
VAROLUŞ KRİZLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
Ahlaki Kayıtsızlık, Kültürel Müphemlik ve Hayatın Anlamı

İ çinde yaşadığımız küresel kültür, bir yandan zamanı 
akışkan hâle getirirken diğer yandan sosyal sınırları 

siliyor ve sabit tanımların yerine esnek ve değişebilir müp-
hem değerleri ikame ediyor, belki böylece modernlikten de 
intikam alıyor. Kabul etmek gerekir ki, doğruyla yanlışı, 
hakikatle safsatayı birbirinden ayırmanın giderek zorlaştığı 
bu iklim, insanı yolundan şaşırtan, şüpheye sürükleyen, 
yalnızlaştıran bir süreç aynı zamanda. 

Küresel ölçekte ve kapitalist yaşam sistemi dâhilinde 
hemen her şeyi şekillendirme iddiasını ileri süren yaşam 
koçları, topluma mutluluğun kendini gerçekleştirme, 
maksimum potansiyele ulaşma gibi kavramlara, dolayısıyla 
bencilliklerin kışkırtılmasına bağlı olduğunu söylüyor ve 
insanlara süreklilik arz edecek şekilde kişisel gelişimle-
rine odaklanmayı telkin ediyorlar. Sorun da buradadır: 
Şematik bir tarzda sunulan böylesi öğütlerin, insana bir 
istikamet kazandırdığını söylemekse çok zor, zira hayat, 
inanç ve fikriyatlarına bakıldığında çoğu kişi için hâlâ boş 
ve anlamsız...

Uzun zamandır müphemlik kavramı kelime hazinemizde 
farklı anlamlarıyla yer buluyor, kendi içinde farklılaşan 
çağrışımlarıyla günden güne öne çıkıyor.  Hiç şüphesiz 
postmodern düşünme biçiminin önünü açan en önemli ge-
lişmelerden birisi konumundaki müphemlik, kayıtsızlıkla 
kol kola girerek insanın varoluşuna ilişkin ahlaki yarılmala-
rın ve yerinden etmelerin bütün biçimlerini kapsar. İnsanın 
hidayeti ve felahı için yegâne sahih istinatgâh olan son 
ilahi vahyin indirildiği Ramazan ayına adım atarken, vahiy 
bilgisinin hayatın bütününe nasıl nüfuz edeceğini gösteren 
Peygamberimiz (s.a.v.)’in şahsında nebevi öğretinin doğası-
na dair farkındalık kazanmak zaruridir. Bu bize her şeyden 
evvel bir hakikat olduğunu ve bunun da İslâm’la insanlığa 
sunulduğunu gösterir. Bu çerçevede kendi sınırlarımızın 
farkına vararak hayatımızı anlamlı kılmaya çalışırken, ideal 
yapılar ve kurumlar arayışından önce, mütevazı bir şekilde 
onun mücadelesini sürdürmek, ideal ilkeler ve doğrular 
ışığında hayata yön vermek daha doğru olacaktır.  Kendi-
miz için, ailemiz, çevremiz, kardeşlerimiz ve tüm insanlığın 
iyilik ve hayrı için seferber olma zamanıdır. Zor zamanlar-
da dostlarımızla birlikte yol yürümenin değerini bilmeli, 
doğruluğuna inanmalıyız. Doğrusu “vasat ümmet” olma 
bilinciyle hareket eden bir toplum, her türlü aşırılıktan 
uzak bir şekilde ne hakikati tekelinde bulundurma teşeb-
büsünde bulunur ve haddini aşar ne de hakikati ortadan 
kaldıracak bir tarzda müphemlik kültürüne meydan verir. 
Vasat olmanın gereği olarak imkânlar ve sınırlar dâhilinde, 
fitneye meydan vermeden düşünceyi zenginleştirmenin 
yollarını arar. 

Meselelere eleştirel bakmasını bilen ve mevcut din anlayışı 
ile İslâm arasındaki kopukluklara dikkat çeken İslâmcıların 
bu iki hususu ciddiyetle ele alması gerektiğini söyleye-
biliriz. Çünkü çoğulculuk, özelliği itibarıyla hakikati 
ortadan kaldıran ve belirsizliği muhkem kılan postmodern 
tasavvurun aksine İslâm, bir meta anlatı olarak hakikat 
iddiasındadır. Dünya üzerindeki her şeyi değiştirebileceği 
ve kendine uyarlayabileceği inancından beslenen Batı’nın 
“hakikat” ile arasına mesafe koyması sürecinde belirginlik 
kazanan postmodern kayıtsızlık, Batı için gerçekten yıkıcı 
bir etkide bulunmuştur. Onlar nezdinde hakikatin görece-
leşmesi, İslâm dünyasında İslâmî tezlerin daha yüksek sesle 
telaffuzunu kolaylaştırmıştır. Fakat Müslümanların küresel 
ölçekli tartışmalarda fikrî üstünlüklerini yetkin bir biçimde 

ifade edememeleri önemli bir mesele olarak hâlâ önümüz-
de durmaktadır. 

Yerelin küresel bağlamlar, yaşam biçimleri ve iktisadi dönü-
şümlerden beri olmadığı günümüz sosyal benzeşmesinde 
hangi açılardan olursa olsun kurulacak din dilinin kuşatıcı 
ve küresel bir mahiyet taşıması hayati bir zorunluluktur. 
Bunun için toplumların yön ve istikametlerinin, felah ve 
ifsatlarının tayinindeki etkisi bakımından hayli önemli bir 
konumu bulunan entelektüellerin acilen baskın kültürün 
paryası olmaktan kurtulmaları gerekiyor. Pusulamızı hangi 
yöne çevireceğimizi gerek dünyaya gerekse kendilerine 
bakarak sorgulamalılar. “Müddei iddiasını ispatla mükellef-
tir” denilir ya, işte insanlar iddiaların ispatı için cesaretin 
yanında maharet içeren somut örnekler görmek istiyor.

Krizler çağında anlamın, geçici mutluluklarla aynı manaya 
geldiğini düşünme yanılgısına düşülse de pek çok kişi içten 
içe bunun ne kadar boş olduğunu seziyor. Öyleyse anlamı 
öznel olanda değil de ilahi hakikatte aramak daha doğru 
bir yol değil midir? Amaç ve araçların birbirine karıştırıl-
dığı, gelgeç zevklerin başköşeye oturtulduğu zamanlarda, 
hayatta neyin peşinden gitmeye değer olduğuna nasıl karar 
verebiliriz? Maddiyat ve araçsallaştırma mantığı ilişkileri-
mizi nasıl etkiliyor? Her durumda “bunun bana ne faydası 
var?” demek yerine, dikkatimizi şartsız ve karşılıksız olarak 
bizi biz kılan değerlerimize, ailemize, akrabalarımıza, 
komşularımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve çevremize 
yöneltmek daha kıymetli değil mi?  Sımsıkı tutunmayı seç-
tiğimiz esaslardan ahlak, iyilik, vicdan, haysiyet, hakikat, 
adalet, infak, merhamet, ilim, hayâ, sadâkat gibi düstûrlar 
bugün hayatımızda nasıl bir yer tutuyor? Parçalanmış, 
bireyselleşmiş bir toplumun sakinlerinin gerçeklerle yüz-
leşmesi için böylesi soruların sayısı arttırılabilir ama temel 
meselemiz değişmez.  

Son tahlilde ahlaki kayıtsızlıkların beslediği belirsizlikle-
re ve müphemliklere odaklanan bakış açısına tutunmak 
yerine, İlahi Kelâm’ın çağırısının sesine kulak vererek 
anlamlı bir hayat sürmenin yolları üzerinde tefekkür etmek 
gerekiyor. Zira rahman ve rahim olan Allah insana acımış, 
yarattığı insanın bu kusurunu bilerek ona vahyini gön-
dermiş ve böylece onun ontolojik eksikliğini gidermiştir. 
Ramazan iklimi, huzurun, bencilliklerin ötesindeki insani 
erdemlere bakabilme becerisi olmaksızın var olamayacağını 
hatırlamamız için büyük bir imkâna dönüşebilir. 

Gürültüye ve harekete maruz kalarak düşünme meleke-
lerinin felç olmasına rıza gösteren modern bireyin, oruç 
münasebetiyle, sükût ve sükûnun nasıl dönüştürücü 
olabileceğinin ipuçlarını yakalaması gerekiyor. Unutmama-
lıdır ki, Kur’ân-ı Kerim, maddeyi mutlaklaştırarak dünyada 
bir yeryüzü cenneti kurmak için değil tam tersine insanın 
icat ettiği putlardan arınarak tevhidi, kulluğu yaşatmak 
için vahyedilmiştir. Tabloda her şeyin bulanık göründüğü 
zamanlarda, uyarıcı sorularıyla zihnimizi, ahlaki duruşu-
muzla ilgili hassas noktaları ve yaratıcı potansiyellerimizi 
harekete geçiren Muhammed İkbal’e müracaat ederek 
“Müslümanlara yeniden Müslüman olma” çağrısını bir kez 
de buradan yineleyelim. Bu vesile ile Kur’ân ayı Ramazan’ın 
ilahi rızaya muvafık, bütünlüklü bir hayatın nasıl inşa 
edileceğini enine boyuna düşündüğümüz bir zaman dilimi 
olmasını temenni ediyoruz

Yeni sayımızda buluşmak üzere…
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G Ü N D E M

SÂBİKÛN OLABİLMEK
METIN ALPASLAN

“Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve ‘Muhak-
kak ki ben Müslümanlardanım’ diyenden daha 

güzel sözlü kim olabilir?” (Fussilet 41/33)

H ayatın gidişatı iki eksende akar, gece-gün-
düz, aydınlık-karanlık, iyi-kötü, güzel-çir-

kin, kâr-zarar şeklinde zıtlıklar üzerine kuru-
ludur. Genel olarak Kur’âni tablolarda insanlar 
sevap ehli-günah ehli, mümin-kâfir şeklinde 
iki sınıf olarak anlatılır ve ahiret hayatı da 
Cennet-Cehennem, mükâfat-mücazat olarak iki 
boyutlu tavsif edilir. Ancak 56/Vâkı’a Suresi’nde 
bildirildiği üzere kıyamet koptuğu zaman in-
sanlar mertebe mertebe ayrılacaklar, üçüncüsü 
“Sâbikûn” olarak adlandırılan üç sınıfa(fırka) 
bölüneceklerdir.

Mekke döneminde Allah’a şirk koşan ve Kur’ân’ı 
yalanlayan müşriklerin, “Biz öldükten, toprak 
ve kemik yığını hâline geldikten sonra mı, 
biz mi bir daha diriltilecekmişiz?” (Vakıa 47) 
sualine cevap sadedinde kıyametin anlatılma-
sıyla başlayan Vakıa Suresi, “Kıyamet koptuğu 
zaman, onun vukuunda hiçbir yalan yoktur. 
O, (kimini)alçaltıcı (kimini)yükselticidir. Yer 
şiddetle sarsıldığı, dağlar parçalandığı, dağı-
lıp toz duman hâline geldiği. Ve sizler üç sınıf 
olduğunuz zaman.” (Vâkı’a 1-7) cevabıyla şüp-
hecilerin iddialarını çürütürken, aynı zamanda 
bize ahiret hayatına geçildiği zaman insanların 
üç sınıfa ayrılacağını da haber vermektedir. “…
Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman; İşte o 
“Ashâb-ı meymene”(kitabı sağdan verilenler) ne 
mutludurlar, “Ashâb-ı meş’eme”(kitabı soldan 
verilenler) ne mutsuz ve uğursuzdurlar. (İman 
ve amelde) yarışıp öne geçenler de öne geçmiş 
öncülerdir. (Sâbikûn)” (Vâkı’a 8-10).

Üçüncü fırka olan Sâbikûnlar, “önde olanlar, 
öncüler” yüce bir makam olarak anlatılmakta, 
rableri katındaki değerleri beyan edilmekte, 
nimetlerin en büyüğü ve en kıymetlisi olan, 
Allah’a yaklaşma(mukarrabûn) ve onun nez-
dinde gözde olanlar olarak tarif edilmektedir. 
“İşte onlar en çok gözde olanlardırlar (Allah’a 
yaklaştırılanlardır), Naim (nimet) cennetlerin-
dedirler.” (Vâkı’a 11-12). İlk insandan itibaren 
kıyamet gününe kadar bütün insanlar bu üç 
grup içinde mütalaa edileceklerdir.1

O üç sınıfın vasıfları şöyle beyan edilmektedir:

Birinci sınıf, “Ashâb-ı meymene”: Hak’kı bul-
mada isabet etmiş olan, hürmet makamında 
bulunan uğurlu, mutlu cennet ehli kimseler. 
(Ashâb-ı yemin)

İkinci sınıf, “Ashâb-ı meş’eme”: Hak’tan uzak 
yaşamış, alçak yerde bulunan, değersiz, uğursuz 
cehennem ehli kimseler. (Ashâb-ı şimâl)

Üçüncü sınıf, “Es-Sâbikûn” = Hayırlarda yarışıp 
ileri geçenler, Allah’ın hoşnutluğunu kazanan-
lar, önde olanlar, öncüler.

