yaşadığı görülmektedir. 17. 
yüzyıla gelindiğinde Macellan dünyayı turlamış, 
Kolomb Amerika’yı keşfetmiş, Kopernik bir kilise 
papazı olan Batlamyus’un Dünya ve Güneş teore-
mini tersyüz etmiş, Luther kilisenin dinî yorum-
lama tekelini elinde bulundurmasına karşı çık-
mış, Gutenberg bilginin hızlı bir şekilde dolaşıma 
girişini sağlayacak matbaayı icat etmiş, Newton 
yerçekimi yasasını gündemleştirerek fiziğe dikkat 
çekmişti. Bu olayların her biri aynı zamanda ki-
lise ve onun bilgi paradigmasına darbe indirmiş, 
kilisenin ürettiği, sistematik hâle getirdiği bilginin 
sorgulanmasına neden olmuştu. Hristiyanlık teo-
lojisinin bilgi üretim ve aktarım kurumları olan 
kiliseler zaman ve zemin karşısında güç kaybet-
miş, sahip oldukları perspektiflerle meseleleri 
çözümleyecek, ihtiyaç ve beklentileri karşılaya-
cak reçeteler üretemez hâle gelmişti. Öte yandan 
dini bilgiyi elinde bulunduran kiliselerin bezdirici 
baskıları, dinî yorumlamada tekelci yaklaşımları 
Luther örneğinde olduğu gibi ciddi rahatsızlıklar 
meydana getirmekteydi.

Bir yerde dinsel düşünceyi temsil eden ana 
akımda tıkanmalar yaşandığında, alternatif para-
digmaların, düşüncelerin ortaya çıkması muhte-
meldir. 17. yüzyıl kilise tıkanması bir dinî yorum 
tıkanması değil, bir din tıkanmasıydı. Çünkü yıl-
larca cennet ve cehennem dağıtan kilise ve onun 
temsilcileri olan din adamları kendi yorumlarını, 
bakış açılarını temsilcileri olduklarını düşün-
dükleri Tanrı’nın öğretileri olarak lanse etmiş, 
ürettikleri fikirlerin sorgulanamazlığı bu şekil-
de sağlanmıştı. Deizmin her türlü dinsel aracıyı, 

söylemi, metni, vahyi ve peygamberi reddeetmesi 
bu açıdan anlamlıdır. Zira kiliseye karşı çıkmak 
belli bir dinî yoruma karşı çıkmak değil, aynı za-
manda dine karşı çıkmak anlamına gelmekteydi. 
Bir taraftan kilisenin sorunlara cevap üretmeyen 
bu tekelciliği, öbür taraftan sosyolojinin değişen 
karakteri ve gelişen hümanizmin karşılığı deizm 
olarak belirmekteydi. Deizm kilisenin paradigma 
krizine cevap dinsel tıkanmaya bir açılımdı. Do-
layısıyla şu veya bu şekilde bir yerde deizm yay-
gınlık kazanıyorsa var olan dinî ortodoksiye de 
bakmak gereklidir. Nihayetinde deizmi üreten şey, 
belli açılardan kurumsal dinî anlayışlardır.

Tanrı’yı Kilisenin Elinden Kurtarmak

Tarihsel olarak ana akım dinî düşüncelerin 
paradigma krizlerine girdiği, çözüm üretemediği, 
yeni nesillerin ilgisini çekemediği yerde alterna-
tif okumaların meydana geldiği vakidir. Deizm 
bir biçimiyle gelişmekte olan kilise eleştirilerine 
karşı bir cevap biçimidir. Yaygınlaşan modern 
perspektif, kiliseyi zor durumda bırakmakta, ki-
lisenin reddiyse doğrudan Tanrı’nın reddi olarak 
belirmekteydi. Deizm bu açıdan Tanrı’yı kurtarma 
girişimi olarak ona yer açmaya çalışan bir çerçeve 
olarak güçlenmekteydi. Bu girişim ara form ola-
rak moderniteyle Tanrı’yı uzlaştırma çabası gibiy-
di. Tanrı’nın kilisenin anladığı, anlamlandırdığı ve 
sistematize ettiği biçimiyle yaşamayacağı açıktı. 
O hâlde onu moderniteyle barışık bir şekilde ko-
numlandırma pekala mantıklıydı. 
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Aydınlanma aklın üstünde hiçbir otoritenin ol-

mayışına işaret etmekteydi. Akıl herhangi bir oto-

riteye itaat etmeyecekse o zaman aklı baskılayan 

dinlerin, geleneklerin, klasik bakış açılarının yeri 

de olmamalıydı. Deizm fideist ve otorite merkezli 

bir Tanrı okumasından rasyonel Tanrı okumasına 

geçiş olarak okunabilir. Cümle kilise merkezli bir 

Tanrı okumasından birey merkezli Tanrı okuma-

sına geçiş olarak da tercüme edilebilir. Deistlerin 

amacı aydınlanma düşüncesiyle paralel bir şekil-

de rasyonel, hümanist ve ilerici yeni Tanrı anlayışı 

meydana getirmekti. Ne var ki deizm entelektüel 

bir tartışma olarak kaldı ve kamusal bir zemine 

dönüşemedi. 

İslâm ve Deizm

Hristiyanlıktan farklı olarak İslâm’da dini yo-

rumlama tekelini elinde bulunduran belli bir sınıf, 

zümre ve kurum yoktur. Dini bilgiyi yorumlamak 

akli dengesi yerinde olan herkesin hakkıdır. İslâm 

düşün geleneğinde içihat olarak adlandırılan sü-

reç dinin yorumlama işlemine bir işarettir. İçtiha-

dın( yorum) nasıl yapılacağına ilişkin sonraki dö-

nemlerde kimi özellikler ileri sürülse de İslâm’ın 

ilk dönemlerinde dinî yorumlamak için belli bir 

zümre, kişi veya kurum önerilmemiştir. Daha zi-

yade akli melekesi yeterli olan her birey dinsel dü-

şün alanında fikir üretebilmektedir. İslâm’da din-

sel pratiklerin ilk şartı akıl sahibi olmaktır. Öyle ki 

Farabi gibi düşünürler aklı peygamberlikle eş de-

ğer tutumuştur.1 Bu açıdan İslâm kültürü içerisin-

de tarihsel olarak deizm olarak yorumlanabilecek 

bir akımdan söz edilemez. Farabi’nin de içerisinde 

bulunduğu Meşşâi gelenek daha çok akla vurgu 

yapmış, ancak bu vurgu peygamber ve vahyin redi 

şeklinde temayüz etmemiştir.

1 İlhan Kutluer, “İttisâl”, Türkiye Dinyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2001), 
23/484-485.

İslâm’ın aklı ve mantığı devre dışı bırakan tak-
litçiliğe dayalı dinî inanışları reddettiği rahatlıkla 
söylenebilir. Nitekim Kur’ân’ın en fazla eleştirdiği 
konulardan birisi atalar dinine körü körüne bağlı-
lıktır. Bu duruma eleştiri getiren pek çok ayet bu-
lunmaktadır.2 İronik bir şekilde peygamberlerin 
en fazla mücadelesi kurumsal, sistematik ve belli 
bir ortodoksiye ulaşmış dinî yapılarladır. Devasa 
tarihsel süreci içerisinde deizm İslâm entellek-
tüellerinin/düşünürlerinin gündemini oluşturan 
önemli bir konu olmamıştır. Bunun başlıca ne-
deni İslâm’ın zaten düşünsel geleneğe, yoruma ve 
bireysel perspektife yeterince alan açmış olması, 
dini yorumlama tekelini belli bir zümreye hasr 

etmemesi, dinamik bir güncelleme yapısına sahip 
olmasıdır. Hristiyanlık gibi katı bir dini tekel ol-
madığı için, Avrupa’da gelişen deizmin benzeri bir 
oluşum İslâm coğrafyasında çıkmamıştır.

Siyasi Bir Refleks

Son zamanlarda Türkiye’de özellikle gençler 
arasında deizmin hızlı bir şekilde yayıldığıyla ilgili 
genel bir tartışma yürümektedir. Ne yazık ki deiz-
min Türkiye’deki gelişkinliğiyle ilgili yapılmış de-
taylı araştırmalar bulunmamaktadır. Türkiye’deki 
deizm tartışmalarının önemli oranda süpekületif 
olduğunu da teslim etmek gerekir. Hem deizmin 
belirgin olmayan karakteri, hem de Türkiye’de 
deist olduğuna “inanılan” kesimin çizilemeyen 
çerçevesi konu hakkındaki tartışmaları öznel bir 
okuma havasına sokmaktadır. Tartışmaların bi-
limsel veriler üzerinden yürütülmesinden çok si-
yasal bağlamlar içerisinde yürütülmesi, bu alanda-
ki spekülasyonu artırıcı bir faktördür. Türkiye’de 
deist olarak tanımlanabilecek belli bir entelektüel 
grup yoktur. Kamusal alanı meşgul edebilecek en 
azından kamusal alanda görünür olan bir gruptan 
da söz edilemez. 

2 Bir iki örnek için bk. (5/Mâide 104), (10/Yûnus 78)

Deizm insanın insana Tanrı propagandasının, dayatmasının, şablon çizmesinin, aracılık 
etmesinin, akıl vermesinin bir reddiyesi olarak da okunabilir. Bu anlamda deizm radikal bir 
dinî bireyciliktir. Tanrı’yı bireysel, akıl, tecrübe ve bakış açısına indirger ve her bireyin kendi 

Tanrı şablonunu oluşturmasını varsayar. Deizm bir çeşit anarşik teizmdir.
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Ancak tüm bu tartışmalarda gençler merkezi 
bir yer teşkil etmektedir. İngiltere’de ortaya çıkan 
deist yaklaşımın öncülerinin orta yaş ve entelek-
tüel olmaları, Türkiyedeki tartışmaların entelektü-
el olmayan gençler merkezli yapılması siyasi bağ-
lam dikkate alındığında anlamlıdır. Genç olarak 
tanımlanan bir jenerasyonu veri olarak yapılan 
tartışmaların, gençliğin doğasıyla paralel bir şekil-
de heyecanlı, değişken, oturmamış, heveskar ve 
önemli oranda popülist yönlerinin olacağını vur-
gulamak yerinde olacaktır. Bu açıdan Türkiye’de 
deizmin yaygınlık kazandığıyla ilgili tartışmaları 
belli açılardan popülist olarak okumak müm-
kündür. Nihayetinde Türkiye’deki deistlerin kay-
nakları, fikirleri, düşünceleri, deizm hakkında ne 
kadar fikir sahibi olduklarıyla ilgili bir çıkarımda 
bulunmak kolay olmasa gerektir. Öte yandan hem 
İslâm coğrafyasında hem de özellikle Türkiye’de 
deizmin köklü bir geleneğe ve geçmişe sahip ol-
maması, durumun daha çok yeni nesil üzerinden 
tartışılması meseleyi yeni türedi/nevzuhur ve bü-
yük oranda konjoktürel bir bağlama sokmaktadır. 
Uzunca bir süre modernlikle tanışan dindarların 
(özellikle gençlerin) eski bir Tanrı okuması olan 
deizme neden son zamanlarda kaydığının (ki bun-
ların kaç kişi olduğu bilinmiyor) açıklaması sade-
ce bireyselleşme, dijitalleşme, bilgiye kolay erişim 
olarak açıklanamaz. Zira muhafazakâr dindarlar 
modernitenin bireyselci, seküler boyutlarıyla he-
men hemen üç yüzyıldır içli dışlı durumdadırlar. 
Türkiye muhafazakârları Tanzimat süreciyle bir-
likte başlayan modernleşme sürecinin Müslüman 
coğrafyasındaki en iyi tanıkları olarak hem ente-
lektüel hem de kamusal boyutta deizmle meşgul 
olmazken, gündeme almazken ne oldu da son bir-
kaç yılda deizm temel tartışma alanı hâline geldi?

Bizce bu sorunun önemli cevabı iki sözcükte 
gizlidir. Gençler ve AK Parti…Burada dikkat çe-
kilmesi gereken husus gençlerin göreceli olarak 
AK Parti’ye mesafeli durumlarıdır. Nitekim se-
çim anketlerinde bu kuşağın AK Parti’ye görece-
li olarak az oy verdikleri görülmektedir. Yaklaşık 
olarak 1980 yılları ve sonrasında doğan gençler, 
ömürlerinin 20 yılında AK Parti iktidarını göre-
rek büyümüştür. AK Parti tartışmaları ve iktida-
rıyla büyüyen bu neslin sorun ve problemlerin 
kaynağı olarak bu partiyi görmeleri olasıdır. Türk 
siyasi hafızası ve tarihsel süreciyle ilgili okuma 
yapmayan, sorun ve problemlerin tarihsel boyut-
ları hakkında fikri olmayan, daha çok Twitter gibi 

sosyal mecralardan anlık bilgilerden hareket eden 

yeni nesil, AK Parti’yle ilintilendirdikleri sorunla-

rı aynı zamanda din sorunu olarak da okumak-

tadırlar. Gençliğin vermiş olduğu protest tutum, 

öte yandan her ne kadar kendisini İslâmcı olarak 

tanımlamasa da AK Parti’nin sık sık İslâm’la ilintili 

olarak gündeme gelmesi, partinin dinle aynileşti-

rilmesine yol açtığı söylenebilir. Nitekim eski bir 

kurum olan Diyanet bağlantılı tartışmaların çoğu 

şu ya da bu şekilde siyasi kulvara çekilip, bu ku-

rumun AK Parti’nin güdümüyle hareket ettiğine 

tahvil edilmektedir. Erken yaşta evlilik tartışma-

ları, Ayasofya’nın açılışında yaşanan tartışmalar 

protest çevrelerin eski bir kurum olan Diyanet ile 

AK Parti’yi hemen hemen ayın yere konumlandır-

dığını göstermektedir. 

Bu anlamda siyasi iktidar, egemenlik ve hege-

monya sanki bir din ve dinî yorum hegemonyası 

olarak kodlanmakta, başka bağlamlar amacıyla 

(pandemi tedbirleri gibi) yapılan içki düzenlem-

leri bile dinî bir iktidar bağlamına oturtularak 

tartışılmaktadır. Özetle vurgulamaya çalıştığımız 

durum son zamanlarda yapılan deizm tartışma-

larının AK Parti iktidarından bağımsız bir şekil-

de düşünülmemesi gerektiği ve geçici bir refleks 

olarak okunabilecek bir tepki olduğudur. Bu tep-

ki ontolojik olarak İslâm’la ilgili olmaktan çok 

İslâm’la ilintilendirilen bir siyasi partiyedir. Bu 

açıdan Türkiye’de deizm sanıldığı kadar yaygın-

laşıyorsa şayet, bunu gençler ve dinle diyalojik 

ilişkileri açısından değil, gençler ve onların AK 

Parti’yi konumlandırma biçimi açısıdan ele almak 

gerekir. Muhafazâkar kesim ilk defa uzunca bir 

süre iktidarda kalıyor, uzun süreli iktidarlar da 

doğası gereği bazı yan etkiler oluştururlar. Deizm 

bu yan etkilerden biri olarak okunabilir. 
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Türkiye son yıllarda din doy-
gunluğuna bağlı din yorgunlu-

ğu yaşıyor. Aslına bakılırsa dini 
simgelerin siyasal alandaki kesa-
feti, kamusal alanda dindarların 
görünürlüğündeki artışın ötesine 
geçen özgürlük, başörtülülerin 
subay “bile” olabilmesi din doy-
gunluğuna bağlı din yorgunluğu-
nu özetliyor. Bu beraberinde çok 
farklı tartışmaları da körüklüyor; 
en beylik izah tarzlarının başında 
“gençlerin deist olduğu” çıkarımı 
geliyor… Sözün hakikati ifade 
etmesinin ötesinde, “dindarların 
deizme yönelmesi” tespiti üzerin-
den kurulan iktidar çabası, kendi 
görünürlüğünü artırma ve post 
inşa etme gayretleri din yorgun-
luğunun esas sebebi. 

Din doygunluğuna bağlı din yorgunluğunun 
çok çeşitli sebepleri var esasında; Türkiye’de di-
nin algılanış biçimi, devlet ve İslâm’ın fonksiyonu, 
merkez-çevre esasına dayanan dinî talepler, kana-
at önderliğinin post arayışına evrilmesi, tarikat ve 
cemaatlerin fonksiyonları, dönüşümü, dijital çağ, 
neoliberal konformizmin dindar-muhafazakar ke-
sime derin nüfuzu, İslâm’ı algılayış biçimleri ve 
kamusal alanda görünürlük… Tabi buna uzun AK 
Parti iktidarını, dindar kimliğin, tarikat ve cemaat-
lerin görece özgürlüğünü, inşacı değil pragmatist 

tavırla İslâmî dönüşüm yerine yer 
tutma anlayışını eklemek gerekir. 

Son yıllardaki “dindarlar deist 
oluyor” propagandası eko-politik 
yoksunu popülist dil arayışının 
bir neticesi; yokluk edebiyatının, 
karşıtlık kurarak dikkat çekme-
nin cazibesi görünme fetişizmiyle 
birleşince sol liberallerin ilgisiyle 
karşılanıyor. 

Batıyı Adapte Çalışmaları

Deizm, sekülerizm, laiklik 
kavramlarının kökenindeki Ay-
dınlanma düşüncesi bizde fark-
lı arayışlara itti. Osmanlı’da 18. 
yüzyılda başlayan İslâmcılık yani 
Batı medeniyeti karşısında İslâm 
düşüncesini güçlü tutma arayışı 

19. yüzyılda yenilgi dilini doğurdu. 
İslâm düşüncesi Batı medeniyeti karşısında 

“yenilgi psikolojisi”ne girince, öncelikle “suçlu 
arama”ya başladı. Batının cepheden İslâm’ı itham 
etmesi, ilerlemeyi engelleyen itikadi duruşu, Müs-
lümanları arayışa itti. Doğrudan reform kavramı 
kullanılmasa da tecdid, ihya gibi mefhumların 
içeriği yer yer Avrupa’nın geçirdiği Rönesans ve 
Reform ilkeleriyle doldurulmaya çalışıldı. Bu açı-
dan öze, başlangıca, köklere dönme fikri öne çıktı; 
tarihsel tüm aşamalar İslâm aleminde de çarmıha 
gerildi, yeni okuma biçimlerine gidildi. 

Günümüzdeki anlam krizinin deizme geçiş biçiminde yorumlanması çok ciddi bir 
hatadır. Türkiye’de hiçbir zaman Allah’ın dünyayı yarattıktan sonra insanlara teslim 
ettiği, olan bitene karışmadığı, Peygamber Efendimiz’in bulunmadığı bir din anlayışı 
taban tutmaz; tam tersi Allah’ın gidişat kötüye giderken “neden müdahale etmediği”, 
“Müslümanların hangi yanlışa düştüğü için” Allah’ın yardımının gelmediği tartışılır. 

Din Doygunluğundan 
Din Yorgunluğuna…

Ercan YILDIRIM
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Batı’nın Hristiyanlıktan değil ama Kilise’den 
ayrılma süreci İslâm âleminde farklı kurumlara, 
mekanizmalara en çok da tasavvufa tepkiyi ge-
tirdi. Batıdaki siyasal alanı, kültür sahasını tama-
mıyla belirleyen Kilise’nin benzeri İslâm’da ve cari 
İslâmî yapılarda bulunmadığı için düşünürlerin 
“İslâm’ı arındırma” çabaları hep tek boyutlu ve 
yanlı kaldı. Çünkü tasavvufun ve onun kurumsal 
boyutu olan tarikatların eko-politiği, siyasal alanı, 
devlet mekanizmasını hatta kültürü bütünüyle et-
kilemesi söz konusu bile olamaz. Zaman zaman 
şûra-seçim-biat üzerinden siyasi yapı, ilmî saha, 
bilim anlayışı ekseninde hata aransa da bir tür-
lü “Batı’daki gibi reform ve 
ona bağlı ilerleme”, arınma, 
yenilenme sağlanamadı. 
Üstelik yer yer hilafet ku-
rumunun geçersizliği, la-
ikliğin gerekliliği tartışılsa 
bile… 

Batı’da Reformizm

Batı’da Protestan ha-
reketi, kilisenin varlığının 
artık siyasal alanı taşıyama-
ması, Türk tehdidinin beka 
meselesine dönmesi, ka-
pitalizmin uç vermesi cari 
Hristiyanlık anlayışının sor-
gulanmasına neden oldu. 

Şahsi kurtuluşun kilise 
tarafından sağlanacağı ka-
naati günden güne eleştiril-
meye başlayan Avrupa’da, 
Papa’ya vahiy geldiği inancı 
da kökünden sarsılıp yok 
edildi. Kilisenin tüm siyasi 
sistemi belirleyen müdahaleciliği, istismarı, entri-
kaları, skandalları yalnız “bıkkınlığın” değil aynı 
zamanda üretim ilişkilerindeki, dünyayı tanıma-
daki, yeni siyasi yönelimlerin bilimsel çalışmalar 
eşliğindeki değişiminin göstergesidir. 

Dünya merkezli evren anlayışının, Kopernik 
devrimiyle yıkılması aynı zamanda Mesih İsa’nın 
mutlaklığını da sarstı. Kutsal, bilimle yıkılıp bent-
ler parçalanınca yerini deizmden ateizme pek çok 
felsefi, fikri, itikadi kanaat yerleşmeye başladı. Ay-
dınlanma Hristiyanlık, vahiy yerine tabii din fik-
rine vardı. Dogmalar, ezberler, gizem, sır, mistik 

haller, ayinler, farklı ritüeller gözden düştükçe bu, 

dinin dünyevi olanı belirleme veya tesir gücünü 

tartışmaya açmaya kadar vardı. Descartes’in Kar-

tezyen düşüncesi, Kilise’nin teslisi dışındaki Tanrı 

inancına kapı araladı. Bu tabi Peygambersiz bir 

din demekti aynı zamanda. 

Deizm-Laiklik-Sekülerizm Farkı

Aydınlanmanın açtığı yarık zamanla genişledi. 

Kilisenin toplumu ve devleti şekillendiren gücü 

ortadan kalktı, “dünya dışından” gelen emir ve ya-

sakların bulunamayacağı tezi 

laiklikle deizmi hatta ateizmi 

bir arada bulundurdu. 

Laiklik dünyevi kararlar-

da dinî umdelerin kullanıl-

mayacağı ilkesinden hareket 

ederken aslında dinin dün-

yayı şekillendiren emir ve ya-

saklar getirdiğini kabul eder. 

Deizm ise Tanrı’yı be-

nimser, Tanrı sevgisini zo-

runlu görürken “dini” yani 

Tanrıdan vahyin geldiğini, 

Tanrı’nın vahiy ile bilinebi-

leceğini, vahiy getiren bir 

Peygamberi, Tanrı’nın ödül 

ve ceza vereceğini, ibadetleri, 

ritüelleri, emir ve yasakları, 

dinî kültürü, dinî yapıların 

iyi ve kötü belirlemesini red-

deder; Tanrı’nın akıl ile bili-

nebileceğini, Tanrı’yı bilme 

ve sevmenin onun dünya-

ya müdahilliğini kabul etmeyi gerektirmediğini 

savunur. 

Aydınlanma sonrasında ruhun kurtuluşu için 

kiliseye ve ötesinde dine ihtiyaç kalmadığı argü-

manı merkeze yerleşirken adalet, mülkiyet, çıkar, 

vicdan özgürlüğü, bireysel kurtuluş, tercihler, ba-

rış, hukuk gibi mefhumlar üzerinden bir felsefe, 

düzen, zihin inşası gerçekleşir. Aydınlanma tüm 

dinleri eşitlerken günümüz deizm tartışmaların-

daki gibi aynı zamanda İslâm’ın biricikliğini de 

ortadan kaldırmaya yönelik bir zihniyet oluşturur.

Neoliberal siyasallığın 
gölgesinde yürüyen kültürel 

tartışmalar 1980’lerden 
sonra İslâmcılar-dindar 

kesim üstünde yoğunlaştı. 
Dinî tutum aldıklarında, 
İslâm kültürünü devam 
ettirdiklerinde irticacı, 

yobaz; çağın gereğini yerine 
getirdiklerinde değişen, 

modernleşen özne bakışıyla 
sürekli “farklı bir canlı türü” 
muamelesi çekilen dindar-

İslâmcılar son yıllarda klasik 
tarz-ı hayat tartışmasının 

ötesinde yeni bir “laboratuvar 
nesnesi” tutumuyla karşı 

karşıya.
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Dijital Tekno-Kültür Kuşağı

Türkiye’de batılılaşma çabalarının yoğunlaştığı 
19. yüzyılda bize özgü heterodoksinin ötesinde 
Batılı manada ateizm, deizm, laiklik, sekülerlik 
doğmaya, savunulmaya başladı. Cumhuriyet inkı-
lapları ve uygulamaları laiklik ve sekülerliği artır-
sa bile yaşayan İslâm her zaman deist ve seküler 
tutumların önüne geçti. 

Neoliberal siyasallığın gölgesinde yürüyen 
kültürel tartışmalar 1980’lerden sonra İslâmcılar-
dindar kesim üstünde yoğunlaştı. Dinî tutum 
aldıklarında, İslâm kültürünü devam ettirdikle-
rinde irticacı, yobaz; çağın gereğini yerine getir-
diklerinde değişen, modernleşen özne bakışıyla 
sürekli “farklı bir canlı türü” muamelesi çekilen 
dindar-İslâmcılar son yıllarda klasik tarz-ı hayat 
tartışmasının ötesinde yeni bir “laboratuvar nes-
nesi” tutumuyla karşı karşıya. 

Hassaten 2000 sonrası doğan bugünün genç-
liğinin siyasi, kültürel, dinî hayatı, fikirleri, dav-
ranışları tüm kesimlerce “mercek altına” alınarak 
inceleniyor. Hâlbuki bu gençler de anneleri, baba-
ları ve dünyanın tamamı gibi öncelikle iyi eğitim, 
iyi-rahat-bol maaşlı iş, konforlu bir hayat beklen-
tisi içinde… Bunu gerektirecek eylemlerin yanın-
da, çağın araçlarını kullanmanın ötesinde bunları 
baz alarak bir zihniyet evreni teşekkül ettiriyorlar. 
Hâliyle dijital tekno-kültür kuşağın dinî inançları, 
beklentileri milenyum öncesinin çevrede yer alan, 
merkezin nimetlerinden ve tercihlerinden yoksun 
bırakılan kuşaklarından farklı. 

Eko-politik din anlayışına mündemiçtir. Sos-
yo-kültürel yapı, kır-kent farklılığı, sınıf ayrımı, 
entelektüel düzey dinî düşünceyi belirler. Bu 

farklılıklar, küresel kültür, neoliberal iktisadi yapı, 
tüketim toplumu, kredilendirme, konfor, görünür 
dindarlık yeni kuşakların dinden uzaklaştığı, deiz-
mi seçtiği yorumlarını koyultuyor, hatalı biçimde. 