Dünya hayatında hata yapıp günah işledikten 
sonra kendisini düzelten, dürüst ve faziletli bir 
hayat yaşayan, ancak doğru ve faydalı işlerde 
fazla önde olmayan “Ashâb-ı yemin” toplumun 
ortalama direğidir. ‘Sâbikûn” ise toplumun 
öncüleridir. Kur’ân-ı Kerim’e göre insanların 
dünyada yaptıkları işlere göre ahirette derece 
farkları büyük olacaktır. “Baksana, biz insan-
ların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır! 

1 Mevdudi, Tefhimu’l Kur’ân Kur’ân’ın Anlamı ve Tefsiri, İnsan 
Yayınları, İstanbul, 1996, cilt: VI, 93.
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Elbette ki ahiret, derece ve üstünlük farkları 
bakımından daha büyüktür.” (İsra 21)

Fâtır Suresi’nde de bu sınıflandırma şöyle ifade 
ediliyor: “Sonra Biz kitabı kullarımızdan seçkin-
lerine miras kıldık. Onlardan kimi nefsine zul-
medicidir, kimi de ortadadır. Kimi ise Allah’ın 
izniyle hayırlara koşandır(sâbikûn). İşte büyük 
fazilet budur.” (Fâtır 32)

ILERI GEÇENLER (ÖNDE KOŞANLAR)

Sâbikûn kavram olarak, birinin ilerisine, önüne 
geçmek, galip gelmek, üstün olmak anlamında-
ki “sebeka” fiilinin ismi faili olan sâbık, öne ge-
çen, üstün ve galip gelen demektir. Kur’ân’da iki 
ayette tekil şekli, 5 ayette de çoğul şekli (sâbikîn, 
sâbikûn ve sâbıkât) geçmektedir.2

Davada önden gidenler, öncü olanlar, hayırda 
yarışanlar, Rabbimiz tarafından övülmüş, pek 
çok ayette öncü kimseler “sâbikûn” olarak nite-
lendirilmiştir. “Ve de yarışarak öne geçenlere 
(andolsun).” (Nâzi’ât 4) denilerek onların üzeri-
ne yemin edilmektedir. Mü’minûn Sûresi’nde 
de “sâbikûn” şöyle tanıtılmıştır: “Onlar ki; 
Rablerinin korkusundan titrerler ve onlar ki, 
Rablerinin ayetlerine iman ederler ve onlar 
ki, Rablerine ortak koşmazlar. Verdiklerini 
Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri 
korku ile ürpererek verirler. İşte onlar hayır 
işlerinde yarış ederler ve onlar hayır için önde 
giderler (sâbikûn)” (Mü’minûn 57-61). Sâbikûn, 
mukarrabûn (Allah’a yaklaştırılmış) olanlardır. 
Bunlar hakka kullukta iman ve itaatte, hayır 
yarışlarında en öne geçenlerdir. İlahi mesajı her 

2 Uluslararası İslâm ve Model İnsan Sempozyumu Bildiri Kitabı, 
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2018, s.4.

şeyin üstünde tutan (muttaki), varlığını Allah’a 
adamış müminlerdir.

Kur’ân’ın bildirdiği sâbikûn içinde, peygamber-
ler, sıddıklar şehitler, Ashâb-ı Kehf, Havariler, 
Yâsîn Suresi’ndeki şehrin en uzak noktasından 
gelen adam, Hz. Musa’nın davetine icabet eden 
Firavun’un sihirbazları ve Hz. Peygamber’e zor 
zamanda tabi olan ashâbın seçkinleri öncülüğü 
hak eden insanlar yer alırlar. Bunların sayıları-
nın az olduğunu yine Kur’ân haber vermekte-
dir. Bunların çoğu önceki ümmetlerden, az bir 
kısmı da sonraki ümmetlerden olacaktır (Vâkı’a 
39-40).

Rabbimiz, Muhacir ve Ensâr’dan İslâm’a 
girmekte ilk öne geçenleri, ilk iman edenleri, 
zorluklarına rağmen hicreti ilk tercih edenle-
ri sıkıntılara katlanan kullarını (sâbikûndan 
oldukları için) över, onlardan razı olduğunu 
bildirir: “Muhacirlerden ve Ensar’dan (İslâm’a 
girmekte) ilk öne geçenler ile bunlara güzelce 
tabi olanlar… Allah onlardan razı olmuştur, 
onlar da ondan razı olmuşlardır. (Allah) on-
lara, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi 
kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bü-
yük kurtuluş budur” (Tevbe 100). Bu öncüler, 
İslâm’ın ilk yıllarında büyük meşakkatlere kat-
lanmışlar, canlarını ve mallarını Allah yolunda 
feda etmişler ve böylece çok yüksek rütbelere 
erişmişlerdir.

Sâbikûn, Allah’ın himâyesine aldığı, sevip be-
ğendiği has kullarıdır. Peygamber Efendimiz (s.) 
de öncüleri, ‘insanlar hakkında hükmederken 
kendileri ve kendi aileleri için hüküm veriyor-
muş gibi davranan kişiler’ olarak tarif etmiş, 

Kendimiz için, ailemiz, çevremiz, Müslümanlar ve tüm insanlığın 
iyilik ve hayrı için seferber olma zamanıdır.
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kıyamette Allah’ın gölgesine koşan kimseler ol-
duklarını açıklamıştır. İşte asıl peygamber vârisi 
olanlar bunlardır. Sâbikûn, hiçbir dünyalığın, 
mal, makam ve mevkiinin Allah’a ibadetten, 
İslâmî çalışmalardan, direniş ve mücadeleden 
alıkoyamadığı Müslümanlardır. Onlar boş işler-
den ve boş sözlerden uzak duran müminlerdir. 
Onların hayatlarında gaflet, tembellik, uyuşuk-
luk, bıkkınlık, yorgunluk, boş zaman yoktur. 
Onlar zulme karşı seslerini yükseltmekten 
kaçınmayan, güce boyun eğmeyen, hayatlarını 
hedefleri için seferber etmiş, fedakârlıkta sınır 
tanımayan, merhametli, vefakâr ve mücadeleci 
kimseler olduğu için, Allah onları yüceltmiş, 
yükseltmiş ve yakınlığına layık görmüştür.

MODERN CAHILIYE VE ŞUUR DIRILIĞI

Şartları ve kuralları egemenler tarafından belir-
lenen Müslümanların nesne olduğu vahşileşmiş 
bir dünyada yaşıyoruz. Günümüz dünyasında 
İslâmî değerler, küresel egemenler tarafından 
bir tehlike olarak görülmekte, bu nedenle engel-
lemeye ve boğulmaya çalışılmaktadır. Dört bir 
yandan bir kuşatılmışlık hali yaşanmaktadır. 
Güçlünün daha da güçlendiği, zayıfların insan-
ca yaşam imkânı bulamadığı, adalet çizgisinden 
uzaklaşmış zalim bir dünya ile karşı karşıyayız. 
Zulmün yaygınlaştığı zayıf ülkelerin güçlüler 
karşısında, fakirlerin zenginler karşısında sesi-
nin kısıldığı bir dünya bu.

Bulaşıcı bir hastalık gibi yayılan sekülarizm ve 
bireyselleşme ile dünyanın büyüsüne kapılan 
Müslümanlar kendilerini öncü mümin kıla-
cak değerlerden uzaklaştılar. Günümüz İslâm 
toplumlarında dünyevileşme aşırı derecede 
arttığından zayıf ve kişiliksiz bir toplum oluş-
muştur. Uğruna mücadele edilen değerler ihmal 
edildi, idealler unutuldu, hedeflerden sapıldı. 
Şuurun kaybedildiği, ihlasın yitirildiği, eminli-
ğin yok olduğu, zihinsel sapmanın had safhada 
olduğu adeta bir fetret dönemi yaşanıyor.

Daha konforlu bir hayat hayalleri kurarken 
İslâmî hedef ve idealler unutuldu. Rahat ve 
konforundan taviz vermeyen, sorumluluk alma-
yan, fedakârlık göstermeyen, bedel ödemeyen 
“muhafazakâr demokrasinin” pençesinde din ile 
dünya arasında arafta kalan, bir karmaşa içinde 
gelgitler yaşayan bir insan unsuru var. İnsanlar 
üzerinde örneklik oluşturabilecek bir İslâmî 

kimlik inşa edemedik. Modern ya da geleneksel 
hurafelerin iğdiş ettiği, isteklerinin, tutkula-
rının, hırslarının esiri olmuş, zaaflarının ve 
korkularının etkisiyle gerçeği gizleyen, iktidar 
hırsıyla sistemin putlarına teslim olan, maka-
mını-mevkiini kaybetmekten korkan, malını 
kaybetme endişesi taşıyan bir insan topluluğu 
ile karşı karşıyayız. Öncülüğe talip olan, yükün 
altına giren, fedakâr, cesur, hak ve hakikat yo-
lunda koşan dava adamları çok az bulunmakta-
dır. Bireysel ibadetlerle (nüsûk) yetinen, mevcut 
gidişata boyun eğen, sağa sola yaptığı üç-beş 
kuruş yardım/infak ile, haftada bir gittiği ders 
grubunda bir iki sayfa meal okumayla yetinen, 
sorumluluklarını yerine getirmek yerine her 
şeyi bir kurtarıcıya havale eden bir Müslüman 
profili var.

Dünyaya hâkim olan güçler, bu gayri insani ve 
fıtrat dışı sistemin devamı için her türlü şeytani 
projeyi acımasızca uygularken, hiçbir plan 
programı olmayanların eleştirileriyle bu düzen 
değişmez. İçinde bulunulan şartlar Müslüman-
lara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu 
durum Müslümanlar için bir iman sınavıdır. 
Sımsıkı sarılmamız gereken Allah’ın kitabı ve 
Resûlü’nün örnekliği önümüzde rehber olarak 
bulunmaktadır. İnancımızın gerektirdiği sorum-
lulukları yerine getirmek zorundayız. “Allah 
kimseye taşıyabileceğinden fazlasını yüklemez” 
(A’râf 42). Allah rızası gözetilerek ortaya konu-
lan her çaba ve fedakârlığın hem Allah katında 
bir karşılığı, hem de dünyanın imar ve ıslahında 
mutlaka bir katkısı vardır. “Hayatın ve ölümün 
hangimizin daha güzel ameller yapacağımız 
noktasında imtihan olmamız için yaratıldığı-
nın.” (Mülk 2) şuuru içinde takvayı kuşanarak, 
tevhid yolunda cehd ve gayret göstererek, Allah 
rızasını kazanmak için fedakârlık yarışı içinde 
olmak gerekiyor.

Zaman, gaflet içinde olunacak, çekişmelerle 
geçirilecek, boş durulacak bir zaman değildir. 
Kendimiz için, ailemiz, çevremiz, Müslümanlar 
ve tüm insanlığın iyilik ve hayrı için seferber 
olma zamanıdır. “Kim zerre kadar hayır işlemiş-
se onu görür, kim de zerre kadar şer (kötülük) 
işlemişse onu görür.” (Zelzele 7-8) ayeti mucibin-
ce bir gün huzur-u ilahide hesaba çekileceğimiz 
unutmayalım.
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RAHMAN’IN HAS KULLARI OLABILMEK…

Yüce Allah, Furkân Suresi’nde Rahman’ın 
has kullarının vasıflarını şöyle anlatıyor. 
“Rahman’ın has kulları yeryüzünde vakarla yü-
rüyen, cahiller onlara laf attığı zaman, ‘selam’ 
deyip geçen kullardır. Gecelerini rablerine secde 
ederek, huzurunda durarak geçirirler. ‘Ey Rab-
bimiz’ derler. ‘Bizi cehennem azabından uzak 
tut; çünkü onun azabı tükenmeyen bir acıdır.’ 
Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne 
saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Onlar, 
Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmazlar; 
haksız yere, Allah’ın dokunulmaz kıldığı insan 
hayatına kıymazlar, zina etmezler. Yine o iyi 
kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler; boş ve 
manasız davranışlarla karşılaştıklarında onur-
luca çekip giderler. Kendilerine rablerinin ayet-
leri hatırlatıldığında o ayetler karşısında körler 
ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, 
‘Ey Rabbimiz, derler, bize mutluluk getirecek 
eşler ve çocuklar bahşet; bizi muttakilere önder 
yap!’ İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının 
karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirile-
cek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşıla-
nacaklar.” (Furkân 63-76)

Ömür dediğin doğumla ölüm arası bir süredir. 
Önemli olan bu süreyi Allah için harcamaktır. 
Öbür dünyada hesap vereceğini bilerek hak 
yemeden, kul hakkını çiğnemeden, bugün Allah 
için ne yaptım diye kendini sorgulayan, alnını 
akıyla bu yolculuğu tamamlayan bir Müslüman 
olmaktır. Üstat Necip Fazıl; “Gözünü açıyorsun 
“doğdu” diyorlar. Gözünü kapıyorsun “öldü” di-
yorlar. Bu göz kırpışa “ömür” diyorlar,” diyerek 
ömrün, bir göz kırpma kadar kısa olduğuna 
işaret eder. Esas olanın, bu kısacık sürenin, nasıl 
güzel bir şekilde Allah rızasına uygun yaşana-
cağın sorusuna cevap vermektir. Geriye dönüp 
baktığımızda, her şeyin boş olduğunu, yalnızca 
yapılan iyilik ve güzelliklerin elimizde kaldığını 
görürüz.

Allah’ın kitabı kıyamete kadar hükmünü icra 
edeceğine göre “öncülük etme” görevi hâlâ de-
vam etmektedir. Yaşadığımız bugünkü süreçte, 
hak ve hakikatin yeniden galebe çalması için, 
ilkeli, onurlu ve tavizsiz bir tevhid mücadelesi-
nin ön saflarında çaba gösteren, bedel ödemeye 
hazır “sâbikûn”dan olan şahsiyetlere büyük ihti-
yaç vardır. Tevhidi bir hayatın kaim olması için 

varlığını ve hayatını tehlikeye atıp kendilerini 
siper edenler, “Ben varım” diyerek ileri atılan, 
Allah’ın davasında tereddüt göstermeyen yiğit 
serdengeçtilere ihtiyaç vardır. Hayatın tama-
mını yeniden inşa edecek bir büyük okumayı 
gerçekleştirmek için “Ben bir Müslümanım” 
diyen herkes içinde yaşadığı dünyaya inancı, 
değerleri ve ilkeleri istikametinde gücü yettiği 
kadar müdahil olmalıdır. Hepimizin sağlam, 
kararlı ve kimlikli bir duruş sergilememiz, güzel 
örneklikler oluşturmamız, aktif ve tebliğci 
olmamız gerekiyor. Sâbikûn’ların siyasi, sosyal, 
kültürel hedefleri ve idealleri vardır. Bireysel 
olarak İslâm’ı yaşamakla yetinmez, bu hedefleri 
bütün bir hayata geçirmek için canla başla çalı-
şır. Allah’ın davası için mücadele ederler.

Kur’an’da, “Allah, içinizden, iman edip de salih 
ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçen-
leri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde 
mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut 
ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, 
yaşadıkları korkularının ardından kendilerini 
mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte 
bulunmuştur.” (Nûr 55) denilmektedir. Biz yeter 
ki o vaade layık Müslümanlar olalım.

Sâbikûn kişiler geçmişte vardı şimdi de var-
dır, gelecekte de olacaktır. Bu kimseler, Fâtır 
Suresi’nde bildirildiği üzere Allah’ın kitabının 
varisleri olacaktır. Kur’ân’ı rehber edinen ve 
Kur’ân’da “usve-i hasene” (Ahzab 21) olarak ta-
nımlanan Peygamber (s.a.v.) örnekliğini layıkıy-
la yerine getirebilen müminler, en önde koşarak 
öncülük edenler, cennetin en güzel yerlerinde 
nimetler içinde yaşayacaklardır. Vahyî mira-
sa sahip çıkanlar cennete varis olacaklardır. 
Onlar dünyada iken imanı, salih ameli, fazileti 
ve Allah’ın dinine hizmeti tercih ettikleri için, 
Allah-u Teâlâ da onları ahirette öne geçirip 
huzuruna alacaktır. Dünyada Allah’a en ya-
kın olan ahirette de en yakın olacaktır. Onlar 
“Sâbikûn” ve “Mukarrabûn” arasına girmeye 
hak kazanacaktır.

Hacc Suresi 40’ta buyurulan, “Allah kendisine 
yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. 
Hiç şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.” ayetine 
icabet ederek niyaz ediyoruz. Rabbimiz bizleri 
sevip seçtiği, görevlendirdiği hayırda önden 
giden öncülerden ”sâbikûn” kullarından eylesin. 
Rabbimiz ayaklarımızı sabit kılsın inşallah.
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Avrasya Satranç Tahtasında Çatışan Stratejiler-1:

UKRAYNA’NIN STRATEJİK ÖNEMİ VE 
SOROS’UN KADİFE DARBELERİ
BURHANETTIN CAN

“Büyük İskender: Hangi cesaretle denizlerde 
saldırganlık yapabildin?

Korsan: Sen hangi cesaretle tüm dünyaya saldı-
rabildin? Ben sadece çok küçük bir gemiye sahip 
olduğum için hırsız diye adlandırılıyorum, sense 

aynı şeyi çok büyük bir donanmayla yaptığın 
için imparator olarak adlandırılıyorsun.”

Ş er ittifakı (Siyonizm-ABD-İngiltere-İsrail) 
21. yüzyılı, “dijital dönüşüm” yüzyılı olarak 

öngörmekte, bu nedenle “büyük sıfırlama” strate-
jisini uygulamaya sokabilmek için küresel korona 
salgın sürecinin mümkün mertebe uzamasını is-
temektedir. Her altı ayda bir virüsün mutasyonu-
na ilişkin yapılan açıklamalara bu açıdan bakılıp 
değerlendirilmelidir. Küresel salgın sürecinde 
tüm dünyadaki hükûmetler ekonomik krizle diz 
çöktürülüp kadife darbelere uygun bir gayrimem-
nunlar kitlesi inşa edilmeye çalışılmaktadır.

Siyonizm ile dünyadaki ulusal yönetimler arasın-
da ciddi bir hesaplaşma dönemi başlamıştır ve 

her geçen gün bu daha da görünür hâle gelecek-
tir. Bununla birlikte dünyada, özellikle Büyük Or-
tadoğu ve Avrasya coğrafyasında birbiri ile bazen 
çatışan, bazen uzlaşan projeler mevcuttur.1

Bir projenin mensupları tarafından başlatılan bir 
olay, diğer proje mensupları ile bazen çatışmaya, 
bazen uzlaşmaya sebep olabilmektedir. Stratejik 
düzlemde yapılan her stratejik ve taktik ham-
leler, muhataplar tarafından dikkate alınmakta 
ve ona göre kendilerine uygun karşı hamleler 
geliştirmektedirler.

Ukrayna-Kazakistan hattındaki olaylarda bu et-
kileşim çok açık bir şekilde görülmektedir. Vuku 
bulan olaylar, sürpriz olarak gözüken olaylar 
öncelikle bu çatışma perspektifinde etki eden 
iç, bölgesel ve küresel dinamikler açısından ele 
alınıp incelenmeli ve değerlendirilmelidir.

1 Burhanettin Can, “Ukrayna-Kazakistan Hattındaki Kriz Neyin 
Habercisidir?-1: 3. Dünya Savaşının Mı Yoksa 5. Dünya Soğuk 
Savaşının mı?” Umran, 2022, sayı: 331.
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Rusya’nın batısında Ukrayna krizi devam eder-
ken doğusunda Kazakistan’da kadife darbe girişi-
mi olarak tezahür eden olaylar meydana gelmiş-
tir. Türk Devletler Teşkilatı’nın hayata geçirildiği 
bir evrede, anında Kazakistan’daki kadife darbe 
girişiminin meydana gelmesi tesadüf olmadığı 
gibi, Ukrayna’dan da bağımsız düşünülmeme-
lidir. Çünkü Ukrayna-Kazakistan hattı dünya 
hâkimiyet mücadelesinde çok önemli bir konum 
işgal etmekte, bölgesel ve küresel hâkimiyet stra-
tejileri arasında çok ciddi bir savaş yavaş yavaş 
inşa edilmeye çalışılmaktadır.

Bu nedenle Ukrayna olayları “Avrasya satranç tah-
tası” denkleminde ele alınıp değerlendirilmelidir. 
Bu satranç tahtasında yer alan ve yer alacak olan 
stratejik oyuncular genel olarak ABD, AB (Fran-
sa, Almanya…), Rusya, Çin, Hindistan, Ukrayna, 
Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, İran, Japonya, 
Endonezya, Pakistan ve petrol-doğal gaz üreten 
ülkeler olacaklardır. Bu yazı serisinde bu konu ele 
alınıp değerlendirilecektir.

1962 KÜBA FÜZE KRIZI:     
KÜBA ADASINDA SOVYET NÜKLEER FÜZELERI

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Şubat 
2022’de “Nükleer güçlerin hazır olması” tali-
matını vermiş; 28 Şubat’ta da Rusya Savunma 
Bakanlığı, nükleer füze güçlerinin, Kuzey ve 
Pasifik filolarının, güçlendirilmiş muharip görev 
konumuna getirildiğini açıklamıştır.2 Rusya’dan 
gelen bu açıklamalara karşılık Beyaz Saray Basın 
Sözcüsü Jen Psaki, “Nükleer alarm seviyelerini 
değiştirmek için hiçbir neden yok!” ve Birleşik 
Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ise “Birle-
şik Krallık, Rusya’nın nükleer silahlarının fiili 
durumunda henüz bir değişiklik görmüyor.” diye 
bir açıklama yapmışlardır.3

Dimitri Medvedev, 2008-2012 yılları arasında 
Rusya’nın cumhurbaşkanıydı, sonraki dönem-
de de başbakanlık yapmıştı. Şu anda Rusya 
Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı görevini 
yürüten Medvedev yazılı açıklamasında “ABD’nin 
Rusya’yı yok etmeyi planladığını” iddia ederek 
bir nükleer savaşın kapıda olduğu uyarısını yaptı: 

2 Peskov: “Varlığımız Tehdit Edilirse Nükleer Silah Kullanabiliriz” 
https://www.amerikaninsesi.com/a/varligimiz-tehdit-edilirse-
nukleer-silah-kullanabiliriz-rusya-ukrayna/6497213.html “Batı Yanıt 
Vermedi... Putin Neden Nükleer Kartını Oynadı?”, https://
haberglobal.com.tr/dunya/putinin-nukleer-aciklamasi-gundem-oldu-
neden-ihtiyac-duydu-162639 Abdullah Muradoğlu; “Nükleer Kalkan” 
Kimlerin İşine Yarıyor? ,Yeni Şafak, 1 Mart 2022,

3 Metin Aktaşoğlu, “Yeniden ‘Nükleer’ Ağızlara Alındı! İşte Tarihin 
Akışını Etkileyen 3 Kriz” https://haberglobal.com.tr/dunya/
dunyanin-yeni-nukleer-krizi-eski-krizler-nasil-cozuldu-163371

“Washington’un buna devam etmesi hâlinde 
dünya nükleer bir distopyaya doğru sürüklenebi-
lecektir… ABD’nin 1991’de Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından bu yana ilkel bir oyunun parçası 
olarak Rusya’yı yok etmeyi planlamaktadır. 
Rusya’nın küçük düşürülmesi, kısıtlanması, 
parçalanması, bölünmesi ve yok edilmesi anla-
mına gelmektedir… Dünyanın büyük bir nükleer 
patlamayla sonuçlanacak distopik bir krizle karşı 
karşıya kalabilecek. ABD ve Avrupa’daki hedef-
lere doğrultulmuş maksimum sayıda nükleer 
savaş başlığıyla birlikte Moskova’da istikrarsız 
bir liderliğe yol açabilecektir. Rusya’nın çöküşü 
kaçıklar, fanatikler ve radikaller tarafından yöne-
tilen Avrasya topraklarında beş ya da altı nükleer 
silahlı devletle sonuçlanacaktır. Bu bir distopya 
mı yoksa geleceğe ait bir tür çılgın tahmin mi 
yahut ucuz roman mı?”4

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov’un katıldığı bir 
CNN yayınında, “Rusya’nın hangi şartlar altın-
da nükleer silah kullanabileceğine” ilişkin bir 
açıklamada bulunması, dünyanın karanlık dehliz-
lerinde pis işlerin organize edilmek istendiğinin 
bir işareti olarak değerlendirilebilir: “Bizim iç 
güvenlik kavramımız var ve bu kamuya açık. 
Nükleer silahların hangi durumlarda kullanılaca-
ğını orada okuyabilirsiniz. Ülkemiz için varoluş-
sal bir tehdit varsa o zaman iç güvenlik olgusu 
kapsamında nükleer cephane kullanılabilir.”5 
Peskov’un bu açıklamasına Amerikan Savun-
ma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, “Bu, nükleer 
bir gücün yapması gerektiği gibi sorumlu bir 
davranış değildir.” diye cevap vermiştir. BM 
Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 14 Mart’taki 
açıklamasında, “Bir dönem düşünülemez bir olgu 