Türkiye’de hiçbir zaman bırakın ateizmi, deiz-
mi, laikliği, Batı’daki ideolojilerden herhangi biri-
ni bile olduğu gibi bu topraklara taşıyamaz, aynı 
biçimde savunmazsınız. Farklı insan gerçeklikle-
ri, iktisadi, sosyal, kültürel şartlar Türkiye’dekileri 
kendine özgü tercihlerde bulunmaya iter. 

Günümüz Kültürü

2002 yılı itibariyle dünya konjonktüründe fi-
nansal genişleme üzerinden bir eko-politik inşa 
eden neoliberalizmin “nimetleri” Türkiye’ye de 
ulaştıktan sonra ülkede kredilendirmeye, tüketi-
me, para bolluğuna dayalı bir zemin oluştu. Alt 
gelir grubu sosyal politikalarla desteklenirken 
orta sınıf genişledi, üst-orta sınıfa ciddi taşınmalar 
gerçekleşti, dindar-muhafazakâr kesim merkezde 
yerini almaya başladı. 

Erken dönemlerde bu siyasallığı kalıcı hale ge-
tirmeye çalışan İslâmî kesim ciddi bir kenetlenme 
içine girerek hayattan, İslâmî düşünceden, siya-
setten beklentilerini, kendi amaçlarını, dünyaya 
bakışını yavaş yavaş “korumacılığın” bünyesine 
aldı. Dolayısıyla siyaseti “araç” görmeyi bırakarak 
örneğin ancak 2012 yılında serbestleşen başörtü-
sü gibi kazanımları derinleştirmeye çaba harcadı. 
Dolayısıyla İslâmî dönüşümün ötesinde iktisadi, 
siyasi, kültürel bir muhafazakârlık siyasal alanı 
domine etti. Buna kültür kavgaları, dini-seküler-
laik kesim arasındaki klasik tartışmalar, dış hadi-
seler eklenince ortaya küresel kültüre açık, neoli-
beral konformizme eklemlenmiş, siyasal alandaki 
tezlerini konjonktüre entegre etmiş geniş bir ke-
sim çıktı. 

Milenyum itibariyle dijital kültürün yaygınlaş-
ması, sosyal medya, farklı beslenme kaynakları, 
neoliberal siyasallığın ve postmodernizmin besle-
diği hakikatin çoğulluğu gibi hususlar insanların 
ihtiyaçlarını, beklentilerini artırdı. 

Özgürlük, otoritesizlik, bağlanmama, cari ce-
maat anlayışlarını aşan bireyselleşme, para ve ka-
riyeri temel hedef kılma, dijital kanalların çokluğu 
nedeniyle her tür beslenme, aidiyet, iletişim ve or-
taklıklar kurma ihtimallerinin çoğalması, farklılık-
lara saygı ve aile tanımlarının etkisiyle otorite red-
di, üretim ekonomisinden ziyade hizmet sektörü 

İnsanın ne olduğu hâlâ çözülememiştir, 
muammadır insan. Zihni ile duygularının 

derinliği hesaba gelmeyeceği için 
taklit edilmesi, kopyalanması, 

yönetilmesi, post-hüman teorisyenlerinin 
kalıplarına sığabilmesi, yapay zekâya 
aktarılabilmesi imkânsız. Uzaya gitme 

hevesi de bu derinliğin arayışa girdiğinin 
bir göstergesi..
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ve kamuda yer alma nedeniyle sınırlı sektörlerde 
çalışmayı isteme, az iş çok para eksenli maaşlı 
burjuva talebi dönemin genel felsefesini belirledi. 

Yokluk, yoksunluk, eksiltili yaşam içindeki, 
acıyı isyan değil terbiye aracı gören önceki kuşak-
ların aksine 2000’lerden sonra hedonizm, prag-
matizm öne çıkarken takva arayışı, züht, çileci-
lik, pasifizm, ölüme hazırlanmaktan çok ondan 
kaçma, dünyayı imar edebilme, insanların kendi 
kaderini belirleyebildiği fikrinin iktidar devamlı-
lığıyla artışı, nimeti verenin Yaradıcı olduğunun 
unutulması, insanların çalışıp çabalayıp metodu-
nu geliştirdikten sonra her şeyi gerçekleştirebile-
ceği kanaati, liberal politikaların kültürel ve ikti-
sadi kazançları karşılığında eksiklerini, hatalarını 
görmeme tercihi güçlendi.

Bilhassa dindar kesimlerde aktif bir sinizm 
yani hataları, kötülükleri gördüğü, bildiği halde 
onu yaşatmaya devam etme iştiyakı duyargaları 
zayıflattı, akabinde dini mensubiyete kadar indi. 

Olma’nın yerini sahip olma’nın alması, şüphe-
nin, güvensizliğin, korumacılığın zirveye çıkışı, 
ilişkileri kariyer ve para düzleminde okuma, dost-
lukları bitirdiği gibi, dostluk kavramını da iyiden 
iyiye zayıflattı. Küresel kültürün sürekli değişken 
imgeleri, teknoloji yoğun kültürelliği fikirlerin, 
kaygıların yer tutma imkânını ortadan kaldırdı. 
Son yıllarda doğada meydana gelen afetler, tabiat 
düzeninin bozulması, varoluşun sıradanlaşması, 
sele, çığa, orman yangınlarına, küresel ısınmaya, 
salgınlara rağmen Allah’a yaklaşmaktan ve maddi 
olana ontolojik anlam yüklemekten vazgeçmeyip 
insanların gidişatı kendilerinin değiştirebileceği 
fikrinin peşine düşmesi anlamlandırma krizini 
doğurdu. Merkezde yer alan dindarlar eylemlerin 
amacını, manasını sorgulamaya bu da deizme yö-
neliş şeklinde yersiz bir yoruma ulaştı.

Deizm İthamının Boyutları

Günümüzdeki anlam krizinin deizme geçiş 
biçiminde yorumlanması çok ciddi bir hatadır. 
Türkiye’de hiçbir zaman Allah’ın dünyayı yarat-
tıktan sonra insanlara teslim ettiği, olan bitene ka-
rışmadığı, Peygamber Efendimiz’in bulunmadığı 
bir din anlayışı taban tutmaz; tam tersi Allah’ın 
gidişat kötüye giderken “neden müdahale etme-
diği”, “Müslümanların hangi yanlışa düştüğü için” 
Allah’ın yardımının gelmediği tartışılır. 

Bu açıdan deizm meselesinin Türkiye’deki bo-
yutlara genel hatlarıyla şu şekildedir:

• Belki düşünülmesi ve kaygılanılması gere-
ken, gündelik hayatımızı yönlendirirken Allah’ı 
ne kadar düşünerek hareket ettiğimiz, meselelerin 
çözümünde dini yani İslâm’ın emir ve yasakları-
nı ne şekilde işlettiğimizdir. Bu anlamda deizme 
yaklaşmaktan çok Müslümanların sekülerleşme-
si, özel ve kamusal alanda İslâmî olanı “hakem 
ve hâkim” kılmaktan vazgeçmesini önemsemek 
gerekir.

• Deizm tartışmalarının temelinde milenyum 
kültürünün geleneksel mensubiyet bağlarını bü-
tünüyle kesmesi bulunur. Klasik tarikat ve cema-
at yapılanmaları iletişim ve ulaşım teknolojisinin 
evvelinde ciddi bir sosyalleşme, İslâmlaşma yolu 
iken özellikle Cumhuriyet uygulamaları ve 27 
Mayıs sonrasında para ve kariyer için basamak 
manasına geldi. Şirketleşme ve sivil toplumculuk 
tarikat-cemaat yapılarını manevi beslenme kanalı, 
takvayı artırma, dünyanın cüruflarından arınma 
vesilesi kılma yerine daha çok dünyevileşme, faiz, 
kredi gibi iktisadi meseleleri meşrulaştırma, baş-
ka cemaat ve tarikattan olanı adeta tekfir-dışlama, 
kamusal alanda daha çok görünme gibi yönlere 
ilettiği, aşırı siyasallaştığı için değersizleşti. 

Kanaat önderi, kült, postnişin, aydın, üstat gibi 
her tür kişi ve cemaat yapılanmaları dijital tekno-
kültür döneminde gözden düştü, meşruiyetini 
yitirdi. Deizme sapıldığı yakınması içindekiler, 
şovmen hoca, aydın, efendi, üstat taifesi gençlerin 
kendilerine iltifat etmemesine, sözlerinin eleştiril-
mesine hatta hafifsenmesine içerler; çünkü dijital 
tekno-kültür bir kültün sözlerini kendi benliğinin 
ve iradesinin önüne geçirmeyecek beslenme ka-
nallarına sahiptir. 

Korumacı Muhafazakârlığın Sonuçları

• Bu dönem dindarların iktidarı, statüko kar-
şısında farklı darbe, müdahale ve operasyonlar 
karşısında kazanımları koruma güdüsü, iktidarda 
kalmayı beslediği için yeni bir inşa, düzen fikrini 
yok etti. Bu varolma-yokolma dikotomisi, ideal 
bir devlet, sistem anlayışını bilhassa 2000 sonra-
sında doğanlar için geçersiz kıldı. 

Bir toplum modeli, İslâm’a uygun bir ekono-
mik program, hukuki yapının İslâmîleştirilmesi 
gibi hususlar, kerim devletin ihyası, Asr-ı Saa-
det düşüncesinin güncellenmesi gibi kaygılar 
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dindar-İslâmcıların gündeminden, zihninden çe-
kildi; korumacılık kendini sekülerizm ve laiklik 
olarak yansıttı. Yasa yapma, düzeni kuracak ilke-
leri belirlemede İslâmî olanı göz önüne almayan 
laik bakış İslâmcı-dindarlarda da tartışılmayacak 
kadar normalleşti. 

• Neoliberal dönemde en yüksek iyi olarak 
maddi refah, konfor, tüketim belirlendiği için 
gençler kendilerini bu kültürün içinde buldu. Ka-
riyer, para, az iş çok para, otoriteden bağımsız bir 
çalışma hayatı, hiyerarşi gözetmeyen kamusal hat-
ta özel alan arayışı esas amacı oluşturdu. 

Eğitim yalnızca rahat bir iş bulmanın basama-
ğı görüldüğünden iyi bir sınav puanı alacak çok 
yoğun çalışma programı hazırlamak, sınavı kazan-
mak, işe girmek neredeyse “hayatın anlamı” oldu. 
Fakat hem işe yerleşemeyenler hem hedeflediği 
kariyeri yapanlar “aynı anlamsızlık ve amaçsız-
lık” içine düştüler. Varolanları korumaya ve yalnız 
kariyer ve paraya odaklanmadan dolayı gittikçe 
büyüdü; hayatı değiştirme, kapitalist dünya siste-
mine alternatif getirme, İslâmî dönüşüm hedefle-
ri silindiğinden anlam krizi amaç krizine bu da 
ontolojik emniyet sahasının tehdit edilmesine yol 
açtı. 

• Kamusal ve özel alanda dini görünürlüğün 
serbestliği, simgelerin rahatça kullanımı, din di-
linin hemen her durum ve olay için kullanılması 
din doygunluğuna bağlı din yorgunluğunu getir-
di. Buna neoliberalizmin iktisadi krizinin ülkeye 
de sirayet etmesi, genç istihdamının zorlaşması 
eklenince din dilinin fütursuz kullanımına karşı 
gençlerin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanama-
ması doygunluğu, yorgunluğu akabinde tepkisel-
liği getirdi. 

• Temel ihtiyaçların karşılanmamasına rağmen 
din dilinin, ahlakçılığın güçlü bir şekilde sergilen-
mesi, bilhassa dini kurumların, tarikat ve cema-
atlerin, dini kimliğiyle ön plandakilerin “hayatın 
gerçekleri”ni görmeden konformist gündemleri 
bilhassa gençler nezdinde tepkiyi artırdı. 

Bu deizme kaymayı değil, cari söylemlerin içe-
riksiz, temelsiz, gerçeklikten kopuşu gösterir. So-
nuçta dindarlar da, gençler de dini olanla siyasalı, 
kültüreli ayırdılar; ortaya deizme kaymaktan çok 
hayatı sekülerleştirme, “düzeni kabul”, “hayatın 
gerçeklerine göre hareket” ve laikleşme gerçeği 
çıktı.

• Küresel insan portresinde her şeyin dünyada 
başlayıp bittiğine ilişkin genel bir eğilim hakim. 

Türkiye’de de insanların “hesap verme” ahlakı 

gittikçe aşındığı, “dünyada yapılanların ahrette 

karşılığının görüleceği” itikadı zayıfladığı için so-

run da çözüm de yeryüzünde aranıyor. Bu açıdan 

Allah’tan isteme yerine adamını bulma, bir hâmi 

arayışı daha önde. 

• Bir taraftan kültler gerilerken öte taraftan 

özcü ulusçu simgesellik, mitçi tarih, lümpen ulus-

çu duyarlılık sekülerliği, içi boşaltılmış dinselliği 

artırıyor.

Yeni Bir Din Anlayışı Uç Verirken…

Son yıllarda din dilinin olur olmaz kullanımı-

na bağlı din doygunluğu ve din yorgunluğunun 

karşısına seküler ahlak ile yalnız Tanrı varlığın-

da birleşme yani şeriatsız İslâm, İslâmsız din gibi 

eğilimler yerleştirilmeye çalışılıyor. Avrupa’da din 

değiştirmede en çok tercih edilen İslâm olurken 

Müslüman ülkelerde içeriksiz bir Müslümanlık uç 

veriyor. 

Eğitimli kişilerde artan sekülerizm, laikleşme, 

hayatı İslâm’a göre dizayn etme fikrinden sapma 

kapitalist dünya sisteminin artık yenilmez olduğu 

fikrinin güçlenmesinden neşet ediyor. Tüketime 

bağlı konformizm İslâmî bir toplum ve devlet he-

defini bastırıyor. 

Bugün karşısına geçip vaaz vereceği cemaati 

toplama hevesindekilerin sıklıkla tekrar ettikle-

ri deizme yöneliş yok; tam tersine sekülarizm ve 

laikleşme ağırlıkta. O da yeni bir hayat, yeni bir 

nizam fikrini gündeme getirmeden din dilini ha-

raç-mezat kullanmaktan ileri geliyor. 

Dijital tekno-kültürün avantajı; kültlere, para, 

kariyer, sekülerlik dışında sözü olmayan tarikat 

ve cemaatlere, yapılara yüz vermeyen milenyum 

gençliğinin beslenme kaynaklarındaki çokluğun, 

kitabi İslâm’ın, senkretik yönelimlerin, sorgula-

ma, eleştiri geleneğinin güçlenmesidir. 

Halisane niyetleri kötüye kullandıkları, yeter-

sizlikleri yüzünden karşısında diz kırılıp boyun 

bükülüp hikmetinden nimetlenecek önderler ve 

karizmalar kalmadığı için dijital tekno-kültürün 

açtığı alan, kitabi ve senkretik kaynaklar milen-

yum kuşağına sahih ve sahici bir din anlayışı, 

İslâmî bir toplum ve devlet mekanizması teşekkül 

ettirme imkânı sağlıyor.
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Umran dergisinin 317. 
sayısında yer alan 

“Gösterişli Yalanlarla Ba-
rışık Yaşamak” başlıklı 
yazımda Türkiye kamu-
oyuna yutturulmaya ça-
lışılan “gençlerin deizme 
yöneldiği” yalan dolma-
sına dikkat çekmiş, genç 
kuşakların yönelimini tes-
pit sadedinde ortaya atılan ve hatırı sayılır oran-
da alıcısı olan bu yalanın gerek deizmin vahiy ve 
nübüvveti inkâr eden teorik muhteviyatının, kül-
türel kodlarında İslâm’ın rengi bariz olan Türkiye 
gibi bir ülkede, içselleştirilmesinin mümkün ol(a)
mayacağı gerekse genç kuşakların zihinsel formas-
yonlarının henüz deistik çıkarımlarda bulunacak 
yetkinlikte olmadığı gerekçesiyle itiraz etmiştim. 
Bu yazıda da itiraz etmeyi sürdüreceğim. 

“Deizm” Operasyonu

Beyaz adamın sadık hizmetkârı olan sosyolo-
ji disiplini Avrupa dışı uluslara, şayet ilerlemek-
büyümek-gelişmek-medenileşmek istiyorlarsa, 
Avrupa’nın sosyolojik evrimini örnek almaktan 
başka çareleri olmadığını ısrarla vurguluyor. Ait 
olduğu kültür kodlarından ilham alarak modern 
epistemik tahakküme direnmek yerine Avrupa 
merkezci bilgi sisteminin belirlediği kavramsal 
çerçeveye mahkûm olmayı tercih eden “üçüncü 
dünya” aydınları “Z Kuşağı” tanımlaması üzerin-
den yürütülen “deizm” operasyonunun gönüllü 
taşeronluğunu üstlendiler. Yalanın büyüklüğü 
ve tekrarı bir süre sonra muhataplarının o yalanı 

hakikatmiş gibi algılama-
sına sebep oldu/oluyor. 
Akademinin cerbezeli 
söylemiyle eşanlı olarak 
yürüyen enformatik ayar-
tıcılık, yalanların kamusal 
meşruiyet kazanmasına 
yardımcı oluyor. Peki 
sonuç? Sonuç şu: gün-
demlerimiz hakikat zan-

nedilen yalanlar tarafından esir alınıyor. Biz bu 
yalanlar etrafında dolandıkça atı alan Üsküdar’ı 
geçiyor… Peki, atı alıp Üsküdar’ı geçen kim? İla-
hi sınırlara riayet ederek yaşayanları, kurdukları 
haramzâdelik düzeninin önünde en büyük engel 
olarak görenler elbette… 

Kendi itikadi, içtimai, siyasi, iktisadi ve hu-
kuki gerçekliğinin tarifini yapamayanların baş-
kalarının tarifine muhtaç ve mahkûm olmasında 
şaşılacak bir şey yok. Şayet Türkiye üniversite, 
akademi, entelektüel havzası epistemolojik ve 
metodolojik bağımsızlığa sahip olsaydı, kendimizi 
tarif etme noktasında sorun yaşamıyor olacaktık. 
Ancak üzülerek belirtmek gerekiyor ki, yaklaşık 
iki asırdır Protestan burjuva kültür kodlarıyla teç-
hiz edilmiş bir bilgi sistemi tarafından tanımlanı-
yoruz. Başka bir ifadeyle ilmî/entelektüel esaret 
altında yaşıyoruz. Bu esaretin bedeli çok ağır oldu 
ve şayet İslâm’ın ruhuna uygun bir sosyal bilimler 
dili geliştiremezsek, yarının Türkiye’si Hristiyan-
lık içi gerilimin sonucu olarak ortaya çıkan mo-
dernleşme belasının ağır sonuçlarına katlanmak 
zorunda kalacak. 

Pagan Yunan’dan Aydınlanma Dönemi’ne kadar Tanrı, hayatın içinde 
oldukça dinamik bir varlık olarak kabul edilirken, modernleşme sürecinin 
itikadi temayülü olan deizm varlığın “otonomluğu” tezi üzerinden 
Tanrı’nın hayattan kovulduğu yeni bir çığır açmıştır. Evreni var eden ve 
onun gidişatında etki sahibi olan yüce bir varlığa ve o varlığın dünyaya 
vahiy gönderdiğine itiraz eden ateizmin de yaslandığı otonom varlık ve 
evren düşüncesi, hâlihazırda yaşadığımız zaman dilimini de etkilemiştir.

Kamil ERGENÇ

Akışkan Kimliklerin 
Korunaksız Kalesi: Deizm
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İnkârı mümkün olmayan bir gerçeklik olarak 
şu hususun altını kalın çizgiyle çizmek gerekiyor: 
Türkiye, İslâm’a olan aidiyeti sebebiyle var oldu 
ve varlığını haysiyetli bir şekilde devam ettirmek 
istiyorsa bu aidiyetine halel getirecek her ne varsa 
onunla arasına mesafe koymak zorundadır. Bu ül-
kenin İslâm’a olan aidiyetini ve bu aidiyetle müm-
kün olan varoluşunu anlamaktan aciz olanlar ya 
da bilerek ve isteyerek bu aidiyetin aşındırılması 
amacına matuf söylem ve eylem üretenler Protes-
tan burjuva kültür kodlarının egemenliğine giden 
yolu açmış demektir. Bu durumda, Türkiye diye 
bir yerin varlığından söz etmek mümkün olmaya-
caktır. Konfor alanına halel gelmediği müddetçe 
hangi ideolojinin ve siyasal söylemin egemenliği 
altında yaşadığını sorun etmeyen bir sosyal gerçek-
liğe razı olmamızı isteyenler, sosyoloji ve ilahiyat 
disiplinlerinin marifetinden 
ziyadesiyle istifade ediyor-
lar. Sosyoloji disiplini dinin 
(ve din dilinin) köylü oldu-
ğunu; kentin(kentleşmenin) 
ise seküler olması gerektiği-
ni ispatlamaya çalışarak din 
yerine bilimi, cemaat yeri-
ne cemiyeti, ümmet yerine 
ulusu, şahsiyet/fert yerine 
bireyi, peygamber yerine 
filozofu, vahiy yerine bi-
limsel bilgiyi ikame etmeye 
çalışarak; ilahiyat disiplini 
ise vahiy ve nübüvvet bil-
gisini ve bu bilgiyle müte-
nasip geleneksel birikimi 
inceleme/araştırma nesnesi 
yaparak Protestan burjuva 
uygarlığının değirmenine su 
taşımıştır/taşımaktadır. 

Epistemolojik ve metodolojik bağımsızlık der-
ken İslâm’a olan aidiyetimizin zorunlu sonucu 
olarak vahiy ve nübüvvet bilgisinden ve bu bil-
giyle mütenasip geleneksel birikimden ilham alan 
Allah, insan, evren, tabiat, zaman, mekân ve tarih 
tasavvurunun ete kemiğe bürün(dürül)mesi ama-
cına matuf müstakil çabayı kast ediyorum. Kendi 
tarifimizi yapmak için bu çabanın zaruri oldu-
ğuna, aksi hâlde akışkan kimliklerin mantar gibi 
bittiği bir sosyal gerçeklikle yüzleşmek zorunda 
kalacağımıza inanıyorum.

Atina-Kudüs Gerilimi

Malumdur ki akışkanlar içine girdikleri ka-
bın şeklini alırlar. Kendilerine ait bir şekilden 

mahrumdurlar. Modernite “katı olan her şeyi bu-
harlaştırma” özelliğiyle maruftur. Dinler (bilhassa 
da İslâm) muhataplarına katı kimlikler önerdiği 
için modern kültür zaviyesinden kabule şayan 
değildir. Katılık, modern paradigmanın nefretini 
celp eder. Çünkü modernlik tüm akışkanlar için 
“kap” üretebilecek kabiliyete sahiptir. Bu neden-
le akışkanın mahiyeti ve keyfiyetiyle ilgilenmez. 
Onun ilgisi muhatabının akışkan özellikte olup 
olmadığı üzerindedir. Çünkü “katı”ları bir kabın 
içine sokmak zordur. Onların kendilerine özgü 
şekilleri(kimlikleri) vardır. 

Orta Çağ Hristiyanlığı oldukça katıydı. 
Tanrı’nın buyruklarına karşı duyarlılık sahibi ol-
mayanların yaşama şansı yok denecek kadar azdı. 
Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcileri olarak kilise 
hayatın kontrol ve denetiminden sorumluydu. Bu 

sorumluluk zamanla onu 
siyasi-iktisadi “mutlak” güç 
hâline getirdi. O da bu gü-
cünü kimi zaman bünyesin-
deki çalkantılı durumların 
izalesinde kimi zaman ise 
“kutsal savaş” amaçlı kul-
landı. Doğudan Osmanlı ba-
tıdan Endülüs güneyden ise 
Memlük tazyikinden dolayı 
her an yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalan ve bu ne-
denle varlığını İslâm’a karşı 
verdiği mücadeleye borçlu 
olan Avrupa’nın talihi 15. 
yüzyılın sonundan itibaren 
değişecektir. O güne kadar 
yüzünü döndüğü Kudüs’ten 
yüz çevirecek ve yeni kıble 
olarak Atina’yı seçecektir. 

Bu tercih sonraları adına modernleşme denilen 
projenin ilk kıvılcımı sayılabilir. Denebilir ki mo-
dernleşme projesi, esas itibariyle, İslâm’ı mağlup 
etmek amacıyla tarih sahnesine çık(arıl)mıştır. 
Şimdilerde gündemlerimizi meşgul eden deizm, 
modernleşme projesinin kemale ermesini sağ-
lamak amacıyla putperest Yunan’dan ilham alan 
Protestanlığın itikadi temayülünün adıdır. 

Atina-Kudüs gerilimi modern Avrupa tarihi-
nin anlaşılmasında kilit roldedir. Nebevi gelene-
ğin yerini putperest/pagan kültür kodları alacak-
tır. Modernleşme denilen belanın inkişafı müşrik 
Atina’nın öncülüğünde gerçekleşecektir. Bu süre-
cin Avrupa’ya faturası elbette çok ağır olacaktır. 
Yaklaşık bin yıllık geçmişle radikal bir hesaplaş-
madır söz konusu olan. Katolikliğin ultra-katı 

Aydınlar Z Kuşağı tanımlaması 
üzerinden yürütülen ‘deizm’ 

operasyonunun gönüllü 
taşeronluğunu üstlendiler. 

Yalanın büyüklüğü ve tekrarı 
bir süre sonra muhataplarının 

o yalanı hakikatmiş gibi 
algılamasına sebep oldu/

oluyor. Akademinin cerbezeli 
söylemiyle eşanlı olarak 

yürüyen enformatik ayartıcılık, 
yalanların kamusal meşruiyet 
kazanmasına yardımcı oluyor.
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doğası kolay kolay pes etmeyecektir. Ancak tabiri 
caizse macun tüpten çıkmıştır. Katolik-Protestan 
gerilimi onlarca yıl devam edecek Avrupa’da kan 
gövdeyi götürecektir. 