4 “Medvedev’den ‘Nükleer Distopya’ Uyarısı”,  https://www.
amerikaninsesi.com/a/medvedev-den-nukleer-distopya-
uyarisi-/6498213.html

5 Peskov: “Varlığımız Tehdit Edilirse Nükleer Silah Kullanabiliriz”, 
agy.

Avrasya, Doğu Avrupa’dan Çin’e kadar 
uzanan bölgenin adı olup son derece 
önemli stratejik bir alandır. Ukrayna 
Avrasya’nın doğusunda en stratejik 
alanlardan biridir. Brzezinski’ye göre 
Rusya’nın küresel güç olabilmesinin yolu 
Ukrayna’dan geçmektedir.
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olan nükleer çatışma olasılığının yeniden olasılık 
dâhilinde olduğunu” ifade etmiştir.6

Rusya’nın bu tavrının özel bir anlamı ve birile-
rine özel bir mesajı olmalıdır. Ukrayna savaşı ile 
ilgili uluslararası arenada arka plânda, karanlık 
dehlizlerde farklı şeylerin planlandığı ve yü-
rürlüğe sokulmak istendiği gibi bir durum söz 
konusudur. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Sergei Ryabkov’un böyle bir dönemde, “Dünyayı 
nükleer savaşın eşiğine getiren ABD ile Sovyetler 
Birliği arasındaki 1962 Küba Füze Krizi’ne atıfta 
bulunması önemli olup Dünyanın nereye doğru 
sürüklendiğinin bir göstergesi olarak değerlendi-
rilebilir: “Biliyorsunuz, işler gerçekten bu noktaya 
gelebilir. Bir gün uyandığınızda kendinizi benzer 
bir senaryonun (1962 Küba Füze Krizi) içinde 
bulmanız tamamen mümkündür.”7

KÜBA KRIZI VE UKRAYNA BENZETMESI

Rus yetkililerinin Küba krizine ve Nükleer savaşa 
atıfta bulunmalarının sebebi nedir? Küba ile 
Ukrayna arasında nasıl bir ilişki kurulmaktadır? 
Bu soruların cevabı, Ukrayna üzerinden çatışan 
güçlerin amaçlarını, hedeflerini açıklamakta fay-
dalı olacaktır. Bu nedenle 1962 Küba Füze Krizi 
olayını ana hatları ile ele alıp değerlendirmemiz 
gerekiyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles 
“Topyekûn Misilleme” adlı bir savaş doktrini-
ni 1954’te NATO’ya teklif etmişti. Buna göre 
“konvansiyonel bir saldırganlığa karşı Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB/Çin’deki 
hedefler nükleer silahlarla vurulacaktı. ABD’nin 
NATO’ya yaptığı bu teklif üyeler tarafından kabul 
görmüştür. Ancak üç üye ülke hariç (İngiltere, 
İtalya ve Türkiye), diğer üyeler nükleer silahların 
kendi ülkelerine yerleştirilmesine pek sıcak bak-
mamışlar ve risk üstlenmemişlerdir.

Türkiye, 25 Ekim 1959’da Amerikalılarla Paris’te 
“Teknik İş Birliği” adıyla bir ikili anlaşma imzala-
yarak nükleer başlıklı 15 Jupiter (SM-78) füzesi-
nin Türkiye’ye yerleştirilmesine izin vermiştir. 
Antlaşma uyarınca “söz konusu füzeler hem barış 
hem de savaş zamanlarında NATO Avrupa Mütte-
fik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı’nın (SACEUR) 

6 Peskov: “Varlığımız Tehdit Edilirse Nükleer Silah Kullanabiliriz”, 
agy.

7 “Rusya Ekim Füzelerini Hatırlattı: Savaş Tamamen Mümkün”, 
https://www.hurriyet.com.tr/dunya/rusya-ekim-fuzelerini-hatirlatti-
savas-tamamen-mumkun-41957940

emrinde olacaktır.”8 Bu füzelerle “SSCB’nin en 
önemli askeri merkezleri vurulabiliyordu.  1960 
yılı Mayıs ayında Ural Dağları’nın doğusundaki 
Yekaterinburg yakınlarında bir Amerikan U-2 
casus uçağı, Sovyetler Birliği tarafından düşü-
rülmüştür. İncirlik’teki Amerikan üssünden 
kalkan U-2 casus uçağı, SSCB’deki askerî alanları 
tespit etmekle görevliydi.9 ABD, Türkiye’nin 
haberi olmadan yaptığı bu tür hareketlerle SSCB 
ile Türkiye’yi karşı karşıya getirip hedef ülke 
yapmaktaydı.

Amerikalılarla imzalan ikili antlaşmaya uygun 
olarak 1962 Temmuz’unda Amerikan Jupiter fü-
zeleri kullanılabilir hâle getirilmiştir. Castro, 
Küba’da komünist bir hareketin iktidar olmasını 
sağlamış ve ABD’nin burnunun dibinde SSCB ile 
iş birliği yapan bir devlet meydana getirmiştir. 
SSCB, Küba üzerinden bir taraftan Güney Ame-
rika ülkelerinde Komünist hareketleri organize 
ederken diğer taraftan da Küba’ya askerî üstler 
kurmayı hedeflemiştir. ABD Başkanı Kennedy, 
ABD’nin burnunun dibinde Sovyetler Birliği ile 
iş birliği içerisinde olan Komünist bir yönetim 
istemediğinden, Küba’daki Komünist yönetimi 
devirmek amacıyla Küba’ya Domuzlar Körfezi 
adıyla bir operasyonun yapılmasını onaylamış, 
fakat operasyon başarısız olmuştur.10

Bununla birlikte Küba yönetimi devamlı surette 
baskı altında tutulmuş SSCB ile ilişkileri sürekli 
takip edilmiştir. Nitekim 14 Ekim 1962 tarihinde 
Küba üzerinde dolaşan ABD’nin bir U-2 casus 
uçağı, Sovyetler Birliği’nin Küba’ya Jupiter ben-
zeri orta menzilli, 1000 mil, SS4 füze rampalarını 
yerleştirdiğini tespit etmiştir. 22 Ekim 1962’de 
ABD Başkanı John F. Kennedy’i bu duruma ilişkin 
bir açıklama yaparak çok sert tepki göstermiş 
ve ABD savaş gemileri Küba’yı ablukaya almış-
tır.11 Bu kuşatmada amaç, Küba’ya yerleştirilen 
füzelerin ateşleme sistemlerini getirecek olan 
Sovyet gemilerinin Küba limanlarına girmesi-
ni engellemektir. Kennedy, Küba karasularına 
girecek Sovyet gemilerinin batırılacağını ilan 
ederek, bir nükleer savaşa hazır olduklarını, bu 

8 Akdoğan Özkan, “Dünya Nükleer Bir Savaşın Kıyısına Geldiğinde”, 
https://t24.com.tr/yazarlar/akdogan-ozkan/dunya-nukleer-bir-
savasin-kiyisina-geldiginde,34488

9 Akdoğan Özkan, agy.
10 Burak Köylüoğlu, “İleri Düzey Oyun Teorisi Uygulaması: Küba Füze 

Krizi Bölüm I” https://www.stratejivefinans.com/ileri-duzey-oyun-
teorisi-uygulamasi-kuba-fuze-krizi-bolum-i/

11 Burak Köylüoğlu, agy. “İleri Düzey Oyun Teorisi Uygulaması: Küba 
Füze Krizi Bölüm II”, https://www.stratejivefinans.com/ileri-duzey-
oyun-teorisi-uygulamasi-kuba-fuze-krizi-bolum-ii/
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konuda da kararlı olduklarını dünya kamuoyuna 
duyurmuştur.

SSCB, ABD’nin bu tavrına karşılık Küba’daki 
füzeleri, ancak Türkiye’deki Jupiter füzelerinin 
sökülmesi karşılığında kaldırabileceğini açıkla-
mıştır. 25 Ekim 1962’de, Sovyetler Birliği’nin An-
kara temsilcisi Nikita Rijov, Türk Dışişleri Bakanı 
Cemal Erkin’le görüşmesinde Jupiter füzelerinin 
bir an önce Türkiye toprakları dışına çıkarılma-
sını istemiştir. 27 Ekim’de Kruşçev, Kennedy’ye 
bir mektup göndererek Jupiter füzelerinin 
Türkiye’den sökülmesini istemiştir. Mektubunda 
“SSCB’nin komşusunu işgal etme niyetinde olma-
dığını”, “ABD’den de aynı güvenceyi kendilerine 
Küba için vermesi gerektiğini” ifade etmekteydi.12

Başbakan İsmet İnönü, Türk hükûmetinin 
füzelerin çekilmesinden yana olmadığını ABD’ye 
bildirerek pazarlıktan çıkarılmasını talep 
etmiştir.13 Hava Kuvvetleri Komutanı General 
Curtis Le May, Küba’daki füze mevzileri ivedi-
likle bombalanmasını istemesine Kennedy karşı 
çıkmış, bunun Türkiye’ye yansımasının çok 
farklı olabileceğine dikkat çekmiştir. Kennedy, 
“SSCB Türkiye’yi bombalamasa bile, Türkiye’de-
ki Jupiter füzelerinin kaldırılmasını”, “Nükleer 
başlık taşıyabilen 100 uçak ile 20 bin Amerikan 
askerinin Türkiye’den derhâl çekilmesini” ve 
“Tüm ABD üslerinin kapatılmasını” isteyebilece-
ğini öngörerek bu teklife karşı çıkmıştır.

ABD Başkanı Kennedy, krizi çözebilmek için 
kardeşi ve Adalet Bakanı Robert Kennedy’den 
SSCB’nin Washington Büyükelçisi Anatoli Dob-
rin ile gizli bir görüşme yapmasını istemiştir: 
Görüşmede Beyaz Saray Kremlin’e, Türkiye’deki 
Jupiterlerin sökülmesi karşılığında Küba’daki 
füzelerin kaldırılmasını teklif edecekti. Ancak Be-
yaz Saray’ın bir talebi vardı: ABD’nin bu girişimi 
gizli tutulacak, hatta bu doğrultudaki teklif sanki 
SSCB’den gelmiş ama ABD tarafından redde-
dilmiş gibi davranılacak fakat pratikte aynen 
uygulanacaktı. Kennedy’nin böyle davranmasının 
altında yatan esas gaye, uzlaşma sonrası belire-
bilecek “ABD yakın müttefiki Türkiye’yi sattı” 
şeklindeki muhtemel yorumları önlemekti.14

Yürütülen diplomasi sonucu antlaşma sağlan-
mış kriz, 13 gün sonra sonlandırılmıştır. SSCB 
Küba’daki 42 füzesini sökerek Küba’dan çıkarmış; 

12 Akdoğan Özkan, agy.
13 Burak Köylüoğlu, agy. Akdoğan Özkan, agy.
14 Akdoğan Özkan, agy.

ABD donanması ise 20 Kasım’da Küba kuşatması-
nı kaldırmıştır. ABD, SSCB ile yaptığı anlaşmaya 
uygun olarak, 23 Ocak 1963’te Türkiye’ye Jupiter 
füzelerinin demode olduğunu söyleyerek sökül-
müş, buna karşılık Polaris denizaltılarını teklif 
etmiş ve Türkiye bunu kabul etmiştir.15

SSCB ile ABD arasında Türkiye ile Küba pazarlık 
konusuydu. Türkiye ve Küba yönetimlerinin bu 
pazarlığın ayrıntılarından ne kadar haberdar 
oldukları belli değildi. Belki de hiç yoktu. Küba 
krizi ile ilgili yukarıdaki gelişmeleri göz önüne 
aldığımızda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Sergei Ryabkov’un, Ukrayna konusunda ABD ile 
artan gerilim için 1962 Küba füze krizini hatır-
latması ile muhtemelen şöyle bir mesaj vermek 
istemiştir: Siz o gün yanı başınızda nükleer füze 
rampalarının yerleştirilmesini kendi güvenliğiniz 
için tehlikeli gördünüz ve buna karşı çıktınız. 
Oysa Küba yönetimi füzelerin yerleştirilmesini 
kendi özgür iradeleri ile kabul etmişti. Siz o gün 
Küba devletinin kendi özgür iradesi ile yaptığı 
bu tercihi, kabul etmediniz. Sizin güvenliğiniz 
açısından tehlikeli görüp karşı çıktığınız bir olgu, 
bugün Rusya için de geçerlidir. Ukrayna’nın 
NATO’ya girmesi ile Ukrayna’ya yerleştirilecek 
nükleer füzeler Rusya’nın güvenliğini tehlikeye 
atacaktır. Bu nedenle biz buna karşıyız ve gerekir-
se bir nükleer savaş yapabiliriz. Dolayısıyla Tür-
kiye süreci iyi takip etmeli, arka planda yapıla-
bilecek pazarlıkları öngörmeye çalışmalı, bugün 
uyguladığı denge politikasında ısrarcı olmalıdır.