Hristiyanlık içi mücadelenin Protestanlık le-
hine sonuçlandığının göstergesi olarak Fransız 
İhtilali’ne işaret edilebilir. Bu ihtilal vesilesiyle Av-
rupa, Katolik Kilisesinin tesir sahasını belirlemiş 
ve Protestan burjuva kültür kodlarının egemenli-
ğine halel getirecek tüm engelleri bertaraf etmiştir. 
Bu ‘zaferin’ en büyük mimarı elbette ki 17. yüzyılla 
birlikte yeni bir muhtevaya büründürülen bilim-
dir. Dolayısıyla bilime duyulan güven ve gösteri-
len itibar bu tarihten sonra iyice perçinlenecektir. 
Artık vaktiyle hayatın yönünü/istikametini tayin 
eden kilisenin yerini üniversite, papazların yerini 
ise bilim adamları almıştır. Kutsallık gömleği on-
ların üzerindedir artık…

Şimdi tarihi yeniden yazmanın vaktidir ve bu 
görev yeni kutsal adamlar sınıfınındır. Protestan 
burjuva kültür kodlarına uygun olarak yeni bir 
sosyal bilimler tarifi yapılır. Tarih, ilkelden me-
deniye doğru lineer çizgide akan süreçler topla-
mı olarak tanımlanır. Teolojik-metafizik-pozitivist 
aşamalar ekseninde “ilerleme” olgusuna meşruiyet 
kazandırılır. Şifahi kültürlerin tarih dışı ilan edil-
mesi için, yazıya merkezi rol verilir. Yazı öncesi 
kategorisi icat edilerek “yazı yoksa tarih yok” kli-
şesine yer açılır. Devlet kurma kabiliyeti “olgun-
luk” işareti olarak öne çıkarılır ve devleti olmayan 
ya da kuramayan uluslar “olmamışlık” kategori-
sine hapsedilir. Protestan burjuva kültürünün 
biricikliğini ispatlamak ve böylece Avrupa dışı 
tüm ulusların bu biricik kültürü referans almasını 
sağlamak için bilim-felsefe-tarih bütünüyle ters-
yüz edilir. Artık bilim felsefenin emrinde değildir. 
İnsan-evren-tanrı-zaman-mekân-devlet-toplum-
birey yeniden tanımlanır…

Bu yeni tanımlama ameliyesinden din de na-
sibini alır. Almaması mümkün değildir. Zira yaşa-
nanlar Hristiyanlık içi gerilimin sonucudur. Tarih 
ilkelden medeniye doğru lineer çizgide ‘akıyorsa’ 
din, tarım toplumlarının duygusal ihtiyaçlarını 
karşılamak amaçlı bir bağlamın konusudur artık. 
Hatta onu insanın bizzat kendisi ‘üretmiştir.’ Çün-
kü “henüz” rasyonel düşünme kabiliyetine sahip 
‘değildir’. Peygamberler muhayyile düzeyinde 
sabitlenmiş toplulukların ihtiyaç duydukları yön-
lendirmeyi yapan ‘kişilerdir.’ Bilimin gelişmesiyle 
insanlık peygamberlere ihtiyaç ‘duymayacaktır.’ 
Bu yeni sürecin ‘üstatlarından’ Voltaire -ki kendisi 
deizmin de önde gelen simalarından kabul edilir- 
“Tanrı düşüncesinden başka her şey saçmadır. İsa 

adlı bir Yahudi’ye ne lüzum var.” derken aslında 
bilimsel bilginin sarhoşudur. 

Bilimin kazandığı bu merkezî rol Tanrı’nın 
göklere geri gönderilmesine yol açacaktır Hristi-
yanlık için… Hayatın dışında bir ‘Tanrı’. Kendi 
göksel âleminde sadece kendisini temaşa eden 
mükemmel bir ‘Tanrı’. Din bu mükemmel varlığın 
insana bahşettiği bir duygu… Bu Tanrı aynı za-
manda ilk neden… Tabiat ondan ‘sadır olmuş’ o, 
mükemmel olduğu için oluş ve bozuluşun (kevn 
ve fesat) olduğu bizim yaşadığımız dünyayla ‘il-
gilenmez’. İnsan, kendisine tanrı tarafından bah-
şedilen akıl melekesi sayesinde bilimin de yardı-
mıyla peygamber olmaksızın hakikate ‘ulaşabilir.’ 
Tanrı’nın gerçek vahyi tabiattır ve başkaca vahye 
ihtiyaç yoktur… Tanrı hakkındaki bu söylemin 
inşa edilmesinde putperest Atina’nın rolü büyük-
tür. İsa’nın yerini Aristo almıştır… 

Bu anlayışın sosyal gerçekliği insan-insan ve in-
san-tabiat ilişkisinde kendisini göstermekte gecik-
meyecektir. Felaha ulaştıracak ahlak kaidelerinin 
akıl yardımıyla ihdas edileceği iddiası bu bağla-
mın sonucudur. Tanrı eksiksiz ve kurduğu nizam 
da mükemmel olduğuna göre insan -ki o da Tanrı 
tarafından donatılmıştır- hakikate ulaşabilir. Vic-
dan, insanın varlığına Tanrı tarafından yerleştiri-
len temel değerlerin ortaya çıkarılmasıdır. O hâlde 
bir dış yönlendiriciye ihtiyaç yoktur. Buradaki 
“dış yönlendiricinin” kilise olduğunu hatırlamak 
gerekir… Dinin otoritesinden kurtulmak isteyen 
bu yeni akımın arzusu boşuna değildir. Sınırları 
din tarafından çizilmeyen bir yaşamın imkânlarını 
zorlamaktadır Protestanlık… Din uğruna yıllarca 
çektiği çileleri terk etmek, tabiri caizse, dünyaya 
abanmak istemektedir. Katolikliğin acı çekerek ve 
dünyadan uzak durarak öte dünyadaki cennete 
ulaşma öğretisi yerine yeryüzü cenneti inşa etmeyi 
yeğleyen yeni bir din anlayışı… 

Deizm işte böyle bir vasatın sonucudur. Kato-
lik-Protestan geriliminin meyvesidir… Atina ile 
Kudüs’ün savaşında Atina’nın yanında yer almak-
tır. Nebevi çizgiye ittiba etmek yerine Aristo-Platon 
geleneğini tevarüs etmektir… Hanne ve Meryem’i 
değil Afrodit’i örnek almaktır… Tevbe ederek kul-
luğunu izhar eden Âdem’in yerine, tanrılar tanrısı 
Zeus’la savaşarak ‘özgürleşen’ Prometeus’u koy-
maktır… Felaha ulaştıracak bilgiyi insanlar ara-
sından seçtiği kullar aracılığıyla bizzat veren Allah 
(c.c.)’ı, mükemmellik teorisinin arkasına sığına-
rak hayatın dışına iterken, öfke ve şehvet duygu-
larıyla kuşatılmış ayartılmaya müsait aklı yegâne 
yol gösterici olarak kabul etmektir… Namus-u 
Ekber olan Cebrail’in yerine faal aklı, âlemlerin 
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Rabbi (c.c)’nin yerine “ilk nedeni (el-muharrikü’l-
evvel)” koymaktır… Yaratmayı inkâr edip südur/
feyz/taşma nazariyesine kani olmaktır… Sebepsiz 
sonuç, sonuçsuz sebep olamayacağı gerekçesiyle 
mucizeyi reddedip determinizm batağına saplan-
maktır… Tanrı’yı tenzih edeyim derken aklı tan-
rılaştırmaktır… Alamet-i farikası değişkenlik olan 
bilimsel bilgiyi rehber edinmektir… Ahireti inkâr 
edip dünyadan kam alma yarışına girmektir… 
Nebevi geleneğin şemsiyesi altına girerek millet 
olmak dururken, etnik-ulusal anlatılara sığınarak 
parçalanmayı tercih etmektir… 

Deizm Tarifleri ve Küfr

Orhan Hançerlioğlu’nun Felsefe 
Ansiklopedisi’nde deizm “nedentanrıcılık” başlığı 
altında incelenmiş. Bu akıma Osmanlıcada verilen 
isim “inkâr-ı vahiy mezhebi”. Tanrı’yı sadece ilk 
neden olarak kabul etmek ve ona başkaca hiçbir 
güç ve nitelik tanımayan akım olarak tarif edil-
miş ve dogmatik dinleri yadsıyan inanış olduğuna 
dikkat çekilmiş. Süleyman Hayri Bolay’ın Felse-
fe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü’nde ise aynı 
akım “ilahcılık” başlığı altında değerlendirilmiş. 
Bolay’ın bu akım için yaptığı tarif ise şöyle;” Her 
türlü vahyi, ilhamı ve dolayısıyla vahyin bildirdiği 
Allah’ı, dini, takdiri inkâr ederek sadece akıl ile 
idrak edilen bir Allah’ın varlığını kabul eden ve 
teşbihi ve teslisi reddeden felsefi okul. Bu anlayış 
peygamberlere ve dinlere ihtiyaç olmadığını ileri 
sürerek “Tabii Din” fikrini benimseyip savunmak-
tadır. Ahmet Cevizci’nin Felsefe Sözlüğü’nde ise 
deizm; “iman karşısında akla önem veren, vahyi, 
peygamberliği ve mucizeleri tamamen bir tarafa 
bırakırken, doğal bir din ve akla dayalı bir tanrı 
anlayışı… Tanrı’nın varlığını teleolojik ve kozmo-
lojik argümanlarla kanıtlama… Tanrı’nın dünyayı 
yarattıktan sonra, ona bir daha müdahale etmedi-
ğini ileri sürmek…” şeklinde tanımlanmış. Tüm 
bu tanımlardaki ortak noktaya (yani aklın merke-
zi rolü, tanrının ilk neden oluşu ve vahiy/nübüv-
vet hakikatinin inkârı) bakıldığında deizmin Aris-
to çizgisinden esinlendiği rahatlıkla söylenebilir. 
Aristo’ya göre tanrı en mükemmel varlıktır ve bu 
nedenle (bayağılıkların olduğu) dünya ile ilgilen-
mez. Çünkü mükemmel olan (ancak) mükemmel 
olanla meşgul olur. Aristo’nun tanrı tasavvurunda 
vahiy de yoktur nübüvvet de… Tanrı ilk hareketi 
başlatan “hareketsiz” varlıktır. Başka bir ifadeyle 
hareket etmeyen hareket ettirici… Zira hareket 
zaaftır ve Tanrı da zaaftan münezzehtir… Sadece 
fiziksel yasalar itibariyle değil sosyal hayata müda-
hale bağlamında da Tanrı pasiftir… 

Buna rağmen pagan Yunan’dan Aydınlanma 
Dönemi’ne kadar Tanrı, hayatın içinde oldukça 
dinamik bir varlık olarak kabul edilirken, mo-
dernleşme sürecinin itikadi temayülü olan deizm 
varlığın “otonomluğu” tezi üzerinden Tanrı’nın 
hayattan kovulduğu yeni bir çığır açmıştır. Evreni 
var eden ve onun gidişatında etki sahibi olan yüce 
bir varlığa ve o varlığın dünyaya vahiy gönderdi-
ğine itiraz eden ateizmin de yaslandığı otonom 
varlık ve evren düşüncesi, hâlihazırda yaşadığımız 
zaman dilimini de etkilemiştir. Tanrı inancından 
kurtulmayı insanın insan üzerinde egemenlik 
kurmasının önüne geçmek olarak değerlendiren 
Marksist yaklaşımdan Tanrı’yı insanın kendisinin 
yarattığını iddia eden materyalizme ve hatta tanrı 
fikrinin bir arzu nesnesi ve arzunun tatmininin te-
zahürü olduğunu iddia eden Freudcu perspektife 
kadar ilk defa çok yönlü bir teizm karşıtı saldırı 
Aydınlanmayla birlikte yaşanmıştır. Bu saldırıların 
bilimsel gelişmelerle doğru orantılı olduğuna yu-
karıda da işaret etmiştim. Avrupa’da bilim ‘ilerle-
dikçe’ Katolik gelenek gerilemiş ve deizm güçlen-
miştir. Merhum Şeriati’ni deyimiyle “bilim Tanrıyı 
ve/veya dini doğadan; Marx aynı dini tarihten; 
Freud ise onu bilincin derinliklerinden kovmuş-
tur.” Hristiyanlığın tarihi açısından bu sürecin 
kendi içinde ‘tutarlı’ olduğu düşünülebilir. Çünkü 
Hristiyanlık kalabalıkların (Romalıların) teveccü-
hüne mazhar olmak için Pavlus tarafından şeri-
attan soyutlanmak suretiyle Roma’nın resmi dini 
olduktan sonra laicus-clericus ayrımına maruz 
kalmıştır. Bu ayrım sonraları kilise-devlet ayrımı-
na mesnet teşkil edecektir. Bütünü parçalamak bu 
geleneğin karakteristik özelliğidir. Bilgiye-hayata 
ve tarihe tevhidi perspektiften bakmayı emreden 
İslâm’ın bu gelenekle imtizaç etmesi mümkün 
değildir. 

Kendisini İslâm’a nispet eden herkes, Hristi-
yanlık içi mücadelenin sonucu olarak ortaya çıkan 
deizmin, yüce Kur’ân’ın diliyle “küfr” olduğunu 
tespit etmekte zorlanmayacaktır. Hakikatin üze-
rini örtmek anlamında “küfr” vahiy ve nübüvvet 
gibi emsalsiz nimet(ler)i görmezden gelen (inkâr 
eden) deistik söylemin tanımlanmasında anahtar 
kelimedir. Sosyal gerçekliğimizi yüce İslâm’ın ha-
yat bahşeden kavramlarıyla tanımlamaya cesaret 
ettiğimizde, sorunlarımızın çözümü için nereden 
ilham almamız gerektiğini de vuzuha kavuştur-
muş olacağız.
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Bu hayata kendi 
irademizle/iste-

ğimizle gelmedik. 
Hiçbir şeyimizi 
kendimiz seçme-
dik. Kendi ken-
dimizi de yarat-
madığımıza göre 
bu dünyaya nasıl 
geldik? Bu dünya-
ya bizi kim getir-
di, niye getirdi ve nereye gideceğiz? Bu sorunun 
cevabını bulmak hayatın anlamını anlamaktır. Bu 
suallerin cevabı insanoğlunun en büyük gerçeği 
ve gizemidir/imtihanıdır. Dünyamızın milyarlar-
ca yılda geçirdiği evrelere bakıldığında, en ileri 
düzeyde bir sistem olan “canlı hayatı” oluştura-
cak bir tasarıma sahip olduğunu açıkça görürüz. 
Kurgulanmış bir program sayesinde gelişen kâinat 
düzeninde, şuursuz maddeden başlayarak oluşan 
dengeler sonucunda, basit tek hücreden oluşan 
canlı bir varlıktan, milyarlarca yıl içinde gelişerek, 
kaostan kozmosa son derece karmaşık canlı var-
lıklar ve en sonunda da insan gibi özgürce hare-
ket edebilen, şuurlu bir canlının ortaya çıktığını 
görmekteyiz. 

Kâinatın ve hayatın işleyişine baktığımızda, bir-
birine son derece uyum içinde işleyen milyarlarca 
programın varlığı gözlenmektedir. Bu milyarlarca 
programın da canlı hayatı oluşturacak bir yönde 
tasarlandığı ortadadır. Aynı zamanda bu gelişim 
bizlere canlı olsun, cansız olsun yeryüzünde bulu-
nan her varlığın ve geçen evrelerin hayat düzeni-
nin sürdürülmesine hizmet etiğini göstermektedir. 

Dünya için bu 
hizmet en kaba 
tarifiyle, kendi 
etrafında ve gü-
neşin etrafında 
dönmesi, mev-
simleri oluştur-
ması; örneğin su 
için +4°C’de yo-
ğunluğunun en 
yüksek olması, 

diğer maddelerin aksine soğuyup buz olduğun-
da genleşerek yoğunluğunun sudan hafif olması, 
yağmur olup yağması, denizlere akması ve canlı 
hayata faydalı olmasıdır. Böylece hayat birbirine 
bağımlı bir döngüde süren bir tasarımdır ve bu 
döngü de son derece karmaşık, şuurlu bir prog-
ramlar sarmalı sayesinde yürümektedir.

Dünya saatte 1670 km hızla kendi ekseni et-
rafında; 108 bin km. hızla güneşin etrafında dö-
ner. Güneş sisteminin galaksi merkezi etrafındaki 
dönüş sürati saate 720 bin km iken, Samanyolu 
galaksisinin uzaydaki hızı saate 950 bin km’dir. 
Durmaksızın devam eden bu hareket öylesine 
yoğundur ki, Dünya ve Güneş Sistemi her sene 
bir önceki seneki yerden 500 milyon kilometre 
uzakta bulunur. Biz bu akılları durduracak hızla-
rın içinde tek ayağımızın üzerinde durup cambaz-
lık yapabiliyoruz. Geçen yıla kadar evrende 200 
milyar galaksi olduğu ve bu galaksilerde toplam 
100 trilyon yıldız olduğu hesaplanıyordu. Bugün 
gözlenebilir galaksi sayısının 2 trilyon olduğu 
söylenmekte ve ilerleyen yıllarda bu sayının kaç 
olacağı tahmin edilememektedir. Çünkü evrende 

İnsan kararlarında neyi ölçü alıyorsa tanrısı odur. Çünkü Tanrı 
kural koyandır. Bu durumu deistler iyi düşünmeli. Madem bir 
Tanrı varsa, onun insanla/evrenle irtibat kurmaması mümkün 
değildir. Böyle düşünmek işimize gelebilir ama bu gerçeğe karşı bir 
körlük, kafayı deve kuşu misali kuma gömmektir. Bu bizi hayatın 
ve varlığın Yaradan’ına karşı sorumluluklarımızdan kurtarmaz.

İ lhan AKKURT

Tanrı ve Din Gerçeği
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toplam 6-8 trilyon arasında galaksi olduğu tah-
min edilmektedir. Canlılığı gerçekleştiren prog-
ramların saklı olduğu 1 gr. DNA molekülünde 1 
trilyon CD’lik, 455 eksabaytlık bilgi (bu kapasite 
Google, Facebook ve diğer büyük teknoloji şirket-
lerinin kapasitelerinin çok üzerinde) varsa ve tek 
bir hücrenin DNA’sında ise 3,2 milyon adet şifre 
mevcutsa, bu tesadüfle ve kaba maddecilikle izah 
edilemez.1

Bunlar Kör Tesadüfler Sonucu mu Ortaya Çıktı?

Bir insan beyninde yakla-
şık 100 milyar sinir hücresi, 
10 trilyon nöron bağlantısı 
(Sinaps) ve 100 trilyon sinir 
bağlantısı vardır. Normal bir 
insan beyni saniyede 60 bit, 
yani 30 katrilyon işlem yapa-
bilmekte ve bunu yapabilmek 
için 82 bin bilgisayar işlemci-
si gücünde en az peta-bytlik 
enerjiye ve 1000 terabaytlık 
hafızaya ihtiyaç vardır. Bir 
sayfa yazı 300 kelime, bir CD 
100 milyar kelime ve beyni-
miz 27,5 trilyon kelime kapa-
sitesine sahiptir. İnsan beyni, 
elimizde kullandığımız lapto-
pumuzun 10 milyon katı ka-
dar daha hızlı işlem yapabil-
mektedir. Dünyanın en güçlü 
süper bilgisayarı ‘Blue Gene’ 
bunun sadece %0.002’ini ya-
pabiliyor. Yani canlılık et ve 
kemikten ibaret değildir. Bilgi 
ve programla yürümektedir.

Her yeni canlı türü, 
DNA’sına yeni bir bilgi ve 
program değişimi yüklenmesi 
sonucu ortaya çıkar. İnsan beyninin bu bilgisa-
yar gücüne erişebilmesi, kendinden önceki diğer 
canlıların beyinlerine tabiri caizse geçmişi hatır-
lama, konuşma, öğrenme, yorumlama gibi ilave 
programlara sahip, yeni işlemcilerin takılması ile 
mümkün olmuştur. Yani iş sadece baş parmak, 
ayak tabanı, kafada, burunda, gözde ve vücut 
yapısındaki fiziki değişmelerin sonucuyla insan 

1 Tuna Taşkın, Muhteşem Tasarım, Şule Yayınları, İstanbul, 
2012, s.329.

olunmaz. Peki, bu uyku nereden çıkmış, pankre-
as, trioit bezi, bir kimya fabrikası olan karaciğer 
kör tesadüfler sonucu ortaya çıkması mümkün 
mü? Hadi bunlar fiziksel et parçası gibi şeyler. 
Peki, annelik duygusu, müzikten hoşlanmak veya 
gülmek gibi fiziksel olmayan duygular nereden 
çıkmıştır? Biyoloji saatimiz vb. bir sürü programa 
ihtiyacı kim anlamış da geliştirmiş? DNA yapı-
sındaki görevli PER isimli bir proteinin, yanılma 
payı olmadan biyolojik saati günde iki kez kalibre 
etiğini biliyor muyuz? Bizler de bu ayar durumu-

na göre uyuma/uyanma pe-
riyodu ile hayatımızı devam 
ettiriyoruz. Bizi ayakta den-
gede tutan en önemli şey, iç 
kulakta yer alan üç mikron 
çapındaki kalsiyum karbonat 
kristalleridir. Şimdi üç mik-
ronluk denge kristallerinin iç 
kulakta tesadüfen oluştuğunu 
iddia eden bir mantığa Nobel 
Ödülü vermek gerekmez mi! 
Papağan gibi “Her şeyi tabiat 
yarattı, tabiat yarattı!” diye 
tekrar edenler, niye düşün-
mez ki başlangıçta tabiat mı 
vardı da bütün bunları yara-
tı? Yağlı gıdalar için safra ke-
sesini, şeker için pankreası, 
bin bir türlü kimyevi madde 
için karaciğeri, bir sürü hor-
mon için tiroit-böbrek-hipo-
fiz-hipotalamus-pineal bezini 
tabiat nerden bildi de yaratı? 
Hadi bunlar organlar. Peki, 
derdi nedir ki, kıyı çamur çul-
luğu bilimsel ismiyle limosa 
lapponica kuşu, göç sırasında 
Alaska’dan Yeni Zelanda’ya 
göçleri sırasında yaklaşık 12 

bin kilometre mesafeyi dokuz gün boyunca dur-
maksızın uçarak gidiyor? Biraz mola verse günaha 
mı girer? Neden göç ediyor, bu kadar yolu uçma-
sına ne gerek var? 

Böyle binlerce dizaynı tesadüfe bağlayanların 
beyinleri nasıl rahat durur anlamak zor. Ses aslın-
da beyne iletilinceye kadar evrende mekanik bir 
titreşimdir. Beynimizin onu sese nasıl dönüştür-
düğünü belki hiçbir zaman tam anlayamayaca-
ğız. Her yanımız et ve kemik. Peki, gören kim, 

Şu an dahi evrenin 
içinde beş duyu ile 

ulaşamadığımız pek çok 
varlık var. “Kâinattaki 
bütün varlıklar şu an 

bildiklerimden ibarettir, 
başka varlık yoktur.” 
diyebilir miyiz? Aynı 

şey bir yaratıcı için de 
geçerlidir. Tesadüflerden 
mükemmeliyet çıkmaz. 
Kâinata tesadüf değil, 
akılları durduracak bir 

plan, hesap, dizayn vardır. 
Yüce Yaradan insanoğlunu 

gönderdiği Kur’ân’da 
devamlı bu konuya dikkat 

çekerek “Yere göğe 
bakmaz mısınız nasıl ve 
kim yaratmış?” diyerek 

aklımızı bu konu üzerinde 
çalıştırmamızı öğütler.
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duyan kim, tat alan kim, âşık olan kim? Bir canlı-
nın fiziksel et, kemik gibi yapısıyla hiçbir alâkası 
olmayan bütün bunlar kör tesadüflerin sonucu 
ortaya çıktığını hangi normal akıl kabul edebilir? 
Zor tabiat şartlarına uyum veya doğal seleksiyon 
ancak DNA’da yapılacak bir bilgi ve program de-
ğişikliği ile mümkündür. Şuurlu bir hedefe kör 
tesadüfler değil, ancak şuurlu bir yönlendirmeyle 
varılır. Şuursuz bir maddeden şuurlu bir canlıya 
dönüşen bu düzen, Einstein’a “Tanrı zar atmaz!” 
sözünü söyletmiştir. Bu sözüyle Einstein, bir an-
lamda “Kâinata tesadüfe tesadüf edilmez.” demek-
tedir. Canlı fosilleri bize gösteriyor ki, yeni canlı 
türleri belli bir zaman diliminde, ara geçiş formu 
olmadan, birden ortaya çıkmıştır. Denilebilir ki, o 
zaman diliminde bir tabiat olayı bu türü ortaya çı-
kardı. Peki, bu türün özelliklerini onun DNA’sına 
kim kaydetti?

En ufak bir zerreyi sorgulamadan kabul etme-
yen akıl, bir değil, yüz değil, son derece ince bin-
lerce, milyonlarca, trilyonlarca ölçülerin sapmadan 
birbiriyle uyumlu hâle gelmesiyle oluşan koskoca 
kâinatın varlığı üzerinde hiç düşünmeden, bunu 
kör tesadüflere bağlayıp, rahat uyuyabiliyorsa me-
sele yok! Ancak bu, akıl sahibi birinin kolayca ka-
bul edebileceği bir izah olmasa gerek. Bu gelişim 
ve dönüşümün tesadüflerle olduğunu akla kabul 
ettirmek mümkün değildir. Şu ana kadar varlık 
âleminde bu yaratıcı gücü fiziksel olarak henüz 
bulamadık. Boşuna aramayalım. Yaradan’ı fiziksel 
olarak bulup kanıtlayamayız. Çünkü o bu fiziksel 
âlemdeki bir varlık değildir. Yaradan’ı bulamamış 
olmamızın sebebi, onu varlık-fizik âleminde ara-
yıp durmamızdır. Yani ressamı tablonun içinde 
aramak gibi bir hata yapıyoruz. Varlığı yoktan var 
eden, bizim için her şey yokken bu yoklukta ken-
disi var olandır. Nasıl ki, güzel bir müzik bestesi-
nin içinde bestekârı aramak komik, boşuna bir iş 
ise, yokluktan varlığı çıkaranı da varlığın içinde 
aramak boşunadır.

Sağlıklı bir akıl için, içinde yaşadığımız evre-
nin bu mükemmel tasarımı bir yaratıcının varlığı-
na delildir. Bu durumda agnostik düşünce, ateist 
düşünceden daha tutarlıdır. En azından mantık 
ilmi adına bu iddia tutarlı ve doğru bir iddiadır. 
Ancak bir yaratıcının bu fizik âlemde bulunma-
yışından dolayı, ondan fiziki deliller bulamıyor-
sak bu durum, bir yaratıcının ancak bu âlemde 
yok olduğunu kanıtlar. Yoksa bu bize kâinatın bir 
güç tarafından yaratılmadığının kanıtı olamaz. 

Materyalistler/ateistler de artık şunu görmeli ve za-
ten büyük bir kısmı da görmeye başladı. Beş duyu 
bize varlığın gerçeğini değil, yansımalarını aktar-
maktadır. En önemlisi, daha şu an dahi evrenin 
içinde beş duyu ile ulaşamadığımız pek çok varlık 
var. “Kâinattaki bütün varlıklar şu an bildiklerim-
den ibarettir, başka varlık yoktur.” diyebilir miyiz? 
Aynı şey bir yaratıcı için de geçerlidir. Tesadüfler-
den mükemmeliyet çıkmaz. Kâinata tesadüf değil, 
akılları durduracak bir plan, hesap, dizayn vardır. 
Yüce Yaradan insanoğluna gönderdiği Kur’ân’da 
devamlı bu konuya dikkat çekerek “Yere göğe 
bakmaz mısınız nasıl ve kim yaratmış?” diyerek 
aklımızı bu konu üzerinde çalıştırmamızı öğütler.

Evreni Fizik ve Kimya Yasaları mı Yarattı?