UKRAYNA’NIN STRATEJIK ÖNEMI

Rusya ile NATO’yu savaşın eşiğine getiren Ukray-
na, stratejik açıdan ne anlam ifade etmektedir? 
SSCB dağıldıktan sonra Rusya’ya; “NATO hiçbir 
SSCB’den ayrılan devleti NATO’ya almayacak; 
NATO Rusya’ya doğru yayılmayacak ve Rusya, 
NATO tarafından kuşatılmayacaktır.” bağlamın-
da Rusya’ya verilen sözler, NATO tarafından 
tutulmamış, eski SSCB’ye dâhil 14 ülke NATO’ya 
alınarak Rusya Batı’dan belli boyutları ile kuşatıl-
mıştır. Buna rağmen Rusya bugün ortaya koydu-
ğu tepkiyi o gün koymamış/koyamamış gerekli 
girişimlerde bulunmamış/ bulunamamıştır.

Bugün Ukrayna’nın NATO’ya alınmak istenmesi 
dolayısıyla bu denli şiddetli tepki vermesinin 
sebebi nedir? Bunun değişik sebepleri olabilir. Yol 
boyu Rusya’nın kendisini toparladığı söylenebilir. 

15 Akdoğan Özkan, agy.
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Bunlara ek olarak söylenecek en tutarlı cevap, 
Ukrayna’nın ve Karadeniz’in Rusya açısından 
sahip olduğu stratejik önemdir.

Her şeyden önce Rus donanmasının sıcak deniz-
lere açılabildiği tek deniz Karadeniz’dir. Orada da 
yeterli limanı yoktur. Gürcistan’ın NATO’ya girme 
teşebbüsüne karşı verdiği cevap, Gürcistan’ı 
bölerek Karadeniz’de Limanı olan Osetya’yı ve 
Abhazya’yı Gürcistan’dan koparmak olmuştur. 
Ukrayna’da başlatılan kadife darbeler zinciri 
sonrasında Kırım’ı işgal ederek Ukrayna’nın 
çok önemli bir limanını ilhak etmiştir. Bununla 
beraber, eğer Ukrayna NATO’ya girmiş olsaydı, 
NATO’nun tek deniz üssü olmayan Karadeniz’de, 
çok önemli bir deniz üssüne sahip olacaktı. Putin 
ile birlikte başlayan süreçte Rusya NATO’nun bu 
kuşatma hareketine engel olmak için hamleler 
yapmaktadır. Bu da Ukrayna’nın sahip olduğu 
jeostratejik konumdan dolayıdır.

Avrasya, Doğu Avrupa’dan Çin’e kadar uzanan 
bölgenin adı olup son derece önemli stratejik 
bir alandır. Ukrayna Avrasya’nın doğusunda 
en stratejik alanlardan biridir. Brzezinski’ye 
göre Rusya’nın küresel güç olabilmesinin yolu 
Ukrayna’dan geçmektedir: “Avrasya satranç tahta-
sında yeni ve önemli yeri olan Ukrayna, Rusya’yı 
dönüştürmekte yardımcı olan bağımsız bir ülke 
olma özelliğiyle bir jeopolitik mihverdir. Ukrayna 
olmaksızın Rusya’nın Avrasyalı bir imparator-
luk olma durumu sona erer. Rusya, Ukrayna’sız 
yayılmacı statü peşinde olabilir ama o zaman 
ağırlıklı olarak Asyalı yayılmacı bir devlet olur. 
Ne var ki, Moskova 52 milyon nüfusu16 ve büyük 
kaynakları ve Karadeniz’e çıkışı ile Ukrayna üze-
rinde kontrolü yeniden sağlayacak olursa, Rusya 
Avrupası’ndan Asya’ya uzanan güçlü bir yayılma-
cı devlet olma şansını otomatik olarak yeniden 
kazanır.”17

Ukrayna-Kazakistan hattı aynı zamanda ABD/
NATO için de çok önemlidir. Rusya’nın bu bölge-
de güçlenmesi, imparatorluk inşa etmesi ABD/
NATO için uygun değildir. ABD’ye göre Rusya’nın 
hem imparatorluk hayallerinden vazgeçmesi 
hem de Batılı değerleri benimseyerek değişmesi 
gerekmektedir: “Rusya aynı zamanda hem güçlü 
hem de demokratik olabilir mi? Eğer yeniden 
güçlenirse kaybettiği yayılma bölgesini yeniden 
kazanmak istemeyecek midir? Ve o zaman hem 

16 Bu rakamlar kitabın yayımlandığı yılın verilerini yansıtmaktadır.
17 Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, çev. Ertuğrul Dikbaş - 

Ergun Kocabıyık, Sabah Yayınları, 1997, s. 45.

bir imparatorluk hem de bir demokrasi olabilir 
mi? Yaşamsal önemdeki jeopolitik mihverler olan 
Ukrayna ve Azerbaycan konusundaki ABD poli-
tikası, bu konuyu es geçemez ve Amerika burada 
taktik denge ile stratejik amacı ilgilendiren zor 
bir açmazla karşı karşıyadır. Rusya’nın içerde 
düzelmesi, onun demokratikleşmesi ve sonunda 
Avrupalılaşması için temel niteliktedir.”18

Ukrayna’nın jeostratejik konumu, sadece Rusya 
ve ABD için değil aynı zamanda Fransa-Almanya-
Polonya ekseni için de önemlidir. Sahip olduğu 
nüfus onun stratejik önemini bir başka açıdan da 
önemli kılmaktadır. O nedenle Ukrayna bağımsız 
olmalıdır: “Almanya ve Polonya’nın Ukrayna’nın 
bağımsız olmasındaki özel jeopolitik çıkarlar 
göz önüne alındığında Ukrayna’nın da aşamalı 
olarak Fransa-Almanya-Polonya özel ilişkisinin 
içine alınması oldukça olasıdır. 2010 yılına kadar 
Fransa-Almanya-Polonya-Ukrayna siyasi iş birliği 
230 milyonluk nüfusuyla Avrupa’nın jeopolitik 
derinliğini artırabilir.”19

Ukrayna’nın stratejik öneminin bir başka boyutu 
onun Slavik kimliği ile alakalıdır. Ukrayna’nın 
Rusya’dan bağımsız hareket ederek ayrı bir yol 
tutturması, “Fransa-Almanya-Polonya” eksenine 
katılması, Rusya’nın Pan-Slavik eksenli yayılma 
stratejisine ve oluşturmak istediği ‘Pan-Slavik’ 
üst kimliğe vurulabilecek en büyük darbelerden 
biridir: “Ukrayna’nın bağımsızlığı, Rusya’nın ken-
dini vakfettiği ilahi ortak pan-Slavik bir kimliğin 
sancak taşıyıcısı olma iddiasının özüne meydan 
okudu.”20

Ukrayna’nın bağımsızlığı, Rusya Federasyonu içe-
risinde kimlik soruşturmasının ortaya çıkmasına 
ve etnik ayrışmalara sebebiyet vermiştir. Bu geliş-
me, Rusya’nın üzerine oturtmaya çalıştığı Slavik 
eksenli yayılma stratejisinin önünde en büyük 
engellerden biridir: “Bağımsız bir Ukrayna dev-
letinin ortaya çıkışı yalnızca tüm Rusları kendi 
siyasal ve etnik kimliklerinin karakterini yeniden 
düşünmeye itmekle kalmadı, aynı zamanda bu, 
Rus devleti için de yaşamsal bir jeopolitik geri-
lemeyi temsil etti. Üç yüz yıldan fazla süren Rus 
imparatorluk tarihinin reddi, potansiyel olarak 
zengin bir sanayi ve tarım ekonomisi ile Rusya’yı 
gerçekten büyük ve güvenli yayılmacı devlet 
yapmaya yetecek kadar etnik ve dinsel açıdan 

18 Zbigniew Brzezinski, age., s. 50.
19 Zbigniew Brzezinski, age., s. 78-79.
20 Zbigniew Brzezinski, age., s. 82.
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birbirine yakın 52 milyon insanın kaybı anlamı-
na geliyordu.”21

Rusya’nın en önemli stratejik hedeflerinden biri 
Rusya-Ukrayna-Beyaz Rusya’nın merkezde oldu-
ğu bir Slav birliğini kurmaktı. Rusya açısından 
Ukrayna ile birlikte kaybedilen sadece milyonlar-
ca nüfus değildi. Ukrayna’nın bağımsız bir çizgi 
izleyip Rusya’ya tabi olmaması çok farklı etnik 
ve dinî yapıyı içeren eski Sovyet coğrafyasında 
bağımsızlık hareketlerini alevlendirmiştir. O 
nedenle Rusya’nın imparatorluk olma 
yolunda en önemli engellerden 
biri, Ukrayna’nın bağımsızlığı ile 
birlikte Slav birliğine karşı çıkışı 
olmuştur: “Ukrayna’nın kaybı 
jeopolitik açıdan çok önemliy-
di, zira o Rusya’nın jeostrate-
jik seçeneklerini ağır biçimde 
sınırladı. Baltık devletleri ve 
Polonya olmaksızın Ukrayna 
üzerinde kontrolü elinde bu-
lunduran Rusya, eski Sovyetler 
Birliği’nin güney ve güneydoğusun-
daki Slav olmayan halklara egemen, 
iddialı bir Avrasya İmparatorluğu’nun 
lideri olmanın peşinde koşabilirdi. Ancak 
Ukrayna (...) olmaksızın Moskova’nın Avrasya 
İmparatorluğu’nu kurma yönündeki her türlü 
girişiminin Rusya’yı ulusal ve dinsel olarak 
ayağa kalkmış Slav olmayan halklarla baş başa 
bırakması olasıdır. Çeçenistan’daki savaş bunun 
belki de ilk örneğiydi. Bunun ötesinde Rusya’nın 
gerileyen doğum oranı göz önüne alındığında, 
Ukrayna olmaksızın salt Rus gücüne dayalı her 
türlü Avrasya Devleti kaçınılmaz olarak her geçen 
yıl daha az Avrupalı ve daha fazla Asyalı olurdu. 
Ukrayna’nın kaybı yalnızca jeopolitik olarak 
merkezi önemde değil, aynı zamanda jeopolitik 
olarak hızlandırıcıydı.”22

Rusya’nın Slavik kimlik inşasında önemli fak-
törlerden biri de Rusya’nın kendisini Ortodoks 
mezhebinin merkezi ve temsilcisi görmesidir. 
Ukrayna’daki Ortodoks nüfus Rusya için çok 
önemlidir. Rusya Ortodoks mezhebi üzerinden 
Batı’da etkili olmak istemektedir. Ukrayna’da 
yaşanan kadife darbelerden sonra Ukrayna Orto-
doks Kilisesi, 5 Ocak 2019’da bağımsızlığını ilan 
ederek Moskova’dan ayrılmıştır.23 Asırlardır Rus 

21 Zbigniew Brzezinski, age., s. 85.
22 Zbigniew Brzezinski, age., s. 85.
23 Öner Buçukcu, “Ukrayna Savaşı’nın Görünmeyen Yüzü: Büyük Rus 

Milliyetçiliğinin Yol Ayrımı”, https://www.perspektif.online/ukrayna-

kimliğinin en temel taşıyıcı unsurlarından biri 
olan Rus Kilisesi ile bağlar koparılmakla, Sovyet 
ülkelerindeki Hristiyan halkın üzerindeki en 
önemli etkili unsurlardan biri ortadan kaldırıla-
rak etnik kimliklerin inşasının önü açılmıştır.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ile başlayan 
süreç ayrışmayı daha da derinleştirmiştir. Hollan-
da’daki Ortodoks kilisesi cemaati, Rusya Orto-
doks Kilisesi lideri Patrik Kirill’den Rusya’nın 

Ukrayna’yı işgal etmesine son vermesini is-
temiştir. Rusya Ortodoks Kilisesi lideri 

Patrik Kirill’in Hollanda’daki Orto-
doks kilisesinin talebine olumsuz 

cevap vermesi üzerine, “Amster-
dam’daki 4 rahip ve diyakoz, 
Rusya Ortodoks Kilisesi’nden 
ayrılma kararı almışlardır.”24 
Bu gelişmeler, Rusya’nın 
Ortodoks Kimlik üzerinden 
Batı’da inşa etmeye çalıştığı 

birleşik cephe hareketine ciddi 
bir darbe vurmuştur. Rusya’nın 

Sovyet döneminde izlediği gizli Rus 
milliyetçiliğinin oluşturduğu şuural-

tını Putin Rusya’sı, eski Sovyet ülkelerinde 
yeni bir üst kimlik inşa etmek için kullanmak 
istemiştir. Buna ilk ciddi karşı atak 2019 yılında 
kabul edilen dil kanunu ile Ukrayna tarafından 
yapılmıştır.

Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun, “dil, din 
ve askerî kapasite artırımı söylemleri üzerine 
oturttuğu vatanseverlik söylemleri ülkede ulusal 
kimlik” inşa etmeye çalışması farklı alt kimlikler 
arasındaki fay hattını derinleştirmiş ve halk ara-
sında ayrılık tohumlarının yeşermesine sebebiyet 
vermiştir. Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rus 
Ortodoks Kilisesi’nden ayrılması, dil kanununun 
çıkarılması, Ukrayna’da alt kimlikler üzerine inşa 
edilmeye başlanan alt kimlik ayrışmasını hızlan-
dırmıştır. Bu süreçte Rus kimliği öne çıkmaya 
başlamıştır.

Böyle bir dönemde Rusya’nın bir taraftan yöresel 
olarak Rus kimliğini ortaya çıkarmaya başlaması, 
diğer taraftan Putin’in Ukrayna’yı ayrı bir millet 
olarak görmeyip Rus milletinin, Slavik birliğin 
bir parçası olarak takdim etmesi önemli bir ge-
lişme olmuştur. Bu duruma Zelenski, “Herhangi 
bir dil, din ve etnik kimliği” merkeze almayan 

savasinin-gorunmeyen-yuzu-buyuk-rus-milliyetciliginin-yol-ayrimi/
24 “Hollanda’daki Ortodokslar Fener’e Bağlanıyorlar: Amsterdam 

Kilisesinde”, Yeni Şafak, 15 Mart 2022.
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“Ukraynalı olmak” kimliğini öne çıkararak cevap 
vermeye çalışmış ve seçim kampanyasını bu yak-
laşım üzerine oturtmuştur. Zelenski “Ukrayna’yı 
ve Ukraynalıları bölen meselelerden ziyade 
birleştiren meselelere odaklanmak”25 yaklaşımı 
ile Rusların Slavik kimlik yaklaşımı karşı karşıya 
gelmiş ve yeni bir tartışmanın başlayıp derinleş-
mesine sebebiyet vermiştir.

Rus Ortodoks Kilisesi’nin ve Putin yönetiminin 
ortak kanaati Kiev, ilk Rus devletinin kurulduğu 
şehir olup “Ruslar, Ukraynalılar ve Belaruslular, 
Rus medeniyetini teşkil ettirmektedir.”26 Dola-
yısıyla Ukrayna’nın, bağımsızlık hareketini ayrı 
bir Ukraynalı kimlik üzerine inşa etmiş olması, 
Rusya’nın Pan-Slavik kimlik üzerine inşa etmeye 
çalıştığı büyüme stratejisine vurulan çok önemli 
bir darbe olmuştur. Ukrayna’nın jeostratejik 
olarak en önemli ağırlığı Karadeniz’deki limanla-
rıdır. Ukrayna’nın bağımsızlığı ile birlikte Rusya, 
Karadeniz’deki limanlarını kaybederek çok 
önemli bir jeostratejik unsurdan mahrum kal-
mıştır: “Ukrayna’nın bağımsızlığı aynı zamanda 
Rusya’yı -Odesa’nın, onun Akdeniz ve ötesindeki 
dünyayla olan ticaretinin yaşamsal önemdeki 
kapısı olarak hizmet ettiği- Karadeniz’deki belirle-
yici konumundan da yoksun bıraktı.”27

Ukrayna’da Soros ekibinin organize ettiği kadife 
darbelerle Batı yanlısı siyasi hareketlerin iktidar 
olması sonucu Ukrayna’daki etkinliğini gittikçe 
kaybeden Rusya, Kırım’daki etnik hareketliliği 
fırsat bilerek Kırım’ı 2014 yılında işgal etmiş, 
önce bağımsız bir cumhuriyet yapmış, sonra da 
ilhak etmiştir. Ukrayna’nın önemli stratejik avan-
tajlarından biri en ekonomik enerji ulaşım yolları 
üzerinde olmasıdır. Rus, Türk Cumhuriyetleri 
petrol ve doğalgaz yolları Ukrayna üzerinden 
Avrupa ülkelerine ulaşmaktadır: “Ukrayna için, 
kendisinin Rusya’ya bağımlılığını azaltacak olan 
BDT’nin gelecekteki karakteri ve enerji kaynak-
larına daha özgürce erişim konuları esastır. Bu 
açıdan Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan 
ile daha yakın ilişkileri Kiev için önemli hâle 
gelmiştir ve daha bağımsızlıkçı devletlere verdiği 
destek Ukrayna’nın Moskova’dan bağımsızlığını 
pekiştirme çabalarının devamı olmaktadır.

Buna uygun olarak Ukrayna Gürcistan’ın Azeri 
petrol ihracatının batı rotası olma gayretlerini 
desteklemiştir. Ukrayna aynı zamanda Rusya’nın 

25 Öner Buçukcu, agy.
26 Öner Buçukcu, agy.
27 Zbigniew Brzezinski, age., s. 85.

Karadeniz’deki etkisini zayıflatmak amacıyla 
Türkiye’yle iş birliği yapmış ve Türkiye’nin petrol 
akışını Orta Asya’dan Türk terminallerine yönlen-
dirme çabalarını desteklemiştir.”28

Ukrayna’yı stratejik açıdan önemli kılan diğer bir 
faktör de hem bir tarım ülkesi hem de sanayi-
leşmiş bir ülke olmasıdır. Ülke Dinyeper nehri 
boyunca adeta ikiye bölünmüştür. Dinyeper neh-
rinin batı yakası Katolik ve tarım bölgesi, doğu 
tarafı Ortodoks ve sanayi bölgesidir: “Batı’nın 
1990’lardaki ‘Önce Rusya’ politikası, Ukrayna’yı 
tam da yüzyıllardır bulunduğu yerde bırakmıştı: 
Dinyeper nehri boyunca, Avrupa ve Rus odaklı 
bölgeler arasında şizofrenik bir şekilde bölünen 
ve elli milyonluk nüfusuyla stratejik bir konumda 
bulunan, potansiyelini kullanamayan bir ülke… 
Ukrayna, insanları Katolik tarımsal batısından, 
Ortodoks endüstriyel doğusuna nadiren geçtiği 
iki farklı ülke gibidir. Batıda L’viv, Polonya’nın 
Krakov’u gibidir.”29

Ukrayna’da Dinyeper nehrinin doğusunda 
nükleer teknoloji ve nükleer enerji santralleri ile 
yüksek teknoloji ürünü, uçak, helikopter, SİHA 
motor fabrikaları bulunmaktadır. Sovyetler’in 
dağılmasının, Soğuk Savaş’ın 1991’de sona 
ermesinin ardından Ukrayna bağımsızlığını ka-
zanmıştır. O dönem itibarıyla Ukrayna, dünyanın 
en büyük üç nükleer gücünden biridir. “Nükleer 
silahların azaltılması süreciyle başlayan görüşme-
lerde Kiev Hükûmeti, 1.900 adet stratejik ve 2 bin 
650 ila 4 bin 200 arasındaki taktik nükleer silahı 
“güven koşuluyla” Moskova’ya devretmiştir.30 
Silahları devretmesine karşılık o bilim insanları, 
mühendisler ve teknisyenler Ukrayna’dadırlar. 
Bu, Ukrayna için önemli bir stratejik üstünlüktür.

Ukrayna’da bugünkü kavganın ana nedeni 
Ukrayna’nın sahip olduğu bu stratejik önemden 
dolayıdır. Ukrayna’daki savaş yeni başlamamıştır. 
Sadece savaşta kullanılan vasıtalar değişmiştir. 
Ukrayna savaşı, Sovyetler’in çöküşü ve 1991 
yılında Ukrayna’nın bağımsızlık ilanı ile birlikte 
başlamış ve devam etmektedir. Bugün savaşta 
kullanılan vasıtalar değişmiş, savaş kadife darbe-
ler boyutundan askerî çatışma boyutuna gelmiş-
tir. O nedenle baştan beri Ukrayna’da yalnızca 
Ukrayna ile Rusya savaşmamaktadır. Ukrayna’da 

28 Zbigniew Brzezinski, age., s. 126.
29 Parag Khanna, Yeni Dünya Düzeni, çev. Elif Nihan Akbaş, Pegasus 

Yayınları, İstanbul, 2011, s. 57-67.
30 Gürsel Tokmakoğlu, “Avrupa Güvenliği, Nükleer Tehdit ve Ukrayna”, 

https://politikmerkez.com/konular/guvenlik/avrupa-guvenligi-
nukleer-tehdit-ve-ukrayna/ ;
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dünya üzerinde hâkimiyet kurmak isteyen güçler 
savaşmaktadır. Bugünün daha iyi kavranabilmesi 
için dünyada ve Ukrayna’da vuku bulan kadife 
darbeler zincirinin ama aynı zamanda dünyadaki 
projelerin ve dünya hâkimiyeti için yapılmak 
istenilenlerin tekrar gözden geçirilmesinde fayda 
vardır.

UKRAYNA’DA KADIFE DARBELER:   
SOROS-ZELENSKI DENKLEMI

Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile şer ittifakının 
(ABD-İngiltere-Siyonizm-İsrail) öngördüğü stra-
teji, askerî savaşlar olmadan rakiplerin-düşman-
ların halk hareketleri ile iktidardan düşürülüp 
hedef ülkelerin önce kantonlara, sonra da ayrı 
devletlere ayrılması üzerine inşa edilmiştir. Sivil 
Toplum Kuruluşları (STK) kavramının Sovyetler 
Birliği’nin çöküşünden sonra ortaya çıkarılıp 
servis edilmesi bir tesadüf değildir.

Şer ittifakının hedef ülkelerde seçilmiş halklara 
askeri müdahale ve askerî darbe yaptırabilmesi 
kitleleri çok fazla rahatsız ettiğinden, hedef ülke-
leri bizzat kendi halkları üzerinden parçalamak, 
yok etmek için zehri bala karıştırarak halka sun-
muşlardır. Kadife darbeler böyle bir yaklaşımın 
ürünüdür.

Kadife darbeler, toplumun değişik kesimlerinin 
siyasi iktidara karşı olan tepkilerini tesadüfen, 
rastgele kanalize eden darbe türleri olmayıp belli 
bir stratejiye uygun, belli bir amaç ve hedef için 
toplumsal tepkileri organize eden ve yönlendiren 
darbelerdir. Kadife darbelerde ana amaç için iyi 
tasarlanmış ana bir strateji vardır. Ana hedefe 
ulaşmak için elde edilmesi öngörülen ara, yan 
hedefler ve bunların elde edilebilmesi için uygu-
lanacak taktikler hassas bir şekilde belirlenmiştir. 
Stratejinin ara safhaları için yapılan planlamanın, 
siyasi iktidarın hamlelerine karşı alması gereken 
şekiller ve geliştirilecek karşı hamleleri, strateji 
uygulamaya sokulmadan önce ön görülmektedir.31

Seçim odaklı bir kadife darbe girişimine karşı 
düşülebilecek en büyük hata, kadife darbecilerin 
gerçekleştirdikleri eylemlerin birbirinden bağım-
sız, ilgisiz ve kopuk olduğuna ilişkin bir değerlen-
dirmenin yapılmış olmasıdır. Kadife darbecilerin 
taktik başarısızlıklarının, stratejik bir mağlubiyet 
olarak ön görülmesi ve rehavete dalınmasıdır.

31 Gene Sharp, Diktatörlükten Demokrasiye Kurtuluş İçin Teorik Bir 
Çerçeve, ABD, The Albert Einstein Enstitüsü, 2010, s. 70-85.