Evren ve maddenin big bang patlamasıyla yok-
tan var olması, bir başlangıcı olması, yani sonsuz-
dan beri var olmaması ateist materyalizmi fena 
çarptı. Bu durumda, kâinatın bir yaratıcı tarafın-
dan yoktan var edildiğinin inkârı mümkün değil-
di. Bir yaratıcı olarak dinlerin tanımladığı Tanrı’yı 
kabul etmek yerine bu yaradılışı fizik ve kimya-
ya bağlamaya çalıştılar. Bakın bu konuda ünlü 
astrofizikçi Stephen Hawking, The Great Design 
isimli kitabında kâinatın Tanrı dışında yaratılışı-
na bulduğu kanıtı okuyalım: “…Yer çekimi gibi 
bir kanun var olduğu için kâinat kendi kendini 
hiçten, yoktan yaratabilir ve yaratacaktır. Dışarı-
dan bir etki/yardım olmaksızın yarat(ıl)ma hiçlik/
yokluk yerine bir şeyin var olmasının sebebidir. 
Kâinatın ve bizim ‘neden’ var olduğumuzun ceva-
bıdır. Kâinatı başlatmak için bir ilk sebep olarak 
Tanrı’ya gerek yoktur. Tanrı’nın yokluğu ispat edi-
lemez, ama bilim Tanrı’yı gereksiz kılar. Dünya-
mız fizik bilimi tarafından yaratılmıştır.”

Peki, mutlak bir yoklukta yer çekimi yaratacak 
madde/yıldızlar olmadığına göre yer çekimi nasıl 
var olabilir? Fizik bilimi nasıl var oluyor? Bilim in-
sanı geçinen bu insanlar Tanrı’nın varlığını kabul 
etmemek adına nasıl gülünç duruma düşüyorlar. 
Sanırız birçok ateist gibi bu iddiasına Hawking 
kendi de inanamadı ki, 2013 tarihinde kendisiy-
le yapılan bir röportajda konuya biraz daha açık-
lık getirdi ve Hawking, ilk kez Tanrı’nın varlığını 
kabul etti. Röportaj sırasında sorulan bir soruya 
Hawking’in verdiği cevaba, Hawking’in çalışma 
ekibinin de şaşırdığı görüldü. Hawking, Tanrı ile 
ilgili sorulan soruya: “Evrenin oluşumu bilimin 
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gerçekliğine dayanır. Ama bu hiçbir şekilde, ‘bilim 
kuralları’nı koyan ve onları da yaratan bir Tanrı 
olmadığı anlamına gelmez.” cevabını verdi.2

İşte gerçekçi, pozitif, ön yargıdan uzak bir bi-
lim adamının mantıkla varabileceği asıl nokta bu-
dur. “Laboratuvarda henüz varlığını test edeme-
dik. Ama bilimin kurallarını koyan var edici güç 
yoktur diyemeyiz.” demektedir. Şu meşhur Da 
Vinci Şifresi’nin yazarı Dan Brown da Başlangıç 
isimli yeni kitabıyla bu işe el atı. Yazdığı kitaplarla 
dinleri bir kenara atma hedefine doğru ilerleyen 
malum çevrelerin yazarı, son kitabıyla nihayet “Üç 
dinden daha evrensel değerlere doğru evrilece-
ğiz.” diyerek asıl projelerindeki hedefleri konusu-
na girmeye başladı. Bakın Hürriyet gazetesindeki 
son kitabının röportajında bu konuda neler diyor: 
“Biz nereden geliyoruz? Onun bilimsel cevabı var. 
Fizik ve kimya bir hayatı başlatacak bilgilere sa-
hip. Bu bir cevap. Fakat sonra: Ama bu bir başka 
soruyu gündeme getiriyor. Bu ‘Tanrı yoktur’ anla-
mına mı geliyor, yoksa Tanrı’nın otomatik olarak 
başlatacak çok sayıda fizik yaratığı anlamına mı 
geliyor?” diyemeden de edemiyor. Her şeyin yok-
luktan başladığı bir yaratılış için “Fizik ve kimya 
bir hayatı başlatacak bilgilere sahip.” cümlesi ne 
kadar komik ve mantıktan uzak değil mi? Mutlak 
bir yokluktan akılları durduracak bir fizik veya 
kimya bilgileri/kanunları nasıl oluştu, önce onu 
izah etmeleri gerekir? Akla göre iki yıldız olma-
dan veya atomun çekirdeğindeki parçacıklar var 
olmadan aralarında bir çekim kuvveti oluşamaz 
ve gazlar, asitler, hücre vb. olmadan önce kimya 
da olamaz. Gerçi çekim kuvvetlerini bu parça-
cıkların oluşturduğunu söylemek zor. Kâinatı bir 
arada tutan kuvvetlerin/kanunların nedeni he-
nüz tam anlaşılamamıştır. Kur’ân bunu çok açık 
belirtiyor. “Ve o, gaz hâlinde olan göklere şekil 
verdi; onlara ve arza, “İkiniz de isteyerek yahut 
istemeden [varlık alanına] gelin!” diye buyurdu. 
İkisi birden: “Peki, boyun eğerek geliriz!” dediler.” 
(Fussilet,11).

İddiamız şu ki, önce madde var oldu, bunların 
varlığından sonra, bunların var oluşuyla, bunlarla 
beraber ilgili kimya, fizik bilimleri ve yasaları da 
yaratılmış oldu. Fizik, kimya gibi bilimler varlık-
lara bağlı olarak yaratılmışlardır. Yaratılış teorisine 
ve mevcut bilimlerin kaynağına bu da bizim bir 

2 http://www.haber7.com/teknoloji/haber/980618-stephen-
hawking-allahin-varligini-kabul-eti

katkımız olsun. Çünkü varlığı oluşturan element-
lerin atomunun çekirdeğinde yeni proton-nötron-
elektron var edip yeni elementler var olmadan, 
bunların sahip olduğu farklı bilimsel özellikler 
daha önceden yoktu. Çekim gücü, ergime sıcak-
lığı, sertliği, iletkenlik, radyo aktiflik gibi farklı 
fiziksel kimyasal özellikler, maddelerin atomunda 
bunlara yol açan farklılıklar var edilmeden bu de-
ğerler hiç yoktu. Yani önceden var olan bir bilim-
sel özellikten dolayı yeni bir element var olmuyor. 
Aksine yeni elementlerin yaratılmasıyla aynı anda 
bunlara bağlı olan yeni bilimsel özellikler de ya-
ratılmış oluyor. Aksi düşünülürse, önce var olan 
antropoloji veya sosyoloji ilmi, daha sonra insan 
ve toplumları var etti demektir. Varlık olmadan 
hiçbir bilimsel kural da olamaz. Özetle diyorum 
ki, bilgi varlığa tabidir, varlık var olmadan önce 
ilim de yoktu. Gerçek şu ki; varlık var olmadan 
önce ilim Allah’ın zatındaydı ve âlim olan Allah 
“Ol” diyerek gücünü devreye soktu ve varlık oluş-
maya başladı. Allah hiçbir varlığı ve bilimsel ka-
nunları hiçbir yerden kopya çekmemiştir. Daha 
önce yoktan mükemmel bir manzara tablosu çi-
zen bir ressamın beyninde bu resmin olması gibi. 
Kör tesadüflerden akılları durduracak bir bilimsel 
düzen ve varlıklar oluşamaz. Olsa olsa zombiler 
olur.

Bu durumda insan, ancak yaratıcıdan varlığa 
ulaşan etkilere bakarak, yaratıcı hakkında akıl yü-
rütüp bilgi sahibi olabilir. Bu da henüz metafizik 
bir bilgidir. Yaratıcı, aşkın sezgi gücü ile ve zorda 
kalan bir insanın dua gücü ile isteklerine cevap 
bulabilmesi insan için; kendi fizik âlemi dışında, 
insanı duyan ve ona cevap veren bir gücün varlı-
ğını ona hissettirerek, anlamak isteyene cömertçe 
kanıtlar sunmaktadır. 

Bu yüzden Kur’ân’da defalarca “Niçin aklınızı 
kullanmıyorsunuz?” diye kâinattaki mükemmel 
düzeni sorgulamaya zorlamaktadır. Başka hiçbir 
girişiminiz olmadığı ve tükenmiş bir hâldeyken, 
bir arzunuz/duanız yerine getiriliyorsa; bu sizi du-
yan, hâlinizi bilen bir gücün cevabı ve varlığına 
delil değil midir? Bugünkü bilimin verileri, bize 
bilinmeyen üzerinde akıl yürütme fırsatı sunar. 
Akıl, bilinmeyeni, henüz tam kanıtlanamayanı 
keşfedebilecek tek güçtür. Sizin anlayacağınız, bu 
iş ne yalnız bilimle ne de yalnız akılla olur. Bir 
bilmeceyi çözmek gibi zevkli bir şey... İnsanın da 
hayat gayesi bu olsa gerek. Galiba işin özü, ta-
savvuftaki meşhur “Ben bilinmezdim, bilinmek 
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istedim.” sözüdür. Ne demiştik: Bir varlık bilinirse 

vardır, insan varsa her şey var, insan yoksa hiç-

bir şey yok hükmündedir. Ancak akıl gücü, beş 

duyunun bize verdiği bilgilerle sınırlıdır. Bundan 

sonrası akıl yürütmeyi gerektirir.

Aslında bırakın varlık âleminin dışını, beş değil 

elli duyumuz da olsa, duyularımızın madde diye 

algıladığı, oysa aslı enerji dalgası/titreşimi ya da 

yoğunlaşması (ne demekse?) olan varlığın aslını 

bile tam olarak bilemeyeceğiz. Gerçek bu olunca, 

insan için tek bir seçenek vardır. O da Yaradan’ın 

bize bu konuda ulaştırılmış doğru bilgisine ulaşa-

bilmek. O, ancak bu bilgilerin ışığında ve varlık 

dünyasındaki etkilerinden oluşan sezgilerimizle 

kavranabilir. İşte gayba inanmak, yani beş duyu-

nun gücü ile kendisine ulaşılamayan gerçeklere 

inanmak bu olsa gerek. Akıl ve sezgi ile varlığı-

nın farkına varılana da inanmak. Zaten insanlık 

tarihi boyunca, akıl ve sezgi ile bir yaratıcının var 

olması gerektiği hep kabul edilmiştir. Bu konuda 

Kur’ân’da Bakara suresi 164. ayetteki gibi onlar-

ca ayet bulunmaktadır. Ancak sorun ondan bize 

ulaştırılan bilgilere teslimiyete yaşanmaktadır. 

Akıl ve sezgi bizi bu noktaya kadar getirir. Ünlü 

ateistlerden Amerikalı teorik biyolog ve dünyada 

yaşamın kökeni ile ilgilenen karmaşık sistemler 

araştırmacısı, Stuart Alan Kauffman, Prof. Sinan 

Canan’a demiş ki: “Ben ateistim bir şeye tapacak 

olsam şu dünyadaki canlılık küresindeki canlılığı 

var edene taparım.” Bu söze S. Canan’ın verdiği 

cevap, “Kur’ân da benzer şeyi söyler, yere, göğe, 

arıya, kuşa, yaradılışa neden bakmazsınız?” Buna 

cevabı: “Neredeyse beni Müslüman yapacaksın.”3

3 htps://www.youtube.com/
watch?v=F1TAkWkUEU4&t=3620s

Gelelim işin aslına. Yaradan’ı kendi yaratı-

ğı fizik âlemde aramak boşunadır. Onu ancak iç 

âlemimizde hissedebilir, gönül diliyle onunla doğ-

rudan konuşup, bizi işittiğini ve bize cevap verdi-

ğini görebiliriz. Bu da gönülden gelen bir gerçek 

sevgiyle mümkündür. Onunla iletişim kurmanın 

tek yolu budur. Maalesef bu yolu çok kişi zor du-

rumda kaldığında kullanmaktadır. Aslında kimse 

“Ben fizik olarak görmediğime inanmam!” deme 

şansına sahip değildir. En katı ateistler bile bu 

yolu kullandığında, onun kendisini duyduğuna 

ve cevap verdiğine şahit olup imana geldiklerini 

itiraf etmektedirler. Dileyen bu yolu test edebilir. 

Çünkü o bize şah damarımızdan bile daha yakın 

olduğunu bildirmektedir. Freud’un öğrencisi ol-

duğu hâlde ona tam manasıyla karşı Analitik 

Psikolojinin kurucusu olan, Carl Gustav Jung 

ne güzel demiş: “Bir insanın elinden tanrılarını 

alırsanız, karşılığında ona yeni tanrılar vermek 

zorunda kalırsınız.” Bu, açıkça şu demektir: İnsan 

kendisine bir Tanrı bulmaya mahkûmdur. Fran-

sız aydınlanmacılardan ateist Voltaire bile “Tanrı 

yoksa da onu var etmek zorundayız.” der. Eğer 

mantığımızla hareket edeceksek, serserice tesa-

düflere inanmaktan çok, bir yaratıcı gücün varlı-

ğına inanmak mecburiyetindeyiz. İnsan, ya gerçek 

olana ya da aynen pagan geleneklerinde olduğu 

gibi kendi icat etiklerine kul olur. Kimi dinleyip 

itaat ediyorsan ona kulsun ve senin Tanrı’n odur. 

Gerçeği varken sanal ve sahte olanı bize yuttur-

maya çalışanlara kanmamak gerek! ABD Ulusal 

Kanser Enstitüsü’nde görevli olan, ünlü molekü-

ler biyolog Dean Hamer, 1998 yılında, insanın ge-

netik yapısının inanç üzerindeki etkisini araştır-

maya başladı. “VMAT2” geninin inanç kavramını 

İnsan hücreleri üzerindeki reseptörler ile nöral etkileşimlerdeki 
VMAT2 geninin (inanç geni) şematik görünümü

Beyindeki VMAT2 bağlanma bölgelerinin
3D’li görüntülenmesi
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yönlendirdiğini açıklayarak bu gene, “İnanç Geni” 
adını verdi.4

Bilim adamının “İnanç Geni” adını verdiği gen 
insanoğluna, asıl ayırt edici özelliği olan “kişisel 
ve evrensel farkındalık” yeteneği de kazandırı-
yormuş. Böylece insanın “evren, sonsuzluk, tan-
rı” gibi soyut kavramlar üzerinde düşünmesini 
sağlıyormuş. Virginia Üniversitesi’nin psikiyatri 
uzmanı Lindon Eaves’ın konu hakkındaki yoru-
mu şöyle: “Tanrı kavramının beyinde şekillendiği 
doğru olabilir. Peki, neden bu kavram oluşuyor, 
ona bakmak lazım? Yani neden beyinde “inanma” 
isteğini doğuran kimyasal aktiviteler yaşanıyor? 
Bence bunun doğru cevabı yine Tanrı’nın gücün-
de yatıyor.” diyor. Buradan çıkan aslında şudur: 
Bir yaratıcı var ki, bu kadar manipülasyonun ol-
duğu bir dünyada yarattığına kendisini sorgulama 
içgüdüsü vermiştir. Yaradan, yaratığını bu yola 
yönlendiriyor ve insana da bu yolda elde edeceği 
kanıtlardan gerçek olana ulaşmak kalıyor.

Dikkat edilirse, ateist geçinen insanların bü-
yük çoğunluğu mevki, makam, varlık ve güç 
sahibi, pek bir şeye muhtaç olmayan gururlu ve 
kibirli insanlardan; inançlıların büyük çoğunlu-
ğu da varlık sahibi olmayan güçsüz insanlardan 
oluşur. Elden ayaktan, maldan mülkten düşenler 
ve burnu sürtülenler, Allah’a yönelmeye başlarlar. 
İnsanoğlu bir kere muhtaç olmaya görsün, nasıl 
gerçeğe teslim oluyor görüyoruz. Yani işin aslı 
akıl veya kanıt yokluğu meselesi de değildir. As-
lında bir yaratıcıya inanma ve kul olma önündeki 
en büyük engel yine egodur. Sorun akla vurulan 
prangalarda ve nefsin azgınlığında. Ego, kendin-
den başka kimseye itaat etmez. Egonun doymaz 
gözü Tanrı’nın tahtındadır. İnsanı kendine kul-
köle eder. 

Din Gerçeği

İnsan yeryüzünde yaratılmış canlılar arasında, 
bu evrenin sırlarını çözecek düzeyde bir beyin gü-
cünde yaratılmıştır. Aynı zamanda hayatının deva-
mı için iyiyi kötüyü seçebilecek bir düzeyde. Diğer 
canlılar gibi sınırlı bir beyin gücüyle, iç güdüleri-
nin istikametinde robot gibi bir hayata mahkûm 
değildir. Aklını özgürce kullanıp, özgürce hareket 
edebilme yeteneğinde yaratılmıştır. Tamam bu 
evrendeki mükemmel yaratılış, mükemmel bir 
tasarıma, mükemmel bir tasarım da mükemmel 
bir tasarımcıya/yaratıcıya işarettir. Evrenin bir 

4 htp://www.milliyet.com.tr/2004/10/19/son/sonyas26.html

yaratıcısı olduğunu inkâr etmek aklen mümkün 
değil. Bunu kabul ettik. Peki, sonra ne yapmalı-
yız? Ondan habersiz/ilgisiz keyfimizce yaşamak 
mı gerekir? Şöyle bir düşündüğümüzde bunun 
cevabı çok kolay. Madem bir yaratıcı var, o bu 
evreni ve hayatı oyun olsun diye yaratmaz. “Ne-
den varız, nereden geldik ve nereye gidiyoruz?” 
sorularının doğru cevabını, varlık sınırlarının 
ötesine geçemeyen bilim ve insan aklının sınırlı 
imkânlarıyla tam olarak bulabilmemiz mümkün 
görünmemektedir. Bu evreni ve insanı neden 
yarattığı ve insanın nasıl davranması gerektiğini 
öğrenmemiz gerekir. Ortada bir evren tablosu bir 
de bu tablonun yaratıcısı ressam var. Bu tablonun 
içinde bir figür olan insanın, ressamın tabloyu ne 
gaye ile yaptığını bilmesi mümkün değil. Bu ko-
nuda Yaradan’ın bizi bilgilendirip bilgilendirme-
diğini araştırmamız gerekmez mi? İşte bu noktada 
dinler devreye girmektedir. Çünkü insanlık tarihi 
boyunca “Tanrı beni sizlerle arasında elçi olarak 
seçti. Size ondan haberler getiriyorum.” diyen in-
sanlar var. İnsanlık tarihi üzerinde bu elçilerin çok 
büyük etkileri olmuş ve insanlar bu bilgilere göre 
hayat kuralları üretmiştir. “Bir yaratıcı Tanrı var 
onu kabul ediyorum.” diyorsak, onun evreni ve 
bizleri boşuna yaratmadığını, bir gayesi olduğu-
nu, her akıl sahibi kabul eder. Bu gerçeğe sırt çe-
virerek kendi keyfimizce yaşamanın mutlaka bir 
bedeli olacağı ortada.

Özellikle çağımızda, globalleşen dünyada, or-
taya çıkan medya ağı ile insanlık bazı çıkar çev-
relerinin manipülasyonu altında kararlar alıp, 
hayat sürmektedir. Bu çevreler özellikle her türlü 
geleneksel kuraldan uzak, özgürlük gibi bir sihirli 
kelime ile insanları, güya keyfince kararlar alıp, 
hayat sürmelerini pompalamaktadırlar. Bu du-
rum açıkça egoizmin meşrulaştırılması olup, bu 
özgürlüğün nefsi arzuların sınırsızca tatmininden 
başka bir şey değildir. Yoksa kapitalizm başka 
türlü ürettiklerini tükettiremez. Bu sistem insa-
nı nefsi arzularını tatmin ile mutlu olacağını ve 
güzel bir hayat süreceğini iddia eder. Kapitalizm 
bu amaçla sistemini “Bırakınız yapsınlar, bırakı-
nız geçsinler!” diyerek egonun özgürlüğü üzerine 
kurmuştur. Böyle bir insan, kapitalizmin türettiği 
bazı toplumsal kurallar dışında, nefsi arzularını sı-
nırlayan hiçbir kural tanımadan yaşar. Bu durum 
şuna benzer. Kapitalizm insanın tüketimi için bin 
bir türlü yapay yiyecek ve koka kola gibi içecek-
ler üretti. Çeşitli tatlandırıcılarla ve koruyucularla 
son derece hoş damak tadında… İnsanlar bunları 
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zevkle tüketiyorlar ve bağımlısı oluyorlar. Sonun-
da anlaşıldı ki doğal olmayan bu gıdalar, insan 
için çok zararlı. İşte Allah, insan vücuduna uygun 
doğal bin bir çeşit gıda üretmiştir. Bu yüzden fıtra-
ta uymak sağlıklı bir hayatın temelidir.

Tamam insan en gelişmiş akıl sahibidir. Kim-
senin güdümünde olmadan özgürce kararlar alma 
yeteneğine sahiptir. Ancak insanın bu akıl gücüyle 
özgürce kararlar almak için varlıklar ve hayatın ga-
yesi hakkında doğru bilgilere sahip olması gerek-
mektedir. Bu dünya bizim malımız değil, bize bir 
emanet olduğu çok açık bir gerçek. Bu dünyanın 
kaynaklarını egomuzun keyfine göre talan edip, 
ihtiyacımızdan binlerce katına el koymak, sonra-
da burada bırakıp gitmek kadar yanlış bir hayat 
tarzı olur mu? Kimsenin hakkına dokunmadan 
çevresiyle uyumlu bir hayat yaşamak doğru olan 
değil midir? Hele ki kâinatın 
bir yaratıcısının var olduğu-
nu kabul edip ondan habersiz 
yaşamak ne derece doğrudur. 
Batı hayat tarzını haklı olarak 
din dışı/seküler temeller üze-
rine kurmuştur. Çünkü Batı 
dünyası saptırılmış din anla-
yışından çok çekti. Zaten bu 
saptırılmış din anlayışından 
sonra İslâm dediğimiz yeni 
bir din gelmiştir. Tabi bu din 
de bazı geleneksel uygulama-
larla bulandırılmıştır. Ancak 
orijinal kaynağı hâlâ korun-
maktadır. Bu kitapta Allah 
bize, “Evreni yarattıktan sonra 
hiçbir müdahale etmiyorum” 
demiyor aksine:

“Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğun-
dan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz.” 
(Fussilet, 47/Rahman, 29). “Andolsun, insanı biz 
yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz bi-
liriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakı-
nız.” (Kâf, 16) diyor. Yani her an yeni bir oluşum-
da olduğunu ve bizimle her an irtibatta olduğunu 
bildiriyor. Peki, Rabbimiz nasıl özelliklerdeymiş 
bir de onu görelim. “O Allah ki kurtuluş ve mut-
luluğun eşsiz kaynağıdır.” (Haşr, 23). “Ve yalnız 
odur gerçek bağışlayıcı, daima seven ve sınırsız-
ca sevilmeye layık olan.” (Burûc, 14). “Rabbiniz 
gerçekten çok şefkatli, çok merhametlidir.” (Nahl, 
7). “Haber ver kullarıma! Ben, evet ben tarifsiz 
bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıyım!” 

(Hicr, 49). “Kim haklı bir davaya katkıda bulur-
sa, onun tüm getirisinden bir pay alacaktır; kim 
de haksız bir davaya katkıda bulursa, onun tüm 
vebalinden bir pay alacaktır: Zira Allah her şeye 
bir ölçü koyan, koyduğu ölçüye sahip çıkandır.” 
(Nisâ, 85). “Şüphesiz o, sonsuz iyilik sahibidir.” 
(Tûr, 28). “Allah’a sımsıkı bağlanın! Odur sizin 
tek efendiniz; o ne güzel koruyup kurtarıcı ve o 
ne güzel yardımcıdır!” (Hacc, 78). “De ki: “Du-
anız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!” 
(Furkân, 77). “Hiç kimse Allah gibi dost olamaz 
ve hiç kimse Allah’ın yardım ettiği gibi yardım ede-
mez.” (Nisâ, 45). “Eğer yüz çevirirlerse bilin ki 
Allah sizin dostunuzdur. O, ne güzel dosttur; O, ne 
güzel yardımcıdır!” (Enfâl, 40).

Şimdi akıl sahibi bir insan, bu kadar insana 
yardımı düşünen bir yaratıcıya karşı ilgisiz olabi-

lir mi? Sanırım bu ilgisizliğin 
en önemli sebebi şudur: Ka-
pitalizmin televole yaşantısına 
takılıp, bu dünyanın sundu-
ğu hedonist yaşantısına ken-
dini kaptırıp, nereden gelip 
nereye gittiği sorgulamamak 
ve bu hayat tarzını özgürce 
bir yaşam biçimi sanmaktır. 
Yani nefsi arzuların bağımlısı, 
egonun esiri olmak. Biraz da 
İslâm dünyasının ve Müslü-
manların bu dini güzel temsil 
edememesi sonucu ortaya çı-
kan kötü imajdır. Batı medya-
sının gücü bu dini terörle eş 
gösterme gayretlerinden et-
kilenmemek mümkün değil. 
İnsan kararlarında neyi ölçü 

alıyorsa tanrısı odur. Çünkü Tanrı kural koyan-
dır. Bu durumu deistler iyi düşünmeli. Madem bir 
Tanrı varsa, onun insanla/evrenle irtibat kurma-
ması mümkün değildir. Böyle düşünmek işimize 
gelebilir ama bu gerçeğe karşı bir körlük, kafayı 
deve kuşu misali kuma gömmektir. Bu bizi haya-
tın ve varlığın Yaradan’ına karşı sorumlulukları-
mızdan kurtarmaz. Kur’ân’a baktığımızda Allah’ın 
bizim için koyduğu toplumsal yaşam kurallarının 
“Adalet, ehliyet, meşveret, maslahat ve emanet” 
olduğunu, bunların da insanın “Aklının, canının, 
malının, inancının ve neslinin korunması” için ol-
duğunu anlarız. Böyle bir yaratıcıya ve onun koy-
duğu yaşam kurallarına bihaber yaşamak ne kadar 
mantıklı bir düşünelim.



B u yazı elfâz-ı 
Kur’ân alanın-

da otorite kabul 
edilen Râğıb el 
İsfehânî’nin meş-
hur eseri Müfredât1 
üzerinedir. Eser, ko-
nuyla ilgili olarak en 
sık başvurulan kay-
naklardan biridir ve 
kıymeti konusunda 
da genel bir muta-
bakat vardır. Ama esere dair fazla eleştiri yoktur. 
Olanlar da çoğunlukla teknik yönden yapılmıştır. 
Biz ise bu yazıda eseri daha çok ‘yöntem’ açısın-
dan tenkit etmeye çalışacağız. Bu amaçla önce 
müellifin genel ilmî profilini çıkaracağız, ardından 
da eserin vasıfları ve teknik kusurlarına değinece-
ğiz. Yöntemle ilgili kusurları ise son bölümde ele 
alacağız. 

Râğıb el-İsfehânî Kimdir?

Râğıb el-İsfehânî, çok yönlü bir âlim2 olmasına 
rağmen, daha çok dilbilim ve Kur’ân lafızları ko-
nusundaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Kelam3, 

1 Eserin tam adı El-Müfredât fi Garîbi’l-Kur’ân’dır.

2 Mehmet Yolcu’ya göre, İsfehânî, “zamanına kadar gelen ilmî mirası en 
mükemmel şekilde kullanan” bir ilim adamıdır. (“Rağıb el-İsfahani ve 
El-Müfredat fi Garibi’l-Kur’ân’ı”, Hikmet Yurdu, Yıl:1, Sayı:1, Ocak 
2008, s.147). 