KADIFE DARBELERDE STRATEJIK GENEL YAPI

Gene Sarp’ın eserlerinde iktidarları devirmek için 
öngörülen stratejinin ana eksenlerini aşağıdaki 
gibi özetleyebiliriz:32

1. Kadife darbenin üzerine inşa edilmesi gere-
ken temel değerler: Demokrasi, insan hakları, 
özgürlükler, çevre, adil seçim…

2. Ülke üzerinde etkili olan iç, bölgesel ve küre-
sel dinamiklerin analizi,

3. Kadife darbenin sembolü olacak bir isim,
4. Lider / liderlik: Kitleleri peşinden sürükleye-

cek bir lider / liderlik,
5. Kitlelere önderlik edecek bir örgüt,
6. Slogan üretme: Kitleleri sürükleyecek basit ve 

etkileyici sloganlar,
7. Medya desteği: Ulusal ve uluslararası medya 

desteği,
8. Finansman: Ulusal ve uluslararası vakıf ve 

STK’ların ekonomik desteği,
9. Eyleme öncülük eden örgütlerin eğitimleri,
10. Psikolojik harekât: Olayların başlamasından 

önce, olaylar esnasında ve olaylar sonra-
sında dozajı gittikçe artan bir psikolojik 
harekât uygulanması,

11. Sürekli gerilim için ülkenin fay hatlarını 
harekete geçirmek: “Ekonomik hileyle yön-
lendirme yaparak bunalımı körüklemek”; 
“etnik ve mezhepsel farklılıkları kaşımak”,

12. Gayrimemnunların ittifakını sağlama: Birle-
şik cephe hareketi,

13. Güvenlik güçlerini (asker, polis) kazanma ya 
da tarafsızlaştırma,

14. Yargının desteğini kazanma ya da 
tarafsızlaştırma,

15. Dış güçlerin (Bölgesel ve küresel) desteğinin 
sağlaması,

16. Eylemlerin başlama zamanı: Seçime 8-12 ay 
kala ilk eylemler başlatılmaktadır,

17. Sokak hâkimiyeti: Taraftarları sürekli olarak 
sokakta tutarak yönetimin otoritesini ve 
iradesini kırmak,

18. Siyasi iktidarı itibarsızlaştırma 
operasyonları,

19. Siyasi iktidarın iradesini çözme, panik 
hâli oluşturma ve hata yapmasını sağlama 
operasyonları,

32 Gene Sharp, age., s. 10-36, 70-85.
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20. Siyasi iktidar içerisinde ihtilaflar meydana 
getirme, bölme, parçalama operasyonları,

21. Siyasi iktidarı yalnızlaştırma operasyonları,
22. Kadife darbenin ana amacını gölgeleme/

perdeleme operasyonları,
23. Seçim sonuçlarına hazırlık aşaması: “Biz 

öndeyiz fakat seçimlere hile karıştırılacak.”
24. Dış güçlerin seçim sonuçlarına itirazını ve 

gayrimeşru ilan etmesini sağlamak.
25. Seçim Sonuçlarına itiraz ederek sokak 

eylemleri ile siyasi iktidarları düşürmek.

Bu çerçeveye bakıldığında şer ittifakının dün 
asker üzerinden hedef ülkede icra ettiği operas-
yonu, Sovyetlerin çöküşünden sonra iş birlikçi 
STK’lar üzerinden hayata geçirilmektedir. Sadece 
iş birlikçiler değişmiştir.

KADIFE DARBELERIN GENEL YÖNETIM YAPISI

Dünyada bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan ka-
dife darbelerin ana stratejisini çizen beyin takımı, 
Soros merkezli “Siyonist-Mason” bir kadro olmuş-
tur. Bu, kadife darbelerin yönetimi anlamında ilk 
halkayı oluşturmaktadır ve uygulanan ülkelerin 
dışındadır (Şekil 1). Bu nedenle hedef ülkelerde 
ana stratejiye uygun bir şekilde kadife darbelerin 
yönetilebilmesi için o ülke içindeki, o ülkenin va-
tandaşı konumundaki Mason-Sabatayist-Siyonist-
İş birlikçilerden oluşan ikinci derecede bir beyin 
takımı daha vardır. Bunlar, mevcut siyasi iktidara 
ve sisteme karşı olan “gayrimemnun örgütleri” ve 
“kitleleri” harekete geçirip kadife darbe ana stra-
tejisinin hayata geçirilmesini sağlamaktadırlar. 
Eylemci grup, ülkedeki tüm gayrimemnunları ya 
da önemli bir kısmını kuşatacak tarzda, öngörü-
len eylem türlerini devreye sokmakta ve ona göre 
davranmaktadır.

Kadife darbelerde yerli iş birlikçiler aracılığıyla, 
iktidarları düşürerek ülkeleri içerden ele geçir-
mek ana yaklaşım tarzıdır. Şer ekseni tarafından 
ülkeler içeriden karıştırılmakta, etnik, mezhebi 
ve diğer tüm ayrılıklar tahrik edilmekte, tüm gay-
rimemnunlar iktidar karşıtı bir safta birleştiril-
mek istenmektedir. Finansman ve medya desteği, 
şer ekseni (Özellikle ABD ve Siyonizm) STK’ları 
tarafından karşılanmaktadır.

KADIFE DARBELERIN ORTAK NOKTALARI

1. Darbeyi sembolleştirecek ve isim babası 
olacak çiçekler, renkler ve giysiler seçilmiştir. 

İsimlendirmeler buna uygun yapılmıştır: 
Gürcistan Kırmızı-Gül Devrimi; Ukrayna 
Turuncu-Kestane Devrimi; Kırgızistan Sarı-
Lale Devrimi vb.33 Kitlelerin elbiseleri buna 
göre şekillendirilmiştir ve ellerinde çiçekler 
bulunmaktadır.

2. Üniversite gençliği öncü rolünü oynamıştır. 
Gençler, rock konserleri, eğlencelerle pro-
testocuların safına çekilmiştir. Batılılar gibi 
yaşamak isteyen gençler örgütlendirilmiştir.

3. Tek isimli bir gençlik örgütü popüler hâle 
getirilip örgütlenme onun etrafında gerçek-
leştirilmiştir: Sırbistan’da Otpor (Direniş), 
Gürcistan’da Kmara (Yeter), Ukrayna’da Pora 
(Zamanı geldi), Kırgızistan’da Birge (Birlikte), 
Ukrayna’da Znayu, 100 sivil toplum örgütünü 
bünyesinde barındıran bir çatı örgüt olmuş-
tur. 30 bin kişilik bir öğrenci potansiyeline 
ulaşmıştır. Kırgızistan’da çatı örgüt olarak 
Kel Kel, 170 sivil toplum örgütünü bünyesine 
almıştır. 34

4. İçerde ve dışarıda medya desteği sağlanmış-
tır: Sırbistan’da B-92 Radyosu, Gürcistan’da 
Rustavi-2 Televizyonu, Ukrayna’da Kanal 5 
Televizyonu, Kırgızistan’da Res Publica ve 
MSN Gazeteleri, ayrıca Bişkek’teki ABD Dışiş-
leri Bakanlığı’nın basımevi, 60 değişik yayını 
basarak destek vermiştir.

5. Tümünün finansmanı yabancı vakıf ve sivil 
toplum örgütleri tarafından karşılanmıştır. 
Sırbistan’da Soros Vakıfları; Gürcistan’da 
Soros Vakfı, Freedom House Uluslararası De-
mokrasi Enstitüsü; Ukrayna’da Soros’un Açık 
Toplum Vakfı, Freedom House, Amerikan 
Cumhuriyetçi Partiye yakın IRI, Amerikan 
Demokrat Partiye yakın NDI sivil toplum ku-
ruluşları, ABD-Ukrayna Vakfı; Kırgızistan’da 
USAID, Freedom House, National Democratic 
Institüte (NDI), International Republician 
Institute (IRI), Open Society Institute (OSI, 
Soros’un Açık Toplum Enstitüsü) ödenmiştir.35

6. ABD elçilikleri olaylara destek verip yönlen-
dirme yapmışlardır. Sırbistan’da Belgrat ABD 
Büyükelçisi Richard Miles, Gürcistan’da Tiflis 
ABD Büyükelçisi Richard Miles, Ukrayna’da 
Kiev Büyükelçisi John Herbst, Kırgızistan’da 
Bişkek ABD Büyükelçisi Steven Young.

33 Sinan Oğan, Turuncu Devrimler, Bir Harf Yayınları, İstanbul, 2004. 
Erhan Başyurt, “Kadife Devrimin Yeni Hedefi: Orta Asya”, Aksiyon, 
28 Mart 2005, s. 34-37. Mark Mac Kinnon, Renkli Devrimlerin Sırrı 
Yeni Soğuk Savaş, Destek Yayınları, İstanbul, 2008.

34 Sinan Oğan, age.,Erhan Başyurt, agy., Mark Mac Kinnon, age.
35 Sinan Oğan, age.,Erhan Başyurt, agy., Mark Mac Kinnon, age.
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7. Eylemi götüren örgütlerin eğitimleri yabancı 
vakıflar tarafından finanse edilip Sırbistan 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sırbistan’daki 
örgütler, diğer ülke gençlik örgütlerini eğit-
mede kullanılmıştır. Hatta Sırbistan gençliği, 
diğer ülkelerdeki eylemlere bizzat iştirak 
etmiştir. Skaşvili (Gürcistan) ve arkadaşları 
Soros Vakfı tarafından Belgrat’a götürülerek 
eğitilmişlerdir. Sırbistan’daki Otpor örgütü 
(kitleleri kazanma ve yönlendirme konusun-
da) Pora (Ukrayna) üyelerini eğitmiştir. Znayu 
tüm il ve ilçelerde seçmenlere seçimle ve 
adaylarla ilgili eğitim vermiştir.36 Moldova, 
Belarus, Rusya ve Orta Asya ülkelerinden 
gelen gençler eğitime tabi tutulmuştur.

8. Muhalefet liderlerinin tümü daha önce 
yönetimde bulunup bir şekilde dışlanmış 
olan kimselerdir. Batı’da eğitim almış ve Batı 
eğilimlidirler. Bu ülkelerde gençliğin yanı 
sıra kadınların önemli rolü olmuş, kadın 
liderler kitleleri sürüklemiştir. Kadın liderler: 
Gürcistan’da Nino Burcanadze; Ukrayna’da 
Yulya Timaşenko; Kırgızistan’da Roza 
Otunbayeva.

9. Ülkelerin hepsinde etnik ve mezhepsel hu-
zursuzluklar kaşınmıştır: Gürcistan’da Acara, 
Osetya, Abhazya, Javakheti; Ukrayna’da Doğu-
Batı, Rus-Ukraynalı, Rusça konuşan Ukrayna-
lılar; Kırgızistan’da Özbek-Kırgız.

10. Düğmeye seçimlerle birlikte basılmıştır. 
Sırbistan (2000), Gürcistan (2003), Ukrayna 
(2004), Kırgızistan’da (2005). Ancak bu ülkele-
rin tümünde seçimlerden yaklaşık 6 ay kadar 
önce seçimlerin adil olması ve hile yapılma-
ması için kampanya açılarak farklı örgütler 
arasında dayanışma sağlanmıştır. Bu arada 
kamuoyu hile konusunda şartlandırılarak bir 
şuur altı oluşturulmuştur. Seçimlerden önce 
yapılan anketlerle muhalefetin iktidardan 
daha ilerde olduğu kanısı yerleştirilmiştir. 
Seçimlerden sonra da “Hile var.” diyerek kam-
panya başlatılmıştır. Yabancı vakıflar, medya 
ve siyasiler işin içerisine girmiş, AGİT ve diğer 
gözlemci kuruluşlar aracılığıyla seçim so-
nuçları, uluslararası camiaya taşınıp mevcut 
yönetim baskı altına alınıp yalnızlaştırılmıştır. 
Ukrayna seçimleri ile ilgili olarak ABD Baş-
kanı Bush ve AB Dışişleri sorumlusu Javier 
Solana “Seçim sonuçlarını kabul etmedikle-
rini” ilan etmişlerdir. Ukrayna darbesinden 

36 Srdja Popovic, Matthew Miller, Devrim Planı, Diktatörleri Devirmek, 
çev. Ebru Erbaş, Paloma Yayınları, İstanbul, 2015. Erhan Başyurt, 
agy.

sonra George Soros’un; “Orta Asya ülkeleri de 
Ukrayna ve Gürcistan örneklerini izleyerek 
değişmelidirler.”37 demesi, ABD Şirket Devleti-
nin olaylara ne derece müdahil olduğunun bir 
göstergesidir.

11. Bu ülkelerin hepsinde yolsuzluk, yoksulluk, 
işsizlik, yandaşlık ve adaletsizlik en hâkim 
unsur olmuştur. Değer sistemlerinde ciddi bir 
erozyon vardır. Millet olma bilincinde ciddi 
kırılmalar mevcuttur. Batı’nın medya kitle 
kültürü, büyük bir Batı hayranlığı oluşturmuş 
ve Batılı gibi yaşayabilmek için para etkin bir 
unsur olarak öne çıkmıştır.

UKRAYNA’DA SOROS DENKLEMI:   
VIKTOR YUŞÇENKO’DAN ZELENSKI’YE

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra Ukrayna 
8 Aralık 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. 
İlk devlet başkanlığına Komünist Parti Ukray-
na lideri Leonid Kravchuk seçilmiştir. Üç yıl 
sonra Komünist Parti Ukrayna Merkez Komi-
tesi yöneticisi Leonid Kuchma devlet başkanı 
olmuştur. Ukrayna’nın bağımsızlık ilanından 
sonra Soros, Açık Toplum Enstitüsü’nün Ukray-
na’daki uzantısı olarak Uluslararası Rönesans 
Vakfı ile Özgürlükler Evi’ni birer STK olarak 
kurarak kadife darbe için faaliyete geçmiştir. 
Kuchma’nın Rusya’ya yaklaşması üzerine ABD/
Batı/Soros tarafından “İstenmeyen adam” ilan 
edilmiş; yerine Batı yanlısı bankacı Viktor 
Yuşçenko’yu getirmek için harekete geçilmiş-
tir.38 Bu amaçla Soros’un iş birlikçi örgütleri olan 
Sırbistan’dan Otpor, Gürcistan’dan Kmara dev-
reye sokularak Ukrayna’da kadife darbeler için 
gerekli örgütlenme alt yapısını oluşturmak üzere 
Sırbistan’da kadife darbe eğitimi bazı Ukrayna-
lılara verilmiş ve (M. Markovic, V. Kaskiv…) Pora 
adlı örgüt kurulmuştur. Pora örgütünün lideri V. 