3 Bu alanda El-İ’tikâdât adlı eseri meşhurdur. İsfehânî’nin kelam anlayışı 
üzerine doktora tezi hazırlayan Özden Kanter Ekinci’ye göre, İsfehânî, 
“felsefenin ilkelerini kelam ilminde geçerli kılan ve kelam konularını 
felsefenin ilkelerini de dikkate alarak inceleyen ilk kelamcı olarak kabul 
edilebilir.” (AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim 
Dalı, Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara, 2011, s.194).

ahlak4, tasavvuf5, 
edebiyat6 ve tef-
sir7 alanındaki 
eserleri, Kur’ân 
lafızlarıyla ilgili 
olarak kaleme al-
dığı Müfredât adlı 
lügatin gölgesinde 
kalmıştır. Bunun 
nedeni bellidir: 
eser, türünün de-
ğerli bir örneğini 

temsil etmektedir ve hâlâ da kendisinden yararla-
nılmaktadır. Müellifin ilmî gücünü daha çok tefsir 
alanında gösterdiği ileri sürülse de, bu alandaki 
çalışmalarının muhtevasına bakıldığında bile, 
onun ‘dilbilim’i özel ilgi alanı olarak gördüğünü 
söylemek mümkündür.8 

İsfehânî’nin kimliği ve hangi mezhebe bağlı 
olduğu (hatta doğum ve ölüm tarihi) hususunda 

4 Ahlak alanında Kitâbu’z-Zerî’a ilâ Mekârimi’s-Şerî’a adlı eseri meş-
hurdur. Müellif, eseri yazma gerekçesini “Kulluk makamına nasıl 
ulaşılacağını göstermek” olarak açıklamaktadır. (Ekinci, Age, s.15). 

5 Bu alanda kaleme aldığı Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tafsîlu’s-Sa’âdeteyn adlı 
eseri, İsfehânî’nin eserleri üzerine kapsamlı araştırmalar yapan Ömer 
Kara’ya göre Ez-Zerî’a’nın tamamlayıcısıdır. (“Rağıb el-İsfahani’nin 
İlmi Mirası”, İLTED, Erzurum, 2015/2, Sayı:44, s.46).

6 Bir edebiyat ansiklopedisi sayılabilecek Muhâdarâtu’l-Udebâ ve 
Muhâveratu’ş-Şu’arâ ve’l-Buleğâ aldı eseri, Buveyhî vezirlerinin huzu-
runda yapılan edebî ve ilmî toplantıların ürünüdür. Eserde ediplerin 
sözleri ile şair ve belağatçıların diyalogları yer almaktadır. 

7 Tefsîr-i Râğıb veya Câmi’u’t-Tefsîr adıyla bilinen eser, tamamlanmamış 
bir tefsirdir. Maide Suresi’nin sonuna kadar olan kısmı mevcuttur. 32 
fasıldan oluşan önsözünde yöntem tartışması yapılmaktadır (Ö. Kara, 
Age, s.29). 

8 Müellif, tefsirinin önsözünde yine lafız-anlam ilişkisine odaklanmak-
tadır ki bu da bizim kanaatimizi destekleyen bir husustur. Ömer 
Kara’nın değerlendirmesine göre ise, İsfehânî’nin yakın-anlamlı keli-
melerin nüanslarını açıklama konusunda gösterdiği hassasiyet “tefsi-
rinin bütün bölümlerine ilmek ilmek işlenmiştir.” (Age, s.29).

Kürşad ATALAR

Müfredât’a yönelik ‘teknik’ eleştiriler iki başlık altında toplanabilir. İlki, her 
eserde görülebilecek türden basit kusurlarla ilgilidir. İkincisi ise, görece daha 
önemli sayılabilecek kusurlarla ilgilidir. Kur’ân’da olmayan bir kökün varmış 
gibi işlenmesi, bazen birisinin sözünün başkasına nispet edilmesi ve Kur’ân’da 
bulunan bazı kelimelere hiç değinilmemesi de bunlara örnek olarak verilebilir.
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ihtilaf vardır. İsfehan doğumlu olduğu ve hicri 4.-

5. asırda yaşadığı bilinmektedir ama biyografisi-

nin detayları konusunda netlik yoktur. Bu durum, 

her şeyden önce, onun, yaşadığı dönemin itikadî, 

fıkhî ve özellikle de siyasi tartışmalarının doğru-

dan tarafı olmadığını göstermektedir. Hakkında 

Mutezilî, Şiî veya Sünnî olduğuna dair iddiaların 

bulunması da bunu teyit etmektedir. Eserleri-

nin bazılarında yer alan dipnot bilgilerine itibar 

edilecek olursa, Büveyhiler9 döneminde yaşadığı 

söylenebilir ki, bu husus, onun bazılarınca niçin 

Mutezilî/Şiî olarak nitelendirildiğini yeterince 

açıklamaktadır. Bunlara ek olarak, Eş’arî/Şafiî ol-

duğuna dair iddiaların bulunması da10 onun nevi 

şahsına mahsus bir figür olduğunu söylemeye ye-

terli görünmektedir.11 Mezhebî taassubu gösteren 

ifadelerin bulunmadığı, genellikle ılımlı ifade-

lerin yer aldığı Müfredât’ın içeriği de bunu teyit 

etmektedir.12

Müfredat’ın Özellikleri

İsfehânî’nin dilbilim alanında Müfredât dışın-

da da çalışmaları vardır. Tematik sözlük katego-

risinde yer alan ve çok sayıda eseri özümseyerek 

9 Miladî 932 ile 1062 yılları arasında Horasan-Irak arası bölgede 
hüküm sürmüş Şiî bir hanedandır. 

10 Müfredât mütercimleri Güneş & Yolcu’ya göre, İsfehânî ne Şiî ne de 
Mutezilî’dir, bilakis Ehli Sünnet ve’l-Cemaat’e mensuptur. 
Mütercimler, müellifin İ’tikadât adlı eserindeki şu ifadeleri görüşlerine 
delil olarak göstermektedirler: “Yetmiş iki fırkaya kaynaklık eden 
bid’at fırkaları yedi tanedir: 1) Müşebbihe, 2) Sıfatları reddedenler, 3) 
Kaderiye, 4) Mürcie, 5) Hariciler, 6) Mahlûkiyye ve 7) Müşebbihe… 
Fırka-i Nâciye ise, Sahabenin yolunu izleyen Ehli Sünnet ve’l-
Cemaattir.” (Abdulbaki Güneş & Mehmet Yolcu, “Ragıb ve Müfredat 
Hakkında Genel Bilgiler”, Müfredât: Kur’ân Istılahları Sözlüğü, Çıra 
Yayınları, Mayıs 2006, 1. Baskı, s.17-18); Türkiye Diyanet Vakfı 
Ansiklopedisi’nde “Rağıb el-İsfehânî” maddesini yazan Ömer Kara’ya 
göre de eserlerindeki bazı açık ifadeler İsfehânî’nin ne Şiî ne de 
Mu’tezilî olduğunu göstermektedir. Kara, onun Eş’arî olduğu kanaa-
tindedir. (TDV İslam Ansiklopedisi, “Rağıb el-İsfehani” maddesi, 
2007, Cilt:34 s.398). Ö. K. Ekinci’ye göre ise İsfehânî Eş’arî değildir. 
O, İbni Asâkir’in, Eş’arî’nin görüşlerini benimseyen alimleri değerlen-
dirdiği eserinde İsfehânî’nin adını zikretmemesini buna delil olarak 
göstermektedir. (Ekinci, Age, s.15).

11 Tabâkât kitaplarında belirli bir mezhebin mensupları arasında adının 
geçmemesi de bunu teyit eden hususlardan biridir. 

12 Eserin Türkçe çevirisinde (Güneş & Yolcu, 2006) mütercimler Hz. 
Ali, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in isimlerinin geçtiği yerlerin tama-
mında (r.a ve hz. gibi) saygı ifadeleri kullanmışlardır. Ama bunların 
bazıları orijinal nüshada (2001 Dar’ul-Marife/Beyrut baskısı) yoktur. 
Orijinal nüshada Hz. Ali’nin isminin geçtiği yerlerde genellikle 
emîru’l-mü’minîn (müminlerin emiri), radiyallahu anh (Allah ondan 
razı olsun) veya aleyhisselâm (selam üzerine olsun) gibi övücü ifade-
ler kullanılmakta, Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir’in sözlerinden alıntılar 
yapılan yerlerde ise bazen sadece radiyallâhu anh ifadesi kullanılmak-
ta, bazen ise hiçbir övücü yahut yerici sıfat kullanılmamaktadır 
(Müfredât, 2006, Cilt:I, s.73, 75, 159, 150, 171, 233, 280, 312, 430, 
592, 637; Cilt:II, s.64, 200, 325, 619, 849). Hakeza eserde 
Muâviye’nin adı da yine hiçbir övücü yahut yerici ifade kullanılmadan 
geçmektedir. (Age, Cilt:I, s.297). Hz. Osman’ın adı ise bir yerde geç-
mekte ve orada da saygı ifadesi olarak radiyallahu anh kullanılmakta-
dır (Age, Cilt:II, s.634).

kaleme aldığı Mecmâ’u’l-Belâğa13 bunlardan bi-
ridir. Yaşadığı dönemin dinî, sosyal, kültürel ve 
bilimsel birikimini yansıttığı Muhâdarâtu’l-Udebâ 
ve Muhâveratu’ş-Şu’arâ ve’l-Buleğâ adlı eserini 
de aynı kategoride değerlendirmek mümkün-
dür.14 Fakat İsfehânî’yi asıl meşhur eden eseri hiç 
kuşkusuz Müfredât’tır. Bizce bunun basit sebebi 
şudur: kendisinden önce kelam, tefsir ve felsefe 
alanlarında birçok otorite vardır ve onun eserle-
ri bunların gölgesinde kalmıştır. Ama dilbilim 
(özellikle de elfâz-ı Kur’ân) alanı böyle değildir. 
Seleflerinden bu alanda da kıymetli eserler yazan-
lar olmuştur ama İsfehânî, Müfredât’ta farklı bir 
şey yapmıştır. Garîbu’l-Kur’ân tarzında15 yazılan 
önceki eserlerde Kur’ân surelerinin tertip sırası 
esas alınmışken ve bu eserlerde izahı yapılan ke-
lime sayısı Müfredât’la kıyaslandığında çok daha 
az iken, Müfredât’ta hem alfabetik sıra gözetilmiş 
hem de Kur’ân kelimelerinin neredeyse tümü ele 
alınmıştır. Kelimelerin etimolojisi yanında türetil-
miş kullanımlarının da bulunduğu eserde, ilgili 
ayetlerin yanı sıra, teşbih, kinâye, istiâre, mecaz 
manalar, farklı kıraat veçheleri, sahabe sözleri, se-
lef ulemasının görüşleri, ilgili şiirler ve hadislere 
de yer verilmiştir.16 Bu vasfıyla alanında bir ilk 
olan17 eser, kendisinden sonraki birçok çalışmayı 
da etkilemiştir. Özellikle benzer türde eserler ka-
leme almış olan Mecduddin Fîrûzâbâdî ve Semîn 
el-Halebî’yi derinden etkileyen Müfredât, dirayet 
tefsirlerinde de kendisinden en çok yararlanılan 
kaynaklar arasında yer almaktadır.18 

13 Ömer Kara, eseri “dekoratif ifadeler ve retorik süslemeler kamusu” 
olarak nitelemektedir (“Rağıb el-İsfahani’nin İlmi Mirası”, Age, 2015, 
s.14.)

14 Müellifin yakın-anlamlılık konusunda Müfredât’ın önsözünde yazaca-
ğını belirttiği El-Elfâzu’l-Müterâdife ale’l-Ma’ne’l-Vâhid ve mâ 
Beynehâ mine’l-Furûki’l-Ğâmize adlı eseri ile yine lafızlar arası ilişki-
leri konu edindiği Usûlu’l- İştikâk ve Risâle fi’l-Kavânini’d-Dâlle alâ 
Tahkîk-i Münâsebeti’l-Elfâz adlı eseri günümüze ulaşmamıştır. Ömer 
Kara’ya göre bu eserler hiç yazılmamış olabilir. (Age, s.22, 28). 

15 Bu tür eserler ayetlerde yer alan bazı garîb kelime ve ibarelerin ne 
anlama geldiğini kısa ifadelerle açıklayan tefsirlerdir.

16 İsfehânî eserinde İbni Fâris, İbni Sikkît, Zeccâc, Halil, Ahfeş ve 
Sîbeveyh gibi birçok dilciden yararlanmıştır. 

17 Eserin garîbu’l-Kur’ân tarzından ziyade ‘lügatu’l-Kur’ân’ veya ‘müfre-
dat’ tarzının bir örneği olarak görülmesinden yana olan Hasan 
Yaldızlı’nın şu ifadeleri dikkat çekicidir: “Mukâtil’in el-Vücûh ve’n-
Nezâir adlı eseri, çok-anlamlı kelimeleri tasnif etme ve ele alma yön-
teminde nasıl bir çığır açmışsa, Râğıb’ın Müfredât’ı da Kur’ân kelime-
lerini inceleme metodunda öyle bir çığır açmıştır.” (“Râğıb 
el-İsfahânî’nin el-Müfredât İsimli Eserinin Dilbilimsel Tefsir Açısından 
Değeri”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
2019, s.339-340). 

18 Tefsir alanında Müfredât’tan etkilenenler arasında Ebu Hayyân 
el-Endelûsî, Ebussuûd Efendi, Şevkânî, Alûsî, Elmalılı Hamdi Yazır ve 
Tâhir b. Aşûr’u saymak mümkündür. Güneş & Yolcu’ya göre ise 
“onun metodundan en çok etkilenenlerin başında Zemahşerî gelmek-
tedir.” (Age, 2006, s.22). 
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Muhteva yönünden ise esere dair şunlar söy-

lenebilir: Müfredât’ın amacı Kur’ân lafızlarının 

anlam çerçevelerini çizmek olduğundan, kökten 

türetilen kelimelerin sayısının çok olduğu mad-

delerde büyük ölçüde ayetler kullanılmakta, ba-

zen başka her hangi bir atfa dahi ihtiyaç duyul-

madan, konu sadece ayetlerle açıklanmaktadır.19 

Fakat kelimenin kullanım sayısının az olduğu 

maddelerde, doğal olarak, şiir, günlük kullanım, 

hadis gibi kaynaklara atıflar çokça yapılmakta-

dır.20 Tek-kullanımlık kelimelerde ise bu zorunlu 

olmaktadır. Zira bu türden bir kelimenin anla-

mına dair Kur’ân-dışı kaynaklara başvurmaktan 

başka çare yoktur. Eserin bir diğer özelliği şudur: 

bazı maddelerde kökten türeyen kelimelerle kök 

anlam arasındaki uyum gayet iyi gösterilirken,21 

bazı maddelerde (özellikle de çok-anlamlı oldu-

ğu iddia edilenlerde) çoklu anlamlar, aralarında 

herhangi bir ilişki aranmadan, sadece aktarıl-

maktadırlar.22 Eserin bir başka özelliği ise, birçok 

maddede kökle ilgili farklı görüşlerin ansiklope-

dik dille nakledilmesidir. Bu yüzden, bu madde-

lerde kökün mahiyetine dair okuyucunun zihni 

karışmaktadır.23 Bunların dışında, müellif dilde 

eş-anlamlılığı kabul ettiği için, pek çok maddenin 

izahında “bu, şu demektir” diyerek, kökleri farklı 

olan kelimeleri anlamca eşitlemektedir ki, okuyu-

cunun kafasını karıştıran hususlardan bir diğeri 

de budur.24 Bununla birlikte, müellif, birçok mad-

dede yakın-anlamlı kelimeler arasındaki nüans-

lara değinmektedir ki,25 bunları eserin kıymetini 

artıran bölümler arasında saymak mümkündür. 

Zira yakın-anlamlı kelimeler arasındaki nüansla-

rın bilinmesi, anlam alanının net bir şekilde çi-

zilmesi bakımından önemlidir. Eserin bir diğer 

olumlu özelliği de bazen kelimelerin anlamlarını 

zıtlarıyla birlikte vermesidir.26 Bunu da lafzın ta-

rifinin “efrâdını câmi ağyârını mâni” bir şekilde 

yapılması bakımından yararlı bir tarz olarak de-

ğerlendirmek mümkündür.27 

19 Örneğin, ẓe-ke-ra, şe-he-de, sa-ne-a, ṭa-ğa-ye ve ka-ve-me maddeleri. 

20 Örneğin, ce-ra-de, ha-ra-be, ğa-be-ne, me-ha-le ve ne-se-ra maddeleri. 

21 Örneğin, be-ra-ra, ce-ne-ne, ra-be-be, şe-ra-ra ve a-le-me maddeleri.

22 Örneğin, be-şe-ra, ha-ra-ra, ha-me-ra, se-fe-ra ve a-ra-ḍa maddeleri.

23 Örneğin, ha-me-ra, se-ne-he, ta-ve-ye, fe-ke-he ve ne-ve-se maddeleri.

24 Örneğin, e-me-ra, be-de-e, se-ce-ye, sa-ğa-ve ve a-sa-me maddeleri. 

25 Örneğin, be-de-ne, ha-me-de de-ra-ke, se-ka-me ve a-le-me maddeleri.

26 Örneğin, se-ra-a, a-ce-ze, a-le-ne, ka-de-ra ve ka-a-de maddeleri. 

27 Zira ‘siyah’ı bildiğini söyleyen bir kişiden ‘beyaz’ı da bilmesi beklenir. 
Aksi takdirde, o kişinin ‘siyah’ı bildiğine dair iddiası havada kalır! 

Müfredât’ın Kusurları
Alanında hayli itibar gören bir eser olmasına 

rağmen Müfredât’a yönelik eleştiriler de olmuştur. 
Genel bir değerlendirme yapıldığında bunların 
daha çok ‘teknik’ yönden yapıldığı görülmekte-
dir. ‘Yöntem’ açısından ise yok denecek kadar az 
eleştiri bulunmaktadır. Biz bu yazıda eseri özellik-
le bu açıdan değerlendirmeye çalışacağız. Ancak 
bundan önce yapılan eleştirilerle ilgili birkaç de-
ğinide bulunmayı yararlı görüyoruz.

Müfredât’a yönelik ‘teknik’ eleştiriler iki baş-
lık altında toplanabilir. İlki, her eserde görülebi-
lecek türden basit kusurlarla ilgilidir. Örneğin, 
bazı kelimelerde yazım hatalarının olması, refe-
rans gösterirken bazı yerlerde hata yapılması ve 
alıntı yapılan metinlerden bazı kelimelerin yanlış 
nakledilmesi bunlar arasında sayılabilir.28 İkincisi 
ise, görece daha önemli sayılabilecek kusurlarla 
ilgilidir. Kur’ân’da olmayan bir kökün varmış gibi 
işlenmesi,29 bazen birisinin sözünün başkasına 
nispet edilmesi ve Kur’ân’da bulunan bazı kelime-
lere hiç değinilmemesi de bunlara örnek olarak 
verilebilir. Bu sonuncu kusur, diğerlerine nazaran 
daha mühim görünmektedir, zira lugavî eserler-
de bu türden kusurlar genellikle tolere edilmez.30 
Müfredât’ta bu türden birçok kelime bulunmak-
tadır. Bunların çoğu tek-kullanımlık kelimeler31 
olmasına rağmen, kullanım sayısı iki, üç, dört, 
hatta çok daha fazla32 olan başka bazı kelimelere 
de eserde hiç yer verilmemiştir.33 Bununla birlikte, 

28 Güneş & Yolcu, Müfredât çevirisine yazdıkları mukaddimede toplam 
11 kusurdan bahsetmektedirler (2006, Cilt:I, s.24-27). Bunların 
bazıları yazım hatalarıyla, bazıları ise muhtevayla ilgilidir.

29 Eserde, şaz bir kıraate istinaden, be-ṭa-ne kökünden türetilmiş buṭûn 
 (بظر) kelimesinin (Nahl:78), be-ẑa-ra kökünden türetilmiş buzûr (بطن)
olarak okunabileceği ifade edilmektedir! 

30 Bununla ilgili meşhur bir örnek Hollywood yapımı Deli ve Dahi fil-
minde yer almaktadır. Gerçek bir hikâyeye dayalı olarak çekilen 
filmde, Oxford İngilizce Sözlüğü’nün editörlüğünü yapan James 
Murray, basit bir kelimeyi sözlüğe almayı unuttuğu için eleştirmenler-
ce şiddetle yerilmiş ve işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıştır! 

31 Bu konu için bkz. Kürşad Atalar, “Kur’ân’da Tek Kullanımlık 
Kelimeler”, Umran, Temmuz-Ağustos 2002, Sayı: 311-312, s.80-87.

32 Daha az geçen bazı isimler (örneğin Tâlût) eserde yer alırken, 
Kur’ân’da 27 kez zikredilen ‘Yûsuf’ kelimesi ayrı bir madde olarak ele 
alınmamıştır!

33 Semîn el-Halebî’ye göre Müfredât’ta yer almayan maddeler şunlardır: 
“ğa-ve-ṭa, ze-be-ne, fe-ra-şe, ke-le-ha, ka-de-ve, ne-ḍa-ḥa” (Güneş & 
Yolcu, Age, s.25). Eseri Türkçeye kazandıran Güneş & Yolcu, bunlara 
fe-ne-ye ve ḥa-ra-de-le maddelerini de eklemektedir. Müfredât’ın 
yazma ve baskı olmak üzere birçok nüshası vardır ve bunlar arasında 
bazı uyumsuzluklar bulunmaktadır. Pınar Yayınları’ndan çıkan 
Müfredât çevirisinin Önsöz’ünde bu hususta detaylı bilgi verilmekte-
dir (Müfredât, Çev.: Yusuf Türker, Mayıs 2018, beşinci baskı, s.31-
67). Bu yüzden, Müfredât’ta yer almayan kelimeler listesi değişebil-
mektedir. Nitekim yazma ve baskı nüshalar üzerine tahkikli çalışma-
ları olan Adnan Dâvûdî de, Semîn el-Halebî’nin listesinde yer alma-
yan altı maddeyi tespit etmiştir. Bunlar fe-ne-ye, me-le-ka, he-le-a, 
ha-ra-de-le, e-le-te ve ze-le-me’dir (Age, s.92). Biz ise, Mu’cemu’l-
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biz bu kusurun da, ‘yöntemsel’ olanla karşılaştı-
rıldığında, fazla önemli olmadığını düşünüyoruz. 
Zira o dönemde daha çok hafıza gücü kullanıldığı 
ve teknik imkânlar da bugünkü gibi gelişmiş ol-
madığı için, kelime taraması yapılan eserlerde bu 
türden hataların olması normal karşılanabilir.

Fakat yöntem ile ilgili hatalar farklıdır, zira 
bunlar eserin bütününü olumsuz etkileme özelli-
ğine sahiptirler. Bu yüzden yöntemsel hatayı (özel-
likle de ilmî) bir eserde görülebilecek kusurların 
en önemlisi olarak görmek mümkündür. Bilindiği 
üzere, yazın tarihi boyunca kaleme alınan eserle-
rin pek çoğu analitik olmaktan uzak, bir yöntemi 
gözetmeden yazılmış, betimleyici çalışmalardır. 
‘Yeni’ bir yöntem bulmak ve o doğrultuda yaz-
mak ise bu alanın en zor işidir. Bu nedenle tarihte 
bunu yapabilen insan sayısı da çok az olmuştur.34 
Bir yönteme bağlı kalarak kaliteli ürünler veren 
yazarlar da olmasına rağmen, bunların eserleri-
ni orijinal yöntem sahiplerininkilerle kıyaslamak 
mümkün değildir. 35 Bu hususta eleştiriyi en çok 
hak edenler ise, tabiri caizse ‘keyfî’ yazanlardır. Bu 
tür eserlerde yazar görüşünü “herkesin bir fikri 
var, benim fikrim de bu!” diyerek savunur.36 ‘Şaz’ 
olarak kabul edilen görüşleri savunanların genel 

Müfehres’deki harf sıralamasını dikkate alıp 2001 Dar’ul-Ma’rife/
Beyrut baskısı ile 2006 Güneş & Yolcu tercümesini karşılaştırdığımız-
da sayının çok daha fazla olduğunu tespit ettik. Bizim listemiz, 
Müfredât’ta yer almayan fiil kökenli kelimeler, zarflar, özel isimler, 
edatlar ve huruf-u mukataa’dan oluşmaktadır. Bu listeyi, yazı uzama-
sın diye buraya alamıyoruz. Fakat şu kadarını ifade edebiliriz ki, 
zarflar, özel isimler, edatlar ve huruf-u mukataa’dan oluşan maddeler 
çıkarıldığında dahi, Müfredât’ta yer almayan köklerin sayısı 75’i bul-
maktadır. Bu köklerden türeyen kelimelerin çoğunluğu tek kullanım-
lıktır, ancak kendisinden türetilmiş kelimelerin sayısı 10’u bulan 
kökler dahi vardır. Bunlar, (Halebî, Güneş & Yolcu ve Dâvûdî’nin 
tespit ettiklerine ek olarak ve kullanım sayısı çok olandan az olana 
doğru sıralandığında) şunlardır: ze-ye-le, ne-ka-e, sa-ra-ḥa, ra-fe-ka, 
ha-sa-be, me-ze-ka, se-fe-ha, le-ẓe-ẓe, ḍa-ce-a, şe-e-me, se-ne-de-se, 
he-ye-me-ne, ka-ṭa-e, ka-te-de, a-ne-ke-be, ze-ve-de, e-me-ve, e-me-le, 
ye-ka-te, ye-ka-ẑa, ve-ne-ye, ve-ṭa-ne, ve-e-le, he-ye-le, he-ra-be, 
ne-ve-ye, ne-me-ra-ka, ne-ka-a, ne-fe-ve, me-a-ye, me-se-ve, me-ra-ve, 
me-ḥa-ḍa, le-ha-ye, ke-ne-se, ke-se-de, ka-le-a, ka-ra-ye-şe, ka-de-ha, 
ka-ṣe-e, fe-ḍa-ha, fe-sa-me, ğa-sa-be, a-ḍa-ye, ḍa-fe-de-a, sa-me-te, 
sa-ke-e, se-ne-de, se-de-ye, ze-he-ra, ze-me-he-ra-ra, ze-de-ra, 
ẓe-ye-a, de-he-ye, ḥa-ye-me, ce-ye-de, ce-ve-fe, ce-me-de, ce-fe-ye, 
ce-ra-ra, ṣe-ra-ye, be-ka-a, e-me-te. (Not: Müfredât’ta bazı maddeler-
deki elif, vav ve yâ harflerinin yerleri değiştiği için, bunları 
Mu’cem’deki yerlerinde bulmak mümkün olmamaktadır. Bu hususa 
dikkat edilmelidir, zira bunun farkında olmayan okurlar, bu köklerin 
Mu’cem’de bulunup da Müfredât’ta olmadığı zehabına kapılabilmek-
tedirler). 

34 Müslüman tarihinde siyasi, itikadî ve fıkhî mezheplerin kurucularını 
bu kategoriye dâhil etmek mümkündür. Batı tarihinde sosyalist, libe-
ral, muhafazakâr vb. ideolojilerin kurucuları için de aynı şey söylene-
bilir. 

35 Örneğin, son tahlilde Hanefî mezhebine mensup bir âlim olan 
Serahsî’nin (ö.1090) 30 ciltlik eserini (Mebsût), Ebu Hanife’nin 
(ö.767) El-Âlim ve’l-Müteallim adlı risalesiyle karşılaştırmak böyle bir 
şeydir! İlki ikincisinden hacimce kat kat fazla olmasına rağmen, ‘kıy-
met’ bakımından aynı düzeyde görülemez!

36 Günümüzde ‘mealcilik’ olarak bilinen akımın karakteristik özelliği 
budur!

üslubu budur. Bunun tefsir alanındaki örneği ise 
görüşün “filan ayetle ilgili şahsî kanaatim budur” 
şeklinde ifade edilmesidir. Bu tarzın benimsenme-
sinin önemli nedenlerinden biri nefsin arzuları ise, 
diğeri (ve bizce daha önemlisi) yöntemsizliktir. 
Aynı şey dilbilim alanı için de geçerlidir. Bu alanın 
önemli konularına (eş-anlamlılık, çok-anlamlılık, 
yakın-anlamlılık, vb.) dair görüş beyan ederken 
bir yönteme bağlı kalma ihtiyacı hissetmeyen ya-
zarlar, bu nedenle tefsirde de birçok yanlış anla-
yışın ortaya çıkmasına neden olmuşlardır.37 Özel-
likle de çok-anlamlılığın neden olduğu sorunlar, 
ciddi fikir ayrılıklarına (hatta kafa karışıklıklarına) 
yol açmıştır.

Yöntem bakımından kritik edildiğinde 
Müfredât’ın da kusurları olduğu görülmektedir. 
Bunları da yine iki başlık altında toplamak müm-
kündür. İlki ‘genel’ kusurdur ki o da eserin ya-
zım tarzının ‘aktarımsal’ olmasıdır.38 Eserde önce 
ilgili ayetler zikredilmekte, ardından varsa hadis 
metinleri, daha sonra da şiirler ve günlük kulla-
nımlar aktarılmaktadır. Burada okur, bir maddeyi 
incelerken, aktarılan anlamları peş peşe okumakta 
ve bunların tümünü birbirinden ‘farklı’ manalar 

37 İsfehânî de, çok-anlamlılığı, farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden 
olan iki önemli sebepten biri olarak görmektedir. Ona göre, diğer 
sebep mezhebî kaygılardır. (Bkz. Ömer Kara, “Meşhur Ama Az 
Tanınan Çok Yönlü Bir İlim Adamı: Rağıb el-İsfahani”, Atatürk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:38, Erzurum, 2012, 
s.125).

38 Bu tarzın, klasik dönem eserlerinin birçoğunda var olduğu görülmek-
tedir. Özellikle de ‘tarih’ alanında yazılan eserlerde nakilcilik özelliği 
daha belirgindir. Örneğin İbni Esîr’in El-Kâmil fi’t-Târîh adlı eseri 
(Bahar yayınları, 1985) böyledir. Menkıbe hatta masal denilebilecek 
anlatıların dahi bu tür eserlerde yer almasının, “aktarımda eksiklik 
olmasın” kaygısından kaynaklandığını söylemek mümkündür.

Râğıb el-İsfehânî’nin kelam, ahlak, 
tasavvuf, edebiyat ve tefsir alanındaki 
eserleri, Kur’ân lafızlarıyla ilgili olarak 

kaleme aldığı Müfredât adlı lügatin 
gölgesinde kalmıştır. Bunun nedeni 
bellidir: eser, türünün değerli bir 

örneğini temsil etmektedir ve hâlâ da 
kendisinden yararlanılmaktadır. Müellifin 

ilmî gücünü daha çok tefsir alanında 
gösterdiği ileri sürülse de, bu alandaki 

çalışmalarının muhtevasına bakıldığında 
bile, onun ‘dilbilim’i özel ilgi alanı olarak 

gördüğünü söylemek mümkündür.
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olarak görmektedir. Bu da nihayetinde, okuru 
çoklu (hatta zıt) anlamların mümkün olduğu zan-
nına götürmektedir. Kafa karışıklığının önemli se-
beplerinden birisi budur. 

Eserin yöntemle ilgili ikinci (ve bizce en 
önemli) kusuru ise ‘özel’ olanıdır ki, o da eserde 
eş-anlamlılık ve (özellikle de) çok-anlamlılığın 
kabul edilmesidir. Dilbilim alanıyla ilgilenenlerin 
çoğunun düştüğü bu yanlıştan İsfehânî de kendi-
sini kurtaramamıştır.39 Eser boyunca birçok mad-
dede eş-anlamlılık ve çok-anlamlılığın kabulünü 
gösteren ifadeler bulunduğundan,40 biz bu yazıda 
her iki yaklaşıma dair çok sayıda örnek vermek 
yerine, yaklaşımı iyi yansıttığını düşündüğümüz 
birer örnekle iddiamızı kanıtlamaya çalışacağız. 
Eş-anlamlılığa ra-e-fe maddesini, çok-anlamlılığa 
ise ka-de-ra maddesini örnek vereceğiz. Çok-
anlamlılıkla ilgili örnekte ise izahatı geniş tutaca-
ğız, çünkü bizce tefsirde dilbilim açısından karşı-
laşılan birçok problemin kaynağında daha ziyade 
bu konu yer almaktadır.

Örneklere geçmeden önce eş-anlamlılık ve 
çok-anlamlılık konusundaki genel kanaatimizi 
de kısaca ifade etmeyi yararlı görüyoruz. Bizce 
dilbilimin üç önemli başlığı olan çok-anlamlılık, 
eş-anlamlılık ve yakın-anlamlılık konuların-
da (Kur’ân söz konusu olduğunda) şu yaklaşım 
benimsenmelidir: “çok-anlamlılık yoktur, kök-
anlamlılık vardır; eş-anlamlılık yoktur, yakın-
anlamlılık vardır.” Bunu basitçe şöyle izah ede-
biliriz: Kur’ân kelimelerinin büyük çoğunluğu 
fiil-kökenli olduğu için, kök eylemin doğru tespit 
edilmesi durumunda, çoklu anlamlar arasındaki 
ilişkiyi yakalamak da mümkün olabilmektedir.41 
Zira ‘çok’ olduğu söylenen anlamlar, aslında tek 
bir ‘eylem’in farklı durumlara uygulanmasından 
ibarettir. Aynı gerekçeden dolayı, eş-anlamlılık 
da yoktur; çünkü fiiller arasındaki en küçük 

39 Bu tarzın klasik dönemdeki ilk temsilcisi Mukâtil bin Süleyman’dır 
(ö.767). Müellif, 186 kelimeyi değerlendirdiği eserinde (Kur’ân 
Terimleri Sözlüğü, Tahkik: Dr. Abdullah Mahmud Şehhâte, Terc.: M. 
Beşir Eryarsoy, İşaret Yayınları, 2. Baskı İstanbul, 2016) farklı manalar 
arasında ilişki aramak yerine “kelime şu farklı manada da kullanılmış-
tır” tarzı bir üslubu benimsemektedir.

40 İsfehânî, Müfredat’ta bazen kök ile kökten türemiş kelimeler arasında 
irtibat kurmaya da çalışmaktadır. Ama çok-anlamlılığı kabul ettiği 
için, onun bu gayreti, ister istemez sonuçsuz kalmaktadır! Örneğin 
a-ye-ra maddesinde ayr (kervan) kelimesinin 7 ayrı anlamını (vahşi 
eşek, yalın ayak yürüyen, gözbebeği, kulak kıkırdağı altındaki kemik, 
suyun üstüne çıkan çer-çöp, kazık ve kazığın ortasındaki demir) 
aktardıktan sonra, çaresizce şu cümleyi kurmaktadır: “eğer bu keli-
menin bütün bunlar için kullanımı doğruysa, onları birbirleriyle iliş-
kilendirmekte zorluk var demektir.” (Cilt:II, s.263). 

41 Bkz. Kürşad Atalar, “Kur’ân Lafızlarının Başat Vasfı”, Umran, 2020, 
sayı:316, s.65-70..

nüanslar dahi kök değişimini beraberinde getirir. 
Bu yüzden, nüansın olduğu fiillerin eş-anlamlı 
değil, yakın-anlamlı olduğu söylenmelidir. Şimdi 
örneklere geçebiliriz:

Ra’fet mi, Rahmet mi?
İsfehânî, ra-e-fe (رأف) maddesini işlerken, ke-

limenin köküne dair herhangi bir izahta bulun-
mamakta ve doğrudan “ra’fet, rahmet’tir” şeklin-
deki bir ifadeyle konuya giriş yapmaktadır. Yani 
ra-e-fe kökünden türeyen ra’fet kelimesinin, ra-
ha-me kökünden türetilmiş rahmet kelimesinin 
eş-anlamlısı olduğunu söylemektedir.42 Ardından 
kelimenin cümle içinde isim formunda kullanı-
lışına dair huve raûfun (“O, Raûf’tur”) ifadesini 
örnek vermekte, nihayet sadece Nur:2’de43 aynı 
kökten isim formunda kullanılan ra’fet kelime-
sine gönderme yaparak kelimeye dair kısa de-
ğerlendirmesini tamamlamaktadır. Müfredât’ta 
birçok maddede benzer tarzla karşılaşan okuyu-
cu ise, bu izahtan, doğal olarak ra’fet ile rahmet 
 kelimelerinin eş-anlamlı olduğu neticesini (رحمة)
çıkarmaktadır. Oysa bu yanlıştır. Zira iki kelime-
nin kökü farklıdır! Kök-anlam yöntemine göre, 
kökü farklı olan iki kelimenin eş-anlamlı olması 
mümkün değildir. Olsa olsa, bunların yakın-an-
lamlı oldukları söylenebilir. Yani ra-e-fe kökü ile 
ra-ha-me kökü, birbirine yakın fiillere karşılık 
gelebilirler, ama bu ikisi aynı eylemi karşılama-
maktadırlar. Burada farkı yakalamak için yapıl-
ması gereken şey, ilkin ra-e-fe kökünden türeyen 
bütün ayetleri bağlamlarıyla birlikte değerlen-
dirmektir. Bu yapıldığında net olarak görülmek-
tedir ki, ra’fet ile rahmet kelimeleri aynı anlama 
gelmemektedir! Zira Hadid:27’de bu iki kelime 
ayrı ayrı kullanılmaktadır. Ayetteki orijinal ifade 
şudur: ve ce’alnâ fî kulûbilleẓîne’t-tebe’û ra’feten 
ve rahmeten (“Ve onu izleyenlerin kalplerinde bir 
ra’fet ve rahmet kıldık”). Buna göre, eğer ra’fet, 
rahmetin eş-anlamlısı olsaydı, ayette tekrara dü-
şülmüş olurdu ki, bu her şeyden önce mu’cîz 
bir kitap olan Kur’ân’ın edebî fesâhatına uymaz! 
Dolayısıyla, Hadid:27, tek başına ra’fet’in rahmet 
ile aynı anlama gelmediğinin kanıtı olarak gö-
rülebilir. Fakat kanaatimizi destekleyen tek ayet 

42 Müfredât, 2006, Cilt:1, s.523.

43 Bu ayet şöyledir: “Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüz 
değnek vurun. Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın 
dini(ni uygulamada) sizi onlara karşı ra’fet tutmasın. Onlara uygula-
nan cezaya müminlerden bir grup da şahit olsun.”
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bu değildir. Kur’ân’da ra-e-fe kökünden türeyen 
kelimeler toplam 13 yerde kullanılmaktadır ve 
bunların 9’unda kelime raûfun ve rahîmun (“O, 
Rauf ve Rahim’dir”) şeklinde kalıp ifade olarak 
geçmektedir.44 Bu kullanım da teyit etmektedir 
ki Raûf, Rahîm’den farklıdır. Raûf kelimesinin tek 
başına kullanıldığı ayetlerin sayısı ise 2’dir (Baka-
ra:207 ve Âl-i İmrân:30). Bu ayetlerin her ikisinde 
de orijinal ifade vallâhu raûfun bi’l-‘ibâd’tır (“Al-
lah kullara karşı raûftur”). İşte burada sorulması 
geren soru şudur: Raûf, Rahîm’den farklı bir ma-
naya geliyorsa, bu kelimeyle kast edilen ne olabi-
lir? Meal ve tefsir müelliflerinin çoğu, kelimenin 
Rahîm’den farklı bir manaya geldiğinin farkında 
olduklarından olsa gerek, Raûf için ‘Şefkatli’ kar-
şılığını kullanmaktadırlar.45 Bizce bu da Raûf’un 
karşılığı olamaz, zira bu kabul edilecek olursa, bu 
kez Raûf kelimesinin, yine Arapça bir kelime olan 
‘şefkat’in46 eş-anlamlısı olduğu kabul edilmek du-
rumunda kalınır ki, bunun sonu yoktur. O halde 
yapılması gereken bellidir: ra-e-fe kökü ile yakın-
anlamlı ra-hi-me, şe-fe-ka, vb. kökler arasındaki 
fark (yani o ‘ince nüans’) bulunmalıdır. Müfredât 
bize bu imkânı vermemektedir; ama bu, bu nü-
ansın hiç bulunamayacağı anlamına gelmez. Zira 
ayetlerden açıkça anlaşıldığına göre bu kelimeler 
eş-anlamlı olamazlar. Olsa olsa ancak anlamları 
arasında bir yakınlık olabilir. Gerekli araştırma 
yapıldığında47 bu yakınlık da bulunabilir.

44 Bu ayetler şunlardır: Bakara:143; Tevbe:117, 128; Nahl:7, 47; 
Hacc:65; Nur:20; Hadid:9, Haşr:10.

45 Ahmet Varol, Ali Bulaç, Bayraktar Bayraklı, Diyanet Meali, Edip 
Yüksel, Muhammed Esed, Mustafa İslamoğlu, Süleyman Ateş ve daha 
birçoklarının meallerinde kelime ‘şefkatli’ olarak çevrilmiştir. 
Abdülbaki Gölpınarlı kelimeyi ‘Esirgeyen’, Fikri Yavuz ‘Merhamet 
Edici’, Besim Atalay ‘Acıyıcı’, Hamdi Yazır ve İ. Hakkı İzmirli 
‘Merhametli’ olarak çevirmeyi tercih etmişlerdir. Ömer Nasuhi Bilmen 
ise, çeviri yapmayıp ‘Ra’fetli’ tabirini kullanmış, Yaşar Nuri Öztürk de 
‘Şefkatli’ çevirisini yeterli görmediğinden olsa gerek, “Raûf’tur, Çok 
Şefkatlidir” ifadesini tercih etmiştir. Kelime için Bunyadov ve 
Memmedeliyev meali ‘Mihriban’ karşılığını uygun görmüştür. 
İngilizce meal yazarlarından Muhammed Pickthall kelime için com-
passion (merhamet), Yusuf Ali ise kindness (iyilikseverlik) manalarını 
uygun görmüşlerdir. 

46 Şefkat kelimesinin kökü şe-fe-ka (شفق)’dır. “Gün aydınlığının gece 
karanlığına karıştığı zaman” anlamına gelen ‘şafak’ kelimesi de bu 
kökten türemiştir. Aynı kökten türeyen işfâk ise, “korkuyla karışık 
iyilik etmek” manasında kullanılmaktadır. Bu durumda ‘müşfik’, 
“sevdiğinin başına bir şey gelmesinden korkan kişi” olmaktadır. (Bkz. 
Müfredât, Cilt:2, s.17. 

47 Tefsirlere, lügatlere, hadis metinlerine, cahiliye dönemi şiirlerine vs. 
bakarak bunu yapmak mümkündür. Örneğin bu çabayı gösterenler-
den biri olan müfessir Râzî, tefsirinde ra’fet’i “rikkat-i kalp” olarak 
karşılamaktadır (Bkz. Tefsîr-i Kebîr, Akçağ Yayınları, 1993, Çev.: S. 
Yıldırım, Z. Cebeci, S. Kılıç, C.S. Doğru, Cilt:16, s.514). Müfredât’a 
göre ise, rikkat, ‘incelik’ demektir (Cilt:1, s.505). Bu durumda kelime 
‘ince kalpli’ anlamına gelmektedir. Zıddı ise ‘katı kalpli’dir. Râzî, 
Hadid:27’nin tefsirinde Mukâtil bin Süleyman’dan rivayetle “ra’fet ve 
merhamet ile kastedilen, onların karşılıklı olarak birbirlerini sevip 
birbirlerine karşı merhametli olmalarıdır” ifadesini kullanmaktadır ki, 
burada da kelime ‘sevme’ eylemiyle karşılanmıştır (Bkz. Age, Cilt:21, 

Kadîr, Kader, Takdîr…
Müfredât’ta çok-anlamlılığın kabul edildiğini 

gösteren en iyi örneklerden biri ka-de-ra (قدر) 
köküdür.48 Eserde bu kökten türeyen kelimele-
rin Kur’ân’da 8 farklı anlamda kullanıldığı ifade 
edilmektedir ki bunları şöyle sıralamak mümkün-
dür: 1) Güç yetirmek 2) Güçlü olmak, 3) Takdir, 
4) Ölçüp-biçmek, 5) Değerli olmak, 6) Kısma/
daraltma, 7) Alınyazısı, 8) Tencere.49 Maddenin 
izahı yapılırken bu anlamlar birbiri ardınca sıra-
landığı ve aralarında da bir ‘ilişki’ aranmadığı için, 
okur, doğal olarak, bu anlamların her birinin bu 
kökle kast edileni eşit derecede karşılayabileceği 
zannına kapılmakta, dolayısıyla da bunların birini 
diğerinin yerine kullanabilmektedir.50 Oysa anlam 
çokluğu meselesine farklı bir zaviyeden bakmak 
mümkündür. Burada yapılması gereken basitçe 
şudur: önce ‘kök’ü temsil eden eylem doğru tes-
pit edilmeli, ardından da diğer anlamların onunla 
bağlantısı kurulmaya çalışılmalıdır. Bu yapıldığın-
da, tek bir kökten birbiriyle telifi imkânsız anlam-
ların çıkabileceği yönündeki tezin isabetli olmadı-
ğı da görülecektir.

Şimdi bunu, örneğimiz üzerinde göstermeye 
çalışalım: 

Bize göre, ka-de-ra (قدر) kökünü temsil eden 
tek bir eylem vardır ve bu, ‘ölçüp-biçme’ anlamın-
da ‘takdir’ etmektir.51 Çoklu olduğu iddia edilen 

s.339). 

48 Bu kökten türetilen kelimeler Kur’ân’da toplam 132 yerde geçmekte-
dir. Bunların formları ve kullanım sayıları şöyledir: kadera (1), 
kadernâ (1), kaderû (3), takdirû (2), nakdira (1), yakdir (12), 
yakdirûn (3), kudira (2), kaddera (5), kaddernâ (3), kaddernâhu (1), 
kaddernâhâ (1), kadderahu (3), kadderûhâ (1), yukaddiru (1), kaddir 
(1), el-kadr (3), kadran (1), kadrih (3), kâdiru/in (7), kâdirûn (5), 
kâdirîn (2), kadîrun (39), kadîran (6), takdîru (3), takdîran (2), 
makdûran (1), mikdârin (1), mikdâruhû (2), muktedirin (2), muktedi-
ran (1), muktedirûn (1), kaderin (7), kaderan (1), kadruhû (2), 
kaderihâ (1), kudûrin (1). Bu haliyle, bu kökün Kur’ân’da ‘çok kulla-
nılanlar’ listesinde olduğunu söylemek mümkündür. Kullanım sıklığı 
ile çok-anlamlılık arasında zorunlu bir ilişki olmamakla birlikte, çok-
anlamlı olduğu söylenen Kur’ân kelimelerinin büyük çoğunluğunun 
‘çok kullanılan’ köklerden türedikleri görülmektedir. İlerde bu konu-
yu “Kur’ân’da Çok Kullanılan Kökler” başlıklı bir yazıda ele almayı 
istiyoruz. 

49 Müfredât, Cilt:2, s.367-371. 

50 Bu hatayı sadece sıradan okurlar değil, müfessirlerden birçoğu da 
yapmaktadır. Örneğin Kadir Suresi’nde geçen leyleti’il-kadr (kadir 
gecesi) tabirindeki kadr kelimesi, birçok müfessire göre aynı anda 
hem ‘takdir’ hem ‘değerli’ hem de ‘kudret’ anlamına gelebilir! Örnek 
olarak klasik dönem müfessirlerinden Râzî ve Mâturîdî’nin, modern 
dönem müfessirlerinden de Seyyid Kutub, Mevdudi ve Seyyid 
Hüseyin Nasr’ın mezkur sureyle ilgili yorumlarına bakılabilir. (Tefsîr-i 
Kebîr, 1995, Akçağ Yayınları, Cilt:23, s.281-2; Te’vilâtu’l-Kur’ân, 
2019, Ensar Neşriyat, Cilt:17, s.299-304; Fîzilâli’l-Kur’ân, 1979, 
Hikmet Yayınları, Cilt:16, s.296-9; Tefhîmu’l-Kur’ân, 1996, İnsan 
Yayınları, Cilt:7, s.185-7; The Study of Quran, 2015, HarperCollins 
Publishers, s.1540).

51 Aslında, eylemi yalın manada ‘takdir etmek’ olarak ifade etmek de 
mümkündür. Fakat Türkçe’de bu eylem, ‘ölçüp-biçmek’ manasından 
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anlamların hepsinde de bu mana mündemiçtir.52 
Bu görüşümüzü delillendirme bağlamında, Müd-
dessir Suresi’nde geçen iki ayetin yorumu temel 
kalkış noktası olarak önem arz etmektedir. İlginç-
tir, ka-de-ra kökünden türeyen kelimelere farklı 
manalar veren meal ve tefsirlerin çoğu, aynı kök-
ten türeyen kaddera kelimesinin bu ayetlerdeki 
çevirisinde birbirine yakın ifadeler kullanmakta53 
ve mezkûr lafzı “ölçtü-biçti” şeklinde manalandı-
rılmaktadırlar. Bunun dışında, ayetlerin sebeb-i 
nüzûlu olarak tefsirlerde yer alan bir malumat 
da bu kelimeyle kastedilen manayı yakalamaya 
yardımcı olmaktadır: buna göre, eylemin sahibi 
Velîd bin Muğîre’dir, amacı da Hz. Peygamber’in 
çağrısını engellemektir. Mekke’nin önde gelenleri, 
“İslam davetinin önünü nasıl alırız?” ana başlıklı 
toplantıda bu soruyu Velîd’e yönelttiklerinde, o, 
cevaben şair, kâhin, vb. nitelemelerin propaganda 
aracı olarak etkili olamayacağını ifade etmiş ve Hz. 
Peygamber’e ancak ‘sihirbaz’ denilmesi durumun-
da sonuç alınabileceği tavsiyesinde bulunmuştur 
ki, onun bu tutumu ayette şiddetli bir şekilde ye-
rilmiştir. Çünkü Velîd aslında Kur’ân’ın hak kelam 
olduğunu anlamış, fakat yüz çevirip inkâr yolunu 
seçmiş ve Mekke’nin önde gelen müşrik liderle-
rine etkili bir karşı propaganda aracı önermiştir. 
Dikkat edilirse, burada kullanılan kaddera kelime-
siyle kast edilen, Velîd’in yapmış olduğu ‘tefekkür’ 
faaliyetinin sonucunda vardığı neticenin “eksiksiz 
ve fazlasız” olduğudur. Yani o, “ölçüp-biçmiş” ve 
sonunda kendince ‘en uygun’ çözümü bulmuş-
tur! Her ne kadar bir ‘beşer’ olarak Velîd’in ‘ölçüp 

ziyade ‘değer vermek’ ve ‘kararlaştırmak’ anlamlarında kullanıldığı 
için, biz kökü temsil eden eylemi “ölçüp-biçmek anlamında takdir 
etmek” olarak tarif etmeyi daha doğru görüyoruz.

52 Çok-anlamlılığı kabul eden dilciler ve müfessirlerin izah tarzları dik-
katli bir gözle incelendiğinde ‘takdir’ manasına diğerlerinden daha 
fazla gönderme yapıldığı görülmektedir. Buna İsfehânî’nin izahı da 
dahildir. O, Müfredât’ta ka-de-ra maddesini işlerken ilk 2 paragrafı 
‘güç/iktidar’ ve ‘güç yetirme’ anlamlarına ayırmakta, ardından gelen 
14 paragrafta ise ‘takdir’ kategorisine giren manalardan bahsetmekte-
dir! Dahası, kadîr kelimesinin anlamını verirken, yine ‘takdir’ katego-
risiyle ilişkilendirilebilecek şu tanımlamada bulunmaktadır: “kadîr, 
hikmetin gerektirdiği ölçüde, ondan ne fazla ne de eksik olarak dile-
diğini yapandır” (Müfredât, Cilt:II, s.371). Müfessirlerden Râzî ise, 
Tefsîr-i Kebîr adlı eserinde çoklu manaları sıralarken, kadr kelimesi 
için “Allahu Teala’nın onaylayıp yürürlüğe koyduğu şeyler” manasını 
vermekte, ardından da görüşünü desteklemek için “Biz her şeyi bir 
kader/takdir ile yaratmışızdır” (Kamer:49) ayetini zikretmektedir 
(Cilt:23, 1995, s.281). O, lügatçi müfessir Vâhidî’nin kelimeye dair 
yapmış olduğu “kadr, takdir anlamındadır; takdir ise, bir şeyi ne fazla 
ne eksik olmaksızın, başka bir şeyin dengi/misli kılmaktır” tanımını 
da görüşünü destekleyici bir ifade olarak nakletmektedir. Bu yaklaşı-
mını, Kadir Suresi’nde de sürdüren Râzî, Kadir Gecesi için “işlerin ve 
hükümlerin takdir edildiği gecedir” yorumunda bulunmaktadır 
(Agy).

53 Bu mealler ve tefsirlerin çoğunda Müddessir:18-19. ayetler aşağı 
yukarı şu şekilde çevrilmektedir: “Sonra düşündü ve ölçüp-biçti; 
kahrolası nasıl da ölçüp-biçti.” 

biçmesinde’ (veya ‘takdîr’inde) hata olabileceği 
söylenebilirse de (çünkü sadece ‘Kusursuz Varlık’ 
olan Allah’ın ölçüp-biçmesinde hata olmaz) ayette 
geçen ‘kahrolası’ tabirinden, bu ölçüp-biçmenin 
bir ‘ince hesap’ işi olduğu sonucunu çıkarmak 
mümkündür. Bu da ayetteki lafızla kastedilen 
eylemin mahiyetine dair savunduğumuz görüşü 
destekleyici bir şeydir.54 

Ka-de-ra kökünü temsil eden eylemin ‘öl-
çüp-biçme’ anlamında ‘takdir etmek’ olduğuna 
dair başka ayetleri de örnek gösterebiliriz. Bunlar 
arasında Talak:3 dikkat çekicidir. Ayette: “Allah 
her şey için bir kader koymuştur” denilmektedir 
ki, orijinal kelime olan kadran için meal ve tef-
sirlerde çoğunlukla ‘ölçü’ olarak mana verilmek-
tedir. Aynı şeyi “Aranızda ölümü takdir eden bi-
ziz” (Vakı’a:60) ayetinde de görmek mümkündür. 
Orijinal kelime olan kaddernâ için, yine pek çok 
tefsir ve mealde “takdir ettik” manası verilmekte-
dir. Hakeza “gece ve gündüzü takdir eden ancak 
Allah’tır” (Müzzemmil:20) şeklinde tercüme edi-
len ayetteki yukaddiru kelimesi de aynı şekilde 
anlamlandırılmaktadır. Bunların dışında “Biz onu 
belli bir kader ile indiririz” (Hicr:21) ayetindeki 
kader, “Allah’ın emri takdir edilmiş bir kaderdir” 
(Ahzâb:38) ayetindeki kaderen makdûra, “takdir 
edip doğru yolu gösteren O’dur” (A’lâ:3) ayetindeki 
kaddera, “zengin olan kaderine/durumuna, fakir 
olan da kaderine/durumuna göre vermelidir” (Ba-
kara:236) ayetinde iki kez tekrarlanan kaderuhû 
kelimeleri de aynı şekilde ölçüp biçme anlamında 
‘takdir’ olarak manalandırılmaktadır. Abese:19’da 
geçen fekadderahû ifadesi ise, meallerde genellikle 
‘biçim verdi’ şeklinde çevrilmektedir ki, burada da 
‘ölçüp-biçme’ anlamında bir ‘takdir’in söz konusu 

54 Müfessirlerden Râzî kulun ölçüp-biçmesi ile Allah’ın ölçüp-biçmesi 
(‘takdir’i) arasındaki farkı izah ederken, savunduğumuz görüşü teyit 
edici ifadeler kullanmaktadır. O, “biz her şeyi bir kader ile yarattık” 
(Kamer:49) ayetini tefsir ederken, orijinal metinde geçen kader keli-
mesinin ‘miktar’ ve takdir’ manasına alınabileceğini, bu nedenle aye-
tin “Allah takdir etmeksizin hiçbir şeyi yaratmaz” şeklinde anlaşılma-
sı gerektiğini ifade etmekte ve nihayet şu cümleleri kurmaktadır: 
“Nitekim ok atan birisi, oku atar, fakat bu ok, hiç takdir etmediği 
(ölçüp-biçmediği) bir yere düşer. Allahu Teâlâ ise, bunun aksine, her 
şeyi takdir ettiği gibi yaratır.” (Râzî, Age, Cilt:21, s.45). Bu konuda 
İsfehânî de benzer şeyler söylemektedir: Ona göre de “Allah’ın takdi-
ri iki şekilde olur: 1) güç vermesi yoluyla, 2) hikmeti gereği, gücü 
belli bir miktar ve belli bir şekilde oluşturarak.” (Müfredât, Cilt:2, 
s.368). O, bu cümlenin açıklamasını ise şöyle yapmaktadır: “Allah 
bazı işleri, bir anda ve tam olarak yoktan var eder. Dileyip de onu yok 
edinceye veya gökler ve içindekiler onu değiştirinceye kadar o şeyde 
ne fazlalık ne de eksiklik meydana gelir. Allah, bazı işlerin ise asılları-
nı fiilen, parçalarını ise kuvve halinde yaratır. Allah bu şeyleri öyle 
düzenler ki, O’nun takdir ettiğinin dışında bir şey onlarda meydana 
gelmez. Örneğin, Yüce Allah, çekirdekten elma ve zeytinin değil, 
hurma ağacının bitmesini; insan menisinden de diğer hayvanların 
değil, yine insanın meydana gelmesini takdir etmiştir” (Agy).
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olduğu net bir şekilde görülmektedir. Aynı şekil-
de, meallerde “geniş zırhlar yap, biçim verirken 
ölçüyü gözet” (Sebe:11) şeklinde mana verilen 
ayetteki fekaddir fi’s-serdi ifadesinde de, zırhın 
sağlam olması için belirli bir ölçüye göre yapılma-
sı gerektiğine işaret edilmektedir. 

‘Ölçüp-biçme’ anlamında ‘takdir’ manasıyla 
irtibatlı olarak değerlendirilebilecek başka ayetler 
de vardır. Örneğin, Mürselât:22’de geçen ilâ ka-
derin ma’lûm ifadesi, meallerde “belli bir süreye 
kadar” şeklinde tercüme edilmektedir ki, burada 
kastedilen süre, ‘takdir edilen’ yani belirlenen za-
man anlamındadır. Hakeza Ra’d:17’de geçen bi 
kaderihâ ifadesine, meallerde ‘kendi miktarınca’ 
şeklinde mana verilmektedir ki, burada da vadi-
lerin içinde akan derelerin gökten indirilen suyu 
‘takdîr edilen’ miktarda (yani istiab haddince) 
çağlayıp akıtması kastedilmektedir. Kalem:25’de 
geçen kâdirîn kelimesi ile kast edilen ise, (bazı 
meallerde ‘güç yetirme’ manası verilmekle birlik-
te), İsfehânî’nin de isabetle belirttiği gibi, takdir 
edilen belirli bir zamandır.55 Çünkü ayete göre, 
bahçe sahipleri, ürünlerini toplamak ve yoksulla-
rı bundan mahrum bırakmak için sabahın erken 
vaktinde bahçeye gitmek üzere aralarında anlaş-
mışlar ve erkenden yola koyulmuşlardır. Ayette 
ka-de-re kökünden türeyen kelime ile kastedilen, 
aralarında bu maksatla sözleşip vakit tayin etme-
leridir. Nihayet, Kamer:12’de geçen kad kudir ifa-
desi, meallerde “su, takdir edilmiş bir iş üzere bir-
leşti” şeklinde tercüme edilmektedir ki, burada da 
kastın, suyun “belirlenmiş ölçüye göre” birleşmesi 
olduğu açıktır. 

Kur’ân, ka-de-ra kökünden türetilmiş olan 
takdir kelimesini, 3 ayette isim formunda kullan-
mıştır ki, bu ayetlerin Türkçe meallerinde kelime 
orijinal ifadesiyle zikredilmiştir. Bunlar: En’am:96, 
Yasin:38 ve Fussilet:12’dir. Ayetlerde kullanılan 
ifade ise zâlike takdîru’l-‘azîzü’l-‘alîm’dir. İlkinde, 
“güneş ve ayın hesaplama vasıtası olması”, ikinci-
sinde “güneşin kendisi için belirlenen karar yerine 
doğru akması”, üçüncüsünde de “dünyaya yakın 
semanın yıldızlarla donatılması” Aziz ve Âlim olan 
Allah’ın ‘takdir’i olarak nitelendirilmiştir. Dolayı-
sıyla, bu kullanımdan da açıkça anlaşılmaktadır 
ki, güneş, ay, yıldızlar vs. hep bir ‘ölçü’ye göre ya-
ratılmışlardır ve belirlenen ölçü uyarınca da gö-
revlerini yerine getirmektedirler. 

55 Müfredât, Cilt:2, s.370.

Bu noktada, ka-de-ra kökünden türeyen ve 
tefsir ve meallerin ‘tencere’ yahut ‘kazan’ manası 
verdikleri kıdr (çoğulu: kudûr) kelimesine dair de 
birkaç cümle sarf etmek yararlı olacaktır. Esasen 
bu kelimede de işin “belirli bir ölçüye göre” yapıl-
dığına dair bir işaret vardır ki, o da yemeğin içi-
ne konulacağı kabın sınırıdır. Lügatler, bu kelime 
için “içinde et pişirilen şey” anlamını vermektedir-
ler. Türkçeye ‘tencere’ veya ‘kazan’ olarak tercüme 
edilmesinin sebebi, bu cismin, pişirilen eti “belirli 
bir ölçüde” yahut “belirli bir miktarda” alabilecek 
olmasıdır. Sebe:13’te geçen “onlar onun için sabit 
kazanlar (kudûrin râsiyâtin) yapıyorlardı” ifadesi 
ile kast olunan şey, cinlerin, Hz. Süleyman için 
yaptıkları, yerinden kaldırılması zor ya da yere 
sabitlenmiş büyük kazanlardır. Fakat bu kazan-
lar ne denli büyük olursa olsun, Hz. Süleyman’ın 
misafirleri de ne denli çok olursa olsun, sonuç-
ta bunların bir ‘istiâb haddi’ vardır. Yani “belirli 
bir ölçüde” yapılmışlardır. Bu mana, “boğazlanıp 
pişirilen” şey anlamı verilen kudâr kelimesinden 
de çıkarılabilir. Şairin: darbe’l-kudâri nakîate’l-
kuddâm (“kasabın, gelen misafirlere ikram edilen 
kudâr’ı boğazladığı gibi”) beytinde geçen kudâr 
kelimesi, “boğazlanıp kazan içinde pişirilen deve 
eti”nin karşılığı olarak kullanılmıştır ki, burada da 
aynı manayı görmek mümkün olmaktadır.56 

Ka-de-ra kökünden türeyen bazı kelimelerin 
‘darlık’ manasında kullanılması ise, kök-anlamın 
Türkçeye aktarılması konusunda meallerin kar-
şılaştığı bir zorluk nedeniyledir. Malum olduğu 
üzere, mealler, tefsirlerde olduğu gibi, geniş izah-
lar yapmaya müsait değildir. Bir kelimenin mana-
sını aktarırken, en fazla 2 ya da 3 kelimeden istifa-
de edilebilmektedirler. Fakat tefsirlerde kelimenin 
anlam içeriğine dair geniş izahat bulunabilmekte, 
böylece kök-anlama ulaşmak kolay olabilmekte-
dir. Meallerin ‘daraltma’ anlamı verdiği ayetlere 
örnek olarak Rum:37 gösterilebilir. “Görmediler 
mi, Allah dilediğine rızkı genişletiyor, daraltıyor 
da” şeklinde mana verilen bu ayetteki yakdiru 
kelimesi, yebsutu kelimesinin zıddı olarak kulla-
nılmıştır (Aynı kalıp ifade, Ra’d:26, İsrâ:30, Ka-
sas:82, Ankebût:62, Sebe’:36 ve 39, Zümer:52 ve 
Şûrâ:12’de de kullanılmıştır). Lügatler, be-se-ta 
-kökü için, ‘sermek’ ve ‘yaymak’ anlamları (بسط)
nı vermektedirler ki, “yeryüzünü sizin için yayan 
(bisâtan) odur” ayetinde de bu mana net olarak 

56 Müfredât, Cilt:2, s.371.
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görülmektedir. (Nitekim Araplar, yere yayılmış/
serilmiş şey anlamında, ‘sergi’ için de bisât de-
mektedirler!). Görüldüğü üzere, mealler be-se-
ta kökü için verilen bu ‘yayılma’ yahut ‘genişlik’ 
manasını göz önünde bulundurarak, yakdiru ke-
limesi için de zıddı olan ‘darlık’ manasını tercih 
etmişlerdir. Ancak buna gerek yoktur. Zira ayette 
yebsutu kelimesi ile kastedilen “rızkın hesapsız-
ca/bolca verilmesi”dir. Bu durumda, bu eylemin 
zıddı, rızkın “belirli bir miktarda” verilmesi, yani 
rızkın “belirli bir ölçüye göre” verilmesi olur. Bu 
manadan ‘darlık’ anlamı da çıkabilir, ama keli-
menin kökünde yer alan anlam doğrudan ‘dar-
lık’ değildir. Kök-anlam, “belirli bir ölçüye göre 
vermek”tir. Bu ise, elbette ‘takdir’ alanına giren bir 
eylem olmaktadır. (Bu manayı gözettiğimizde, fe 
zanne en len nakdire aleyhi (Enbiyâ:87) ayetini, 
bazı meallerin niçin “kendisini sıkıntıya/darlığa 
düşürmeyeceğimizi zannetmişti” şeklinde tercü-
me ettiklerini anlamak da mümkün olmaktadır. 
Ayetteki zanne en len nakdire aleyh ifadesiyle kast 
edilen, Hz. Yunus’un görev yerini terk etmesi ne-
deniyle başına bir şey gelmeyeceği şeklindeki zan-
nıdır. Oysa o, bu yüzden balığın karnına düşmüş, 
ciddi sıkıntılar yaşamış, yani ona verilen ‘geniş/
bol’ rızık artık ‘ölçülü’ kılınmış/kısılmıştır!)

Meallerin çoğunlukla “Allah’ı gereği gibi takdir 
edemediler.” (mâ kaderullâhe hakka kadrihi) şek-
linde anlam verdikleri En’âm:91. ayette de ben-
zer bir durum söz konusudur. Burada kast edilen 
mananın ne olduğu konusunda müfessirler farklı 
şeyler söylemişlerse de, Râzî’nin, Vâhidî’ye atfen 
aktardıkları, konuyu yeterince anlamaya imkân 
vermektedir. Vâhidî, ayetin tefsirinde yine ka-de-
ra kökünün manasını tahlil etmekte ve şunları söy-
lemektedir: “Bir kimse bir şeyi iyice ölçüp takdir 
ettiğinde kadere’ş-şey’i denilir; miktarını bilmek 
istediğinde ise yakduruhû kadren (“onun miktarı-
nı belirliyor”) denilir. Hz. Peygamber’in ve in ğum-
me aleykum fakdurû leh (“hava bulutlu olur da ayı 
göremezseniz, onu kendiniz tayin etmeye çalışın”) 
mealindeki sözleri de bu manadadır… Bir şeyi bi-
lip tanıyan kimse için huve yakdiru kadrehu deni-
lir, ama onu sıfatlarıyla bilip tanıyamazsa, lâ yak-
diru kadrehu denilir.” Buna göre, mâ kaderullâhe 
hakka kadrihi ifadesi, “Allah’ın sıfatlarıyla bilinip 
gereğince tanınamaması” durumunu ifade etmek 
için kullanılan bir cümle olmaktadır. (Nitekim 
İsfehânî de ayetin manasının “Allah’ın künhünü/
hakikatini bilemediler” şeklinde olduğunu ifade 

etmiş ve delil olarak “Kıyamet günü bütün yeryü-
zü onun avucundadır” (Zümer:67) ayetini göster-
miştir. Çünkü bu ‘avuçta olma’ durumunun mahi-
yetini tam olarak/eksiksiz biçimde anlamak insan 
takatinin üzerindedir.) 

Ka-de-ra kökünden türetilen mikdâr formu 
ise, Türkçeye ‘miktar’ şeklinde geçmiştir. Bu ke-
limeyle kast olunan, “bir şey için takdir edilen 
zaman veya benzeri şeyler”dir. Nitekim “melek-
ler ve ruh, miktarı (mikdâruhû) elli bin yıl süren 
bir gün içinde O’na yükselirler” (Mearic:4) aye-
tinde bu mana açıkça görülmektedir. Aynı kulla-
nım Secde:5’te vardır. Burada da: “Sonra bu işler 
miktarı (mikdâruhû) sizin hesabınızla bin yıl olan 
bir günde O’na yükselir” denilmektedir. Ölçü/
takdir manası bu kullanımlarda da kolaylıkla 
görülebilmektedir.

Geriye, ka-de-ra kökünden türeyen muktedir, 
kâdir, kadîr, kâdirîn ve kâdirûn kelimelerinin 
kullanıldığı ve meal ve tefsirlerde çoğunlukla ‘güç 
yetirmek’ ve ‘güçlü olmak’ manası verilen ayetle-
rin yorumu kalmaktadır ki, burada da şöyle bir 
izah getirilebilir: meal ve tefsirler, öyle görünüyor 
ki, bir çok ayette innallâhe alâ kulli şey’in kadîr 
şeklinde geçen ifadenin tercümesinde, ‘takdir 
etme’ eyleminin içerisinde kendiliğinden mün-
demiç olan ‘failin iradesinin diğer iradelere üstün 
gelmesi’ manasını öne çıkarmışlar ve o nedenle, 
ka-de-ra kökünden türeyen bu kelimelere ‘güç 
yetirme’ anlamı vermişlerdir. Burada alâ harf-i 
cerinin kullanılmasının etkili olduğu söylenebilir. 
Çünkü bu formda gelen ayetlerin çoğunda ka-
de-ra kökünden türeyen kelime, alâ harf-i cer’i 
ile birlikte kullanılmaktadır. Bu, tıpkı sa-le-ye 
kökünden türeyen salât (namaz) kelimesinin alâ 
harf-i cer’i ile birlikte kullanıldığında “birine dua 
etmek”, fakat tek başına kullanıldığında ‘namaz’ 
anlamına geldiğinin söylenmesi gibidir. Dilcilerin 
ve müfessirlerin bir kısmı, harf-i cer’lerin fiilin 
anlam dünyasına böyle bir etkide bulunduğu ka-
naatindedirler. (Bunu, İngilizcede fiillere eklenen 
on, in, off gibi edatların fiilin anlam dünyasına et-
kileri olduğu yönündeki tez ile mukayese etmek 
mümkündür. Arapçada da edatların fiil üzerinde 
benzer bir etkide bulunduğu genel olarak kabul 
görmektedir.) Fakat bu, kök-anlam yöntemine 
uymamaktadır. Zira bu yöntemde, edatların fiilin 
anlam dünyasına etkisi kabul edilebilir, ama bu, 
kök-anlamı tümden başkalaştıracak denli bir etki 
olamaz. Yani edat ne olursa olsun, kök-anlamın 
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tercümede bir şekilde korunması gerekir. Bu bağ-
lamda, innallâhe alâ kulli şey’in kadîr formunda 
gelen ayetlerin yorumu da şöyle yapılabilir: Allah, 
bir şeyi ‘takdir’ ettiğinde, onun takdirinin önüne 
geçebilecek yoktur. Çünkü O’nun takdiri diğer-
lerinin takdirinin üzerindedir (burada alâ harf-i 
cer’inin niçin kullanıldığını anlamak da mümkün 
olmaktadır, zira bu kelime, bizatihi ‘üzerinde’ ma-
nasına gelmektedir!). Aynı şeyi, muktedir, kâdir, 
kadîr, kâdirîn ve kâdirûn formunda gelen keli-
meler için de söylemek mümkündür. Örneğin, 
Allahu Teâlâ’nın muktedir olarak isimlendirildiği 
ve meallerin genellikle ‘güç sahibi’ olarak tercüme 
ettiği Kamer:42 ve 55. ayetlerde, kelimeyi “takdir 
eden” şeklinde anlamlandırmak mümkündür, zira 
Allah bir şeyi takdir ettiği zaman, onun takdirinin 
diğer takdirlere üstün geleceğine kuşku yoktur! 

Ka-de-ra kökünden türeyen kelimelerin mana 
içeriğini ve aralarındaki ilişkiyi daha iyi anlaya-
bilmek için, bazı tefsir ve meallerde kullanılan 
ve ka-ve-ye kökünden türetilen ‘kuvvet’ kelimesi 
ile ka-de-ra kökünden türetilen (ancak Kur’ân’da 
hiçbir yerde bu formda kullanılmayan) ‘kudret’ 
kelimesi arasındaki farka da değinmek gerekmek-
tedir. Bu karşılaştırma şunun için önemlidir: bu 
iki kelime, çoğu zaman birbirine karıştırılmakta-
dır. Aslında lügatler, ‘kudret’in zıddı olarak ‘acz’i 
gösterirken, ‘kuvvet’in zıddı olarak da ‘zaaf’ı gös-
termektedirler. Bu bile bu iki kelimenin (yani 
‘kuvvet’ ile ‘kudret’in) manaca farklı olduğunu 
göstermeye yeter. (Her ne kadar acz ve za’f ya-
kın-anlamlı kelimeler olsa da aynı manaya gelme-
mektedirler. Çünkü acz, bir işte kusur/eksiklik 
söz konusu olduğunda, za’f ise, can, beden ve 
haldeki zayıflık/güçsüzlük için kullanılmaktadır.) 
Kur’ân’da ka-ve-ye kökünden türeyen kelimelerin 
3 farklı formu olduğunu ve bunların içinde en 
çok kuvvet formunun kullanıldığını görüyoruz. 
Diğer formlar, kuvâ (Necm:5) ile kavî (Enfâl:52, 
Hûd:66, Hacc:40 vd.)’dir. Son ikisi isim formudur 
ve Türkçeye çoğunlukla ‘güçlü’ (ya da ‘çok güçlü’) 
olarak tercüme edilmektedir. İlk form ise, “güçlü 
olanın sahip olduğu şey” (yani ‘güç’) anlamında 
kullanılmaktadır. Burada dikkat çeken husus, 
Kur’ân’da Cebrail için zî kuvvetin (kuvvet sahibi) 
(Tekvîr:20), Allah için zu’l-kuvveti (kuvvet sahibi) 
(Zâriyât:58) ve insan topluluğu için ulû kuvvetin 
(kuvvet sahibi) (Neml:33) tabiri kullanılırken 
ne Cebrail ne de başka bir varlık için zî kudretin 
(kudret sahibi) şeklinde veya benzeri bir ifadenin 

kullanılmamasıdır. Bu da kuvvet kelimesinin ak-
sine, kudret’in (Kur’ân terminolojisi göz önünde 
bulundurulduğunda) ‘sahip olunan’ bir şey olma-
dığına delalet eder! Kur’ân’da kuvvet kavramının, 
beden kuvveti (Fussilet:15, Kehf:95), kalp kuv-
veti (Meryem:12), dışarıdan gelen yardım olarak 
kuvvet (Hûd:80) ve ilahi kuvvet (Mücadele:21) 
manalarında kullanıldığına dair İsfehânî’nin gö-
rüşü de bu bakımdan isabetli görünmektedir. 
Zira bunların tümünde de ‘güçlü olmak’ manası 
korunmaktadır. 

Kuvvet kelimesinin bir de ‘yetenek’ yahut ‘po-
tansiyel enerji’ manası vardır ki, bunu en iyi bi’l-
kuvve ifadesinde görmek mümkündür. Fulânun 
kâtibun bi’l-kuvve denildiğinde, kast olunan şey, 
filanca kişinin yazmayı bilmediği ama onu öğren-
me yeteneği olduğudur. Hakeza yazmayı bildiği 
halde yazma eylemini gerçekleştirmeyen kişi için 
de aynı ifade kullanılır. Bu manayı daha iyi göste-
ren örnek ise, en-nevâ bi’l-kuvveti nahlun (“hurma 
çekirdeği bi’l-kuvve hurmadır”) ifadesinde mün-
demiçtir. Burada kast edilen ise, hurma çekirde-
ğinin potansiyel olarak hurma ağacı olmaya uy-
gun ve onun için aday olduğudur. Bi’l-kuvve olan 
şeyin zıddı, malum olduğu üzere, bi’l-fiil’dir ki, 
burada kast edilen de eylemin pratize edilmesidir. 

Kur’ân ka-ve-ye kökünden türeyen başka bir 
kelime daha kullanmaktadır ki, bu, mukvîn’dir. 
Lügatler ve müfessirler, sadece Vakıa:73. ayette 
geçen bu kelimenin, “çölde dinlenen”, “yakılan 
ateşten yararlanan”, “ihtiyacı olan’ veya “fakir 
olan” insanlar manasına geldiğini ifade etmekte-
dirler. Fakat kök-anlam yöntemine göre, birbiriyle 
çelişen bu manaları kabul etmek mümkün değil-
dir. Siyak-sibak’a bakıldığında ise, bu kelimeyle 
kast olunanın, çölde yolculuk yapanların ihtiyaç 
duyduğu ve onunla ‘kuvvet’ bulduğu şey olarak 
“çölde yakılan ateşten yararlanıp ondan kuvvet 
bulan kişiler” olması mümkündür. Yorum bu şe-
kilde yapıldığında, kelimenin kök-anlamla irtibatı 
da kurulabilmektedir.  

Bütün bu izahlardan sonra şu husus açıkça or-
taya çıkmaktadır ki, ka-de-ra kökünden türeyen 
ve çoklu anlamlara sahip olduğu ileri sürülen ke-
limelerin kök-anlamla ilişkisi kurulabilmektedir. 
Bu ise, Kur’ân’da (yaygın olarak bilindiği şekliyle) 
çok-anlamlılığın olmadığını göstermektedir. Biz-
ce, çok-anlamlılığın kabul edildiği bir eser olan 
Müfredât’ın en önemli kusuru da budur. 
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T arih, Doğu toplumları için 
gereksiz bir şekilde övünç ve 

utanç kaynağı olabiliyor. Bu se-
beple geçmişimizin övünülecek 
yanlarını abartarak öne çıka-
rıyor, utanacağımız yanlarının 
ise üzerini kolayca örtüyoruz. 
Her ne kadar siyasi birer proje 
olsalar da Diriliş Ertuğrul, Ku-
ruluş Osman ve Uyanış Büyük 
Selçuklu gibi diziler hem güncel 
politik mesajlarıyla taraftarlığı-
mıza, hem de geçmişe öykünme 
hastalığımız sebebiyle asabiye-
timize hizmet ediyor. Siyasetin 
ittifak eksenli dokusu, dizi ve si-
nema sektörünü de ister istemez 
biçimlendiriyor. 

Batı’da da durum çok fark-
lı değil aslında. Fransızlar; Tu-
nus ve Cezayir’de, İngilizler; 
Hindistan’da ve diğer sömür-
gelerinde işledikleri günahların 
üzerini profesyonelce örtebili-
yor. İspanyollar, Hollandalılar, 
Portekizliler daha bir sürü sö-
mürgeci ülke, tarihlerinin kirli-
karanlık yanlarını kilitli sandık-
larda saklıyor. Amerika Birleşik 
Devletleri’nin yeni kıtada işledi-
ği cinayetlerden sonra ise başka 
bir hâl alıyor süreç. Her şeyi bir 
pazarlama nesnesi olarak gören 

Amerikan emperyalizmi, sinema 
sektörünün de büyüsü ile olay-
ları tersyüz edip, işlediği bütün 
suçları hem olağanlaştırıyor hem 
de bir eşyaya dönüştürüyor. 

Bu akım, Amerikan yerlilerini 
katil olarak gösterip, Amerika’ya 
köle olarak getirilmiş kara tenli 
insanları vahşi olarak belletiyor 
bize. Üstelik bütün ‘kullanışlı‘ 
bilgiler çılgınca zihinlerimize 
boca ediliyor. Avrupa tabi, geri 
kalmıyor bu süreçten. Avrupa-
lı sömürgeciler de işgal ettikleri 
topraklarda işledikleri cinayetle-
ri, insanlık suçlarını sinematog-
rafik şekilde siyasetin ve ticaretin 
hizmetine sunuyor. 

Kutsal Bir Alan Olarak Tarih

Türkiye üzerinde ve Türkiye 
yakın tarihi özelinde düşündü-
ğümüzde iki tarafın mücade-
lesi dikkat çekiyor. Milliyetçi/
muhafazakâr diyebileceğimiz ta-
raf -daha çok savunma reflek-
siyle- kendi rol modelleri üze-
rinden bir bilinç inşa ediyor. 
Ulusalcı diyebileceğimiz taraf ise 
oluşturduğu entelijansiyanın ve 
kontrolündeki kolluk gücünün 
etkisiyle kendi kutsalını bütün 

alanlarda dikte ediyor ve artan 

bir hızla çoğaltıyor.

Bir yanda yeni Cumhuriyet’in 

attığı her adımı, ilahi bir tasav-

vurla kutsallaştıran yeni ve tek 

tip entelijansiya; diğer tarafta 

Necip Fazıl Kısakürek, Kadir 

Mısıroğlu gibi etkili yazar ve 

hatipler... Her iki taraf da kendi 

haklılığını ispat etmek telaşında. 

Her iki kesimin taraftarlarında 

da mutlak bir inanç hakim!

Ümit Aktaş’ın Osmanlı Çağı 

ve Sonrası kitabı tam da bu düz-

lemde okunması gereken bir ki-

tap. Tarihin bir durak değil bir 

süreç olduğunu düşünen, ha-

kikat arayışına cesaret edebilen 

herkesin okuması gereken bir 

kitap var karşımızda. 

Hepimiz dünyada, ister iste-

mez heybemize doldurulan bilgi 

ve ezberlerle var oluyoruz. Çoğu 

zaman organize ve disiplinli bir 

şekilde otoritenin doldurduğu 

bilgi ve ezberlerden bahsedi-

yorum. Üzerine konuşmanın, 

tartışmanın yasak olduğu, farklı 

düşünmenin şirk derecesinde 

tehlikeli görüldüğü bilgiler bun-

lar. Ama bu bilgi ve ezber eleş-

tirisi, bir başka bilgi ve ezberin 

Osmanlı Çağı ve Sonrası kitabında bir savunma/karşı koyma refleksinden 
ziyade anlama ihtiyacı hakim. Muğlak sonuçlardan çok, süreçlere 
odaklanmış bir düşünme biçimi çalışmada öne çıkıyor. Türklerin at 
üstünde Orta Asya’dan vuruşa vuruşa batıya ilerlemesi, göçebe bir 
toplumun yurt edinme tutkusu ve bu tutkunun hâlâ ‘sahiplik’ duygusu 
olarak içimizde varolması, genetiğimize işlemiş bir yaşam tarzının, zaman 
ve mekan değişse bile kendisine bir varolma biçimi ürettiğini gösteriyor.
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müdafaası için yapıldığında 
mutlaka sahihliğini yitiriyor. 

Osmanlı Çağı ve Sonrası kita-
bında ise bir savunma/karşı koy-
ma refleksinden ziyade anlama 
ihtiyacı hakim. Muğlak sonuç-
lardan çok, süreçlere odaklanmış 
bir düşünme biçimi çalışmada 
öne çıkıyor. Türklerin at üstünde 
Orta Asya’dan vuruşa vuruşa ba-
tıya ilerlemesi, göçebe bir toplu-
mun yurt edinme tutkusu ve bu 
tutkunun hâlâ “sahiplik” duy-
gusu olarak içimizde varolması, 
genetiğimize işlemiş bir yaşam 
tarzının, zaman ve mekân de-
ğişse bile kendisine bir varolma 
biçimi ürettiğini gösteriyor. 

Toprağa duyduğumuz bağ-
lılık, cep telefonu ve otomobil 
hızına düşkünlüğümüz1 göçebe 
kimliğimizin izleri sanki. Sel-
çukludan bu yana hem Osman-
lı tecrübesinde hem de yeni 
Cumhuriyet’te karşımıza çıkan 
askeri darbe geleneği, yüzlerce 
yıllık bir kabul ve öğretinin mo-
dern hâli. Üretim ve tüketim an-
layışımız, merhametimiz, iyilik 
duygumuz nasıl bin yıldan öte 
bir öğretiye dayanıyorsa; devlet-
ordu sistemimiz, bürokratik alış-
kanlıklarımız, hamasi nutukları-
mız da geçmişin bir durağında 
heybemize konulmuş olmalı!

Ne kadar inkar etmeye çalı-
şırsak çalışalım Osmanlı’dan da 
önceye dayanan uzun bir geçmi-
şin güncel sürümüyüz. Bugünkü 
davranışlarımız, ezberlerimiz, 
kutsallarımız eğer bir sorgulama 
alanımız yoksa terk edemedi-
ğimiz geçmişimizin bir parçası. 
Esasen ortada siyasi hayatımıza 
şekil veren iki farklı görüş de 
yok. Aynı merkezden beslendik-
lerini kabul etmeyen taraflar var.

1 Ümit Aktaş, Osmanlı Çağı ve Sonrası, 
Çıra Yayınları, İstanbul, 2020, s.173. 

Uygarlıklar Arasında
“Tarih, yaşanırken olduğu 

kadar yazılırken de hep yeniden 
inşa edilir.”2 diyor Ümit Aktaş, 
Osmanlı Çağı ve Sonrası kitabına 
başlarken. Hakikatten bağımsız 
olarak “vakanüvisler”, tarih ki-
tabını şartlara ve ihtiyaçlara göre 
sürekli geliştirirler şüphesiz. Bu 
geliştirme resmî ideolojinin kut-

sal ihtiyacını karşıladığı gibi, ge-
niş kitleler açısından da bir çeşit 
afyon rolü üstlenir. Bu inanma/
iman ihtiyacı olmasa taraflar “ki-
şilik sorunları” yaşayacağı gibi, 
kurulu düzen de tehlikeye girer! 
Makbul bir tarih üretimi rejimler 
için ihtiyaç olduğu kadar, tebaa 

2 Ümit Aktaş, age., s.11.

için de bir ihtiyaçtır. Sözgelimi 
Amerikan tarihini hakikat üze-
rinden inşa etmek, Amerikan 
kurucu aklından önce, üretilme-
ye çalışılan Amerikan ulusunu 
rahatsız edecektir. 

Uygarlıkların eril ve dişil do-
kusu, bu uygarlıkların kurduğu 
idarelerin yönetim biçimlerini de 
ister istemez şekillendirir.3 Türk, 
Roma, Arap, Yunan ve Germen 
medeniyetlerinin savaşçı-avcı, 
göçebe, hayvancıl üretime daya-
lı, güç ve hakimiyet eksenli yapı-
sı ile Hint, Çin, Sümer ve Mısır 
uygarlıklarının yerleşik, toprağa 
bağlı, tarımsal üretime dayalı 
dişil yapısı yönetim biçimlerin-
de farklılaşmayı doğurmaktadır. 
Eril yapıya sahip, savaşçı top-
lumlarda gücün hakimiyeti ve 
insanların güce itaati yaygınla-
şırken, sınıf bilinci gerilemek-
te; dişil toplumlarda ise oluşan 
sınıfsal kurgu sebebiyle gücün 
temerküzü zayıflamaktadır. 

Eril karakterli toplumlar, var 
olabilmek için sahip oldukları 
askerî gücü kullanmak zorun-
dadır, dişil topluluklar ise sahip 
oldukları toprakları ve tarımsal 
üretim girdileri ile ticaret yolları-
nı korumak mecburiyetindedir. 
Tarih boyunca savaşların, istis-
na olarak çıkarları çakışan eril 
karakterli toplumlar arasında; 
genel olarak ise saldırı ve savun-
ma pozisyonunda yer alan eril ve 
dişil nitelikli toplumlar arasında 
yaşandığı görülmektedir. Eril ni-
telikli toplumlar kutsal devlet ve 
saltanat modeli üretirken, dişil 
toplumlarda sınıfların varlığına 
bağlı olarak göreceli bir “sınıfsal 
çoğulculuk” modeli karşımıza 
çıkmaktadır. 

Selçuklularda gördüğümüz 
“kutsal devlet” miti, Osmanlılarda 

3 Ümit Aktaş, age., s.23.

İmparatorluk fetihle 
birlikte bir yandan 

yönetim bürokrasisinde 
değişikliğe giderken 
diğer yandan askerî 

bürokraside de 
devşirme/kulluk 

sisteminin güdümüne 
girmektedir. Bu tarihten 
sonra askeri bürokrasi 

devlet yönetiminde 
etkilerini bugün de 

hissettiğimiz baskın bir 
güç hâline gelecektir. 
İmparatorluk saltanat 

için risk teşkil etmeyen, 
askerî kulluk sisteminin 
kendi selametini tesis 
edeceğini planlarken, 

zaman içerisinde 
yeniçeriler bu selametin 
en büyük tehdidi hâline 

gelecektir.
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karşımıza çıkan padişahın 
“Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” 
söylemi, yeni Cumhuriyette şe-
kil değiştirerek form alan “Ulu 
Önder” ve “Millî Şef” tezleri, kö-
kenleri itibarıyla yüzlerce yıllık 
eril bir karakterin bünyemize 
nüfuz ettiğini gösterir. Türk aile 
yapısındaki baba figürü ile dev-
letin “Devlet Baba” rolü arasın-
daki paralellik de aynı karakte-
rin bir uzamı olarak karşımızda 
durmaktadır. 

Gerek İslâm toplumların-
da gerekse gayrimüslim toplu-
luklarda devletin kutsal rolünü 
ikame eden asıl unsur dindir. 

İslâm toplumlarında ulema, kut-
sanan bilgi ve değerleri bir zırh 
ile kuşatarak, dini muhafaza al-
tına alırken; Hıristiyan toplum-
larda Kilise, krallığın muhafızı 
rolünü üstlenmektedir. Şüphe-
siz bu üstlenici, muhafaza edici 
dilin, taşıdığı risk kadar müka-
fatının da bulunduğu göz ardı 
edilmemelidir!

Dişil toplumların erken yurt-
lanması, tarıma dayalı yerleşik 
hayatı benimsemesi dış güçlere 
karşı sadece savunma ihtiyacını 
doğururken; eril karakterli top-
lumlar sahip oldukları hız ve 
gücün etkisiyle sürekli hareket 

etmek ve fetih motivasyonu ile 
yeni hedeflere ilerlemek zorun-
dadır. Yerleşik hayata geç ka-
lınmasının temel nedeni uygun 
yurt bulunamamasından ziyade, 
göçebe-savaşcıl karakterin yurt-
lanmaya müsaade etmemesidir. 
Savaşcıl toplumların yurtlandık-
tan sonra yerleşik hayatta asimile 
oldukları ve bir süre sonra tarih 
sahnesinden çekildikleri düşü-
nüldüğünde eril toplumlar için 
karakter değişimi bir anlamda 
yok olmak demektir.

Devlet yönetimi, bir yurt 
hayali ve fetih ile tebaasını mo-
tive ederken, aynı zamanda 

her fetihten sonra yeni bir yurt 
arayışına girişmektedir. Türkle-
rin Anadolu’ya girişi, ilerleyişi, 
İstanbul’u fethedip Balkanlara 
yürüyüşü, bir yandan Viyana 
kapıları kuşatılırken diğer yan-
dan Afrika ve Kafkaslarda süren 
genişleme süreçleri, eril devlet 
yapısının durağanlığa direnişi-
dir. Çünkü devletin fetih moti-
vasyonunu kaybetmesi bağlıları-
nın güce itaatini sorgulanır hâle 
getirecektir. Nitekim Osmanlı 
İmparatorluğu’nda ciddi muha-
lif akımlar, iç sorunlar sebebiyle 
değil, savaşlarda toprak kaybe-
dilmesi ile doğmuştur. Devlet 

yönetimindeki aksaklıklar, askerî 
yapının ve toprak sisteminin bo-
zulması tolere edilebilir sorunlar 
iken, kaybedilen herhangi bir sa-
vaştan sonra saltanatın ve “kutsal 
devlet”in tartışılır hâle gelmesi 
tebaanın içselleştirilmiş eril yapı-
sının tezahürüdür. 

Fetih ve Bürokrasi
İstanbul Türkler için önemli 

bir fetih figürüydü. En başından 
bu yana nihai bir hedef olarak 
görülen İstanbul’un fethiyle bir-
likte İmparatorluğun doğal sı-
nırlarına ulaştığı kabul edilerek 
devletin eril aklı küçültülebile-
cekken, Osmanlılar Balkanlar 
üzerinden Avrupa’ya yürüyerek 
birleşik Avrupa devletlerini kar-
şılarına kaldılar. Avrupa toplum-
ları açısından ölüm kalım müca-
delesi hâline gelen bu savaşlar, 
Osmanlı ordusu açısından artık 
aynı anlamı taşımıyordu. İmpa-
ratorluğun yurtlanma serüveni-
nin, İstanbul’un fethi ile niha-
yete erdiği düşüncesi yaygın bir 
kanaate dönüşürken, fetih moti-
vasyonu azalan bir eril devletin/
tebaanın da yıkılması kaçınılmaz 
bir hâl alacaktı. Bu bağlamda Os-
manlı İmparatorluğu’nun çöküş 
hikayesinin 16. yüzyılda başladı-
ğı düşüncesi yanlış olmayacaktır. 

Yurtlanma serüveninin en 
azından zihnen İstanbul’un fethi 
ile sona ermesi ile birlikte yüzler-
ce yıllık devlet töresinde yaşanan 
değişiklikler dikkat çekicidir. 
Daha muhafazakar bir yöneti-
me evrilen Osmanlı Sarayının 
bu dönemde Bizans etkisinde 
kaldığı söylenebilir. Fatih Sultan 
Mehmet’in bir kanunname ile 
kardeş katlini yasallaştırması ve 
2. Mahmut’a kadar saltanatta söz 
sahibi olabilecek yeğen, amca ve 
kardeşlerin bu “yasal dayanak” 

Esasen Fransız aklı ile kurulan, daha sonra İngiliz 
kontrolünde faaliyetlerini sürdürüp, Alman taraftarlığı 
ile nihayete eren İttihat ve Terakki Cemiyeti, Fransız 
Devriminden devşirme sloganları dışında yeni bir şey 
söylemiyordu. Hanedana ve saltanata bağlı batıcıl bir 
reform önerisi zaten Osmanlı sarayının 2. Mahmut, 3. 

Selim, Abdülaziz ve Abdülhamit gibi padişahlarının birincil 
önceliğiydi. İTC’yi motive eden asıl unsur eğitim görmüş, 

çoğu yurt dışında farklı eğilimlerle temas etmiş yeni 
entelijansiyanın, yönetim hakkını kendinde görmesiydi.
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ile katledilmesi, üstelik bu katl 
için İslâmî referanslar üretilmesi, 
yönetimde Bizans Sarayı etkisi-
nin en bariz belirtisidir.4 

Bir Bizans Sarayı uygulaması 
olarak görülen haremlik-selam-
lık düzenlemesi de yine fethin 
ardından Osmanlı Sarayında 
alan bulabilmiştir. Etkileşim 
hâlindeki toplumların birbiri-
ni dönüştürmesi kaçınılmazdır. 
Gerek savaşlar, gerekse ticaret 
mekanizmaları insan ilişkile-
rinde yüzlerce yıl sürecek kalıcı 
etkiler bırakabilir. Haremlik-se-
lamlık uygulamasının bir dinî 
hassasiyet olarak kabul görmesi-
nin yanı sıra, yine dinî hassasi-
yetin bir göstergesi kabul edilen 
kadınların çarşaf giymesinin Bi-
zans sarayından devşirildiği id-
diası da ilginçtir.5  Endülüs İslâm 
Devleti’nde yaşayan gayrimüslim 
kadınların Müslüman kadın-
lara özenerek örtülü kıyafetler 
giydikleri düşünüldüğünde bu 
etkilenme çok garip karşılan-
mayacaktır. Ancak, toplumlarda 
tarih boyunca izler bırakacak bu 
tür değişiklikleri tek bir nedene 
veya eksene bağlamak da eksik 
olabilir.

İmparatorluk fetihle birlikte 
bir yandan yönetim bürokrasi-
sinde değişikliğe giderken diğer 
yandan askerî bürokraside de 
devşirme/kulluk sisteminin gü-
dümüne girmektedir. Bu tarih-
ten sonra askeri bürokrasi devlet 
yönetiminde etkilerini bugün 
de hissettiğimiz baskın bir güç 
hâline gelecektir. İmparatorluk 
saltanat için risk teşkil etmeyen, 
askerî kulluk sisteminin kendi 
selametini tesis edeceğini plan-
larken, zaman içerisinde yeniçe-
riler bu selametin en büyük teh-
didi hâline gelecektir. Bu tehdidi 

4 Ümit Aktaş, age., s.154.

5 Ümit Aktaş, age., s.110-111.

geç de olsa fark eden devlet, Ye-
niçeri Ocağı’nın devşirme yapısı-
nı yerli asker istihdamı ile değiş-
tirmeye çalışmış ancak başkaca 
faktörlerin etkisiyle ordu içinde 
stabil bir düzen bir daha tesis 
edilememiştir. Nihayetinde açık 
bir düşman olarak değerlendiri-
len Yeniçeri Ocağı kanlı bir şekil-
de yok edilmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 
askerî düzen toprak sistemiyle iç 
içedir. Askerî düzenin bozulmuş 
olması aynı zamanda toprak dü-
zeninin de bozulduğu anlamına 
gelir. İmparatorluğun ilk yüz-
yıllarında toprağın mülkiyeti-
nin Allah’a ait olduğundan yola 
çıkarak kurulan toprak sistemi, 
ilerleyen zamanlarda bozularak 
feodal yapıların toprak ve köylü 
üzerinde hakimiyet kurmasına 
neden olmuştur. 

İmparatorluk nihai yurtlan-
manın neden olduğu zihni du-
rağanlığa ilaveten, artık askeri 
bürokrasi ve yeni ortaya çıkan 
feodal yapılarla da uğraşmak 
zorundadır. Bütün bu etkenler 
zincirleme şekilde reaya ve ule-
mayı devletle karşı karşıya getir-
miş; askeri bürokrasinin “resmî 
tarikatı” Bektaşilik de düşman 
olarak görülmeye başlanmıştır. 
Bu bakış açısı, tarikatın orta sı-
nıf bağlılarının da memnuni-
yetsizler sınıfına dahil olmasına 
sebep olmuş, her alanda muha-
lifleri çoğalan devlet ilk kez dini 
bir oluşumu doğrudan karşısına 
almıştır. 

Bütün bunların neticesinde 
esasen bir asimilasyon yönte-
mi olan ve 1. Murat tarafından 
Hristiyan esirlerin çocuklarının, 
ailelerinden alınarak Müslüman 
olarak yetiştirilmeleri esasına 
dayanan Yeniçeri Ocağı bozul-
muş, adil bir toprak rejimin-
den feodal bir toprak sistemine 

geçilmiş, devletin/saltanatın ko-
runması için kardeş katli gibi 
gayri İslâmî düzenlemeler dinî 
kılıflarla yasallaştırılmış, fetih 
motivasyonu işlerliğini yitirmiş 
daha da önemlisi imparator-
luk dünyanın değişen şartlarına 
uyum sağlayamayarak zayıfla-
maya başlamıştır. 

Bir Kafa Karışıklığı Olarak
İttihat ve Terakki Cemiyeti
Hem devlet hem de toplum 

açısından büyük bedellere neden 
olan İttihat ve Terakki Cemiyeti 
(İTC) esas itibarıyla çok fark-
lı görüşlerin ortak bir düşman 
karşısında bir araya gelmesinden 
müteşekkil bir yapıdır. Üst kim-
liğini “Osmanlıcılık” diyebilece-
ğimiz bir çatının oluşturduğu; 
Batıcı, Türkçü, Sosyalist, Mason 
ama son kertede Abdülhamit 
karşıtı bir oluşum. Bu yapının 
karmaşıklığı bileşenlerinin uzun 
süre bir arada kalmasına doğal 
olarak müsaade edemezdi, nite-
kim cemiyet kısa sürede kendi 
içinden bir çok muhalif gurup 
çıkararak ayrıştı. Bir kısım Cemi-
yet üyeleri ise, fikir ayrılıklarına 
düştükleri Cemiyetin üst yöne-
timi tarafından tasfiye edilerek 
uzaklaştırıldılar. 

Her ne kadar çok eğilim ba-
rındırsa da Cemiyetin baskın 
karakterini oluşturan iki eğilim 
öne çıkmaktadır: Batıcılar ve 
Türkçüler. Batıcılar içinde dinin 
her alanda yok sayılıp Sosyalist 
bir düzen kurulmasını hayal 
eden, nesillerin ıslahı için fan-
tastik düşünceler öneren, bütün 
cemiyet ve devlet hayatının ba-
tıdan kopyalanmasını savunan 
“aydınlar” bulunmaktadır. Türk-
çüler ise kendi içinde daha tutar-
lı olmakla birlikte, Türkçülüğün 
beslendiği kaynaklar dikkate 
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alındığında daha tutarsız bir yol 
izlemektedir.

Türkçüler, özellikle Balkan-
lar’da Osmanlı tebaasının ulus-
laşması sonrasında, geç kalmış 
bir uluslaşma heyecanı içindedir. 
Bu ‘tutarlı’ davranış, hareketin 
beslendiği kaynaklar göz önüne 
alındığında tutarsızlaşmaktadır. 
Bu akımın ilk öğretmenleri Ma-
car Vamberi, Polonya’dan ithal 
paşalar, Selanik ve İstanbul’da 
mukim çok sayıda Yahudi kanaat 
önderi, Masonlar ve milliyetçilik 
çalışmaları yapan Avrupalılardır. 
“Turan” kelimesini ilk kez lite-
ratüre sokan Macar Vamberi’dir. 
Moiz Kohen ünlü bir Türkçü 
olarak Tekin Alp adıyla yazılar 
yazmaktadır. Moiz Kohen’in en 
yakın arkadaşı ise Türkçülük 
akımının kurucusu kabul edilen 
Ziya Gökalp’tir! 

İttihat ve Terakki Cemiyeti 
bileşenlerinin çokluğu sebebiyle 
karmaşık bir yapı olduğu kadar, 
bu yapıların beslenme odakları 
açısından da kafası karışık bir 
yapıdır. Bu kafa karışıklığı sebe-
biyledir ki iktidarları döneminde 
şikayet ettikleri istibdat uygula-
malarını artırarak sürdürmüş, 
otoriter yapıyı muhafaza etmekle 
kalmamış güçlendirmiş, “hafiye-
lik düzeni”ni daha kudretli bir 
şekilde devlet mekanizmasına 
yerleştirmiştir. Bu her açıdan 
hazırlıksız yakalanılmış iktidar 
deneyimi sonunda, yönetimsel 
yetersizlikler, kişisel beceriksiz-
likler ile devleti kurtarmak iddi-
asındaki bir hareket İmparator-
luğun sonunu hazırlamıştır. 

Yeni Cumhuriyetin Eski Aklı
Osmanlı İmparatorluğu’nun 

kurucu aklı; dinî alanda Sünni-
liği, üretim anlamında Asya tipi 
üretimi, devlet yapısında ‘kutsal 
devlet’ modelini, askeri alanda 

ise saltanat iddiası olmayan kul-
luk sistemini benimsemişti. Os-
manlıya karşı muhalif bir hare-
ket olarak ortaya çıktığını iddia 
eden İttihat ve Terakki Cemi-
yeti bu kurucu aklın ilkelerin-
den hiçbirine itiraz etmiyordu! 
İTC, padişahın gölgesi altında, 
mevcut mekanizmaları kont-
rol edebilmeyi bunun yanında 
Avrupa’ya hoş görünmek için 
arada bir ‘kontrollü seçim’ yap-
mayı hayal ediyordu!

Esasen Fransız aklı ile kuru-
lan, daha sonra İngiliz kontro-
lünde faaliyetlerini sürdürüp, Al-
man taraftarlığı ile nihayete eren 
Cemiyet, Fransız Devrimi’nden 
devşirme sloganları dışında yeni 
bir şey söylemiyordu.6 Haneda-
na ve saltanata bağlı batıcıl bir 
reform önerisi zaten Osmanlı 
Sarayının 2. Mahmut, 3. Selim, 
Abdülaziz ve Abdülhamit gibi 
padişahlarının birincil önceli-
ğiydi. İTC’yi motive eden asıl 
unsur eğitim görmüş, çoğu yurt 
dışında farklı eğilimlerle temas 
etmiş yeni entelijansiyanın, yö-
netim hakkını kendinde görme-
siydi. Bu, esas itibarıyla üstenci 
bir tavır iken, Osmanlı Sarayının 
ülke içinde/dışında yanlış uygu-
lamaları Cemiyet etrafında farklı 
kesimlerden muhalif insanların 
toplanmasını sağladı. 

Yeni Cumhuriyet’te tıpkı Os-
manlı gibi devletin Sünni kim-
liğini, başkaca bir askeri kulluk 
sistemini ve kurucu iradeye (kut-
sal devlet/yeni tip saltanat) bağlı 
bir yönetimi öngörmüştü. Devlet 
aygıtının marjinal, toplum doku-
suyla uyuşmayan uygulamaları 
onun dinî, yönetimsel, askerî ve 
bürokratik tercihlerini değiştir-
miyordu. Esas itibarıyla birbi-
rinin karşıtı/muhalifi gibi görü-
nen bu üç ayrı yapı, varlıklarını 

6 Ümit Aktaş, age., s.305-309.

diğerlerinin kötücüllüğü üzerine 

kuran bu üç ayrı sistem, birbiri-

nin takipçisi ve taklitçisiydi.

Bu takipçiliği gün yüzüne çı-

karan en bariz örnek “devletin 

Sünniliği” meselesidir. Türklerle 

Safeviler arasında yıllarca süren 

hükümranlık mücadelesi, Yavuz 

Sultan Selim ile Şah İsmail ara-

sındaki savaş sonrasında bugün-

kü Şii-Sünni ayrışmasını oluş-

turmuştur. Oysa Şah İsmail’in 

ordusunda askerleriyle birlikte 

Sünni Türk beyleri, Yavuz Sultan 

Selim’in ordusunda Şii askerler 

bulunmaktadır. İran’la Türkiye 

arasında yaşanan her güncel so-

runda tartışmanın asıl konudan 

ziyade Şii-Sünni ayrışması ekse-

ninde yürütülmesi, bir ulusalcı 

ile bir muhafazakârın bu tartış-

mada aynı fikirde olması ve ne-

redeyse aynı cümleleri kurması, 

halef-selef devletlerin Sünni ya-

pısının bir sonucudur.

Hayat etkileşime açık bir sü-

reçtir. Osmanlı nasıl savaştığı 

toplumlardan etkilenmişse, yeni 

Cumhuriyet’te ister istemez va-

roluşunun temelini teşkil eden 

Osmanlı’dan etkilenmiştir. Aksi 

de mümkün değildir. Bu müm-

künsüzlük yeni Cumhuriyet’in 

Osmanlı İmparatorluğu’nun bir 

sürgünü olduğunu ortaya koyar. 

Her ne kadar yeni Cumhuriyet 

inkar politikaları ile yola çıksa ve 

yakın zamana kadar inkâr poli-

tikalarını sürdürse de 2021 Tür-

kiye’sinde her iki devletin de ku-

rucu aklının ortak olduğu açıkça 

görülmektedir. 

Ümit Aktaş’ın Osmanlı Çağı 

ve Sonrası kitabı, hamasetten 

ve ezberden uzak diliyle, inkar 

edilemez bir geçmişi anlamaya 

çalışırken hepimizi bir hesaplaş-

maya da davet etmektedir.