37 Erhan Başyurt, agy.
38 Sinan Oğan,age., s. 230-257.
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Kaskiv, Soros çalışanıydı. Süreç içerisinde Kadife 
darbe için “Znayu” adlı yeni örgüt kurulmuştur. 
Sırbistan’daki Otpor Örgütü (Kitleleri kazanma ve 
yönlendirme konusunda) Pora (Ukrayna) üyeleri-
ni eğitmiştir. Znayu tüm il ve ilçelerde seçmenle-
re seçimle ve adaylarla ilgili eğitim vermiştir.39

Ukrayna’daki kadife darbe örgütlenmesi ve 
faaliyet yapabilmesi için gerekli para, Soros’un 
Açık Toplum Vakfı, Freedom House, Amerikan 
Cumhuriyetçi partiye yakın IRI, Amerikan De-
mokrat Partiye yakın NDI sivil toplum kuruluşla-
rı, ABD-Ukrayna Vakfı, İngiltere’nin Westminster 
Demokrasi Vakfı, Alman Marshall Fonu tarafın-
dan karşılanmıştır. Yayın organı olarak Kanal 5 
TV kurulmuştur.40

Seçim sonuçları anketlerde öngörülenlere uygun 
çıkmayınca, her zaman olduğu gibi, “Seçimlere 
hile karıştırıldı.” sloganı merkezli bir kampanya 
açılıp örgüt çatısı altındaki tüm STK’lar harekete 
geçirilip büyük bir halk hareketi başlatılmış-
tır. Halkın belli bir kesiminin meydanlara inip 
hâkimiyet kurması sonucu seçimler yenilenmiş-
tir. Seçimi Soros ekibi kazanmıştır. Böylece Soros 
destekli kadife darbe, “Turuncu Devrim” ger-
çekleşmiş, adeta Soros iktidar olmuştur: “Kadife 
darbenin sembol ismi Yuliya Timoşenko Başba-
kan. Soros’un Açık Toplum Enstitüsü yöneticisi 
ve Kuçma tarafından görevden alınan B. Taras-
yuk Dışişleri Bakanı. Enstitü’nün yönetim kurulu 
üyesi ve ABD’de askeri eğitim alan Y. Mostova’nın 
eşi A. Gritsenko Savunma Bakanı. Pora lideri Kas-
kiv yeni Başkan Yuşçenko’nun danışmanı.”41

Sorosçu Ukrayna Başkanı Viktor Yuşçenko, ‘AB’ye 
ve NATO’ya girme kararı’ vererek Rusya ile köp-

39 Srdja Popovic, Matthew Miller, age., Erhan Başyurt, agy.
40 Mark Mac Kinnon, age. Sinan Oğan,age.
41 Sinan Oğan,age., s. 230-257. Soner Yalçın, “Soros’u Desteklemek”, 

Sözcü, 25 Şubat 2022.

rüleri atmış oldu.42 Ukrayna-Rusya arasındaki si-
yasi fay hattında enerji birikimi olmaya başlamış; 
ilişkiler her geçen gün gerilmiştir. Daha sonraki 
seçimde iktidara gelen -Rusça konuşan Donetskli-
Viktor Yanukoviç, “Rusya ile ilişkileri düzeltti.” ve 
“Ukrayna-AB Ortaklık Antlaşması’nı imzalamadı.” 
Yanukoviç’in AB-Ortaklık Antlaşması’nı imzala-
maması üzerine ülkede çok ciddi iç karışıklıklar 
olmaya başladı. “Yüzü aşkın kişi hayatını kaybet-
ti.” Yanukoviç, Ukrayna’yı terk etmek zorunda 
kaldı.43 Yanukoviç’in yerine gelen -“Turuncu 
devrimin para destekçilerinden milyarder- “Petro 
Poroşenko, AB-Ukrayna Ortaklık Antlaşması’nı 
imzaladı ve “Rusya ile her türlü askeri iş birliğini 
reddederek NATO’ya katılacağını açıkladı.” Rusya 
buna, “Kırım’ı ilhak ederek” cevap vermiştir.44

Ukrayna cumhurbaşkanlarından en ilginç olan 
şahsiyet Volodimir Zelenski’dir. Yahudi bir ailen-
den gelmekte ve “Göğsünü gere gere Yahudi’yim 
deyip başında Kippa ile de dolaşmışlığı” olan 
ve Soros’un Ukrayna’daki adamları ve örgütleri 
ile iş tutan biridir.45  Kendisi 1+1 TV’de Halkın 
Hizmetkârı isimli televizyon dizisinde oynayan 
ve Ukrayna halkı tarafından sevilen, izlenen 
komedyenler arasında yer alıyordu. Dizide devlet 
başkanı seçilen mütevazı bir tarih öğretmeni ola-
rak rol alan Zelenski, yolsuzluklara, hırsızlıklara, 
adaletsizliğe savaş açmış biri konumundaydı. 
Başrolü oynadığı senaryo, halkın içinde bulundu-
ğu psikolojiye hitap ediyordu. Zelenski de halkın 
psikolojisine tekabül eden bir rol üstlenmişti. 
Denilebilir ki halkın gözünde bir kahramandı. 
Yıllarca siyaset yapan kokuşmuş politikacılara 
başkaldıran, yolsuzluklarla mücadele eden, rüş-
vetçileri teşhir eden, iktidar yandaşı yalaka med-
yayla dalga geçen, israftan kaçınan, makam aracı 
kullanmayan, bisikletle dolaşan, koruma bile 
kullanmayan tabir caizse “Halkın Başkanı” diye 
bilinen biriydi46 Dizi devam ederken Ukrayna’da 
erken seçim kararı alınmıştı. Zelenski 2019 yılba-
şı gecesi, seçimlerden üç ay önce dizinin oynadığı 
kanalda (1+1 TV) canlı yayına çıkıp devlet baş-
kanlığına aday olduğunu ilan etmiştir. Partisinin 
adı dizisinin adıydı: Halkın Hizmetkârı.47

42 Sinan Oğan,age., s. 230-257.
43 Soner Yalçın, agy.
44 Soner Yalçın, agy.
45 Rafael Sadi, “Ukrayna Liderinin Bilinmeyen Yönü... Yahudiler 

Arkasında Durmadı”, https://odatv4.com/makale/ukrayna-liderinin-
bilinmeyen-yonu-yahudiler-arkasinda-durmadi-230531

46 Yılmaz Özdil, “Ukrayna Yazık Etti Ukrayna’ya”, Sözcü, 26 Şubat 
2022.

47 Ümit Zileli, “Bir Karanlık Oligark! İgor Vasilieviç Kolomoyskiy”, 
Korkusuz, 1 Mart 2022.
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Zelenski, dizide üstlendiği hayata geçirme sözü 
vererek halkın güvenini ve desteğini almış, üç 
aylık bir çalışmanın sonucunda büyük bir başarı 
göstererek %73,2’lik bir oy oranı ile cumhurbaş-
kanı seçilmiştir.48 Bir komedyenin ani bir kararla 
parti kurup çok yüksek bir oy oranı ile kazanması 
olağan bir durum değildir. Dizide geldiği seviyeyi, 
“halkın kahramanı”, birileri hayata geçirip onun 
üzerinden Ukrayna’da bir stratejiyi uygulama-
ya sokmaya çalışıyor olabilir. Kendisine destek 
veren ve onu öne çıkaran birileri, bir mekanizma 
olmalıdır.

Zelenski’nin Halkın Hizmetkârı Partisi, 2018’de 
oynadığı dizinin yapımcı şirketi Kvartal 95 
Studio tarafından kurulmuştur. Kvartal 95, 
2003’ten beri Ukrayna’da faaliyet gösteren bir 
televizyon eğlence şirketidir.49 Zelenski’nin 
finansörü ise 1+1 TV’nin sahibi ünlü oligark 
Igor Kolomoyskiy’dir. Kolomoyskiy, 1963 yılında 
Ukrayna’da bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak 
doğmuştur. Kadife darbe sürecinde George 
Soros’la birlikte çalışmıştır. İlginç bir şekilde aşırı 
milliyetçidir ve Ukrayna Milliyetçi Hareketi’ne 
her yıl milyonlar vermektedir. Ukrayna, İsrail ve 
Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşıdır. Kurduğu yapıyı 
İsviçre’den yönetmektedir. Genel olarak da İsrail 
ve ABD’de yaşamaktadır. Rakipleri tasfiye etmek, 
sindirmek için Paralı Savaşçılardan oluşan özel 
birlikler oluşturmuştur. Kadife darbecilerin (Tu-
runcu devrimlerin, Yuşçenko, Timoşenko gibi...) 
finansörü ve koruyucusu olmuştur.50

Zelenski’nin finansörü Kolomoyskiy, bu süreç 
içerisinde Ukrayna’da beş milyar dolarlık yolsuz-
luk/hırsızlık yapmış ve Ukrayna’daki bankasına 
devlet tarafından el konulmuştur.51 Bu yolsuzluk, 
hırsızlık ve adaletsizliklerle savaşmak üzere yola 
çıkmış ve halka söz vermiş Zelenski’yi yıpratan 
bir durumdu. Zelenski, halka verdiği sözleri üç 
yıl içerisinde gerçekleştiremedi. Yoksa amacı bu 
değil miydi?

Zelenski’nin seçildikten sonra yaptığı atamalar, 
onun karanlık bir ilişkiler ağına sahip olduğuna 
işaret ediyordu: Zelenski hukuk müşavirliğine 
Kolomoyskiy’nin kişisel avukatını atamıştır! 
Kvartal 95’in önde gelen isimlerini Ukrayna 
cumhurbaşkanlığı idaresi ve başkan yardımcıları 
olarak atamıştır. Özellikle bunlardan birini Uk-

48 Ümit Zileli, agy.
49 Mustafa Güldağı, “Zekenski Kimdir?”, https://threadreaderapp.com/

thread/1497278925738848259.html
50 Ümit Zileli, agy. Yılmaz Özdil, agy.
51 Yılmaz Özdil, agy.

rayna gizli servisi başkan yardımcılığı görevine 
getirmesi düşündürücüdür. Atanan görev özel 
eğitim almış birilerine uygundur.52

Viktor Yuşçenko ve Petro Poroşenko gibi AB ve 
NATO’ya Ukrayna’nın katılmasını istedi. ABD’ye 
yaptığı bir ziyarette, ABD Başkanı Biden’dan 
bunu talep etti. Biden kendisine; “Üyelik talebi-
niz hızlandıracağız.” tarzında bir cevap vermiş 
olmasına rağmen üç yıldır bir sonuca gidilmedi. 
Ukrayna’nın ne AB’ye ne de NATO’ya üyeliği 
olmadı. Zelenski’nin bu girişimleri, Ukrayna’nın 
Rusya ile arasının daha da açılmasına sebebiyet 
verdi. Sanki birileri bunun böyle olmasını istiyor-
du ve Zelenski’yi kullandılar. Kolomoyskiy’nin 
Zelenski’nin finansörü olması bir tesadüf mü 
yoksa arkasında Soros’un bulunduğu küresel bir 
organizasyonun görevlendirmesi miydi? Zelenski 
ekibiyle Kvartal 95 Studio ve Kolomoyskiy’nin 
temsil ettiği yapı arasında ne tür bir sözleşme ve 
bir iş bölümü yapılmıştır? Zelenski’nin gerçek-
teki rolü nedir? Kendisine birileri tarafından 
uygulaması gereken bir yol haritası ya da strateji 
verilmiş midir?

Pora örgütü lideri V. Kaskiv’in Soros’un bir çalışa-
nı olmasını göz önüne aldığımızda benzer şekilde 
Kvartal 95 Studio şirketinin ve Kolomoyskiy’nin 
uluslararası bağlantıları, özellikle Soros ekibiyle 
özel bir bağlantıları var mıdır? Şer ittifakı ve 
özellikle Siyonizm’le özel bir ilgisi var mıdır? Bu 
bağlamda Zelenski’nin durumu nedir? Zelenski, 
Ukrayna’yı güçlü, bağımsız bir devlet mi yapmak 
istiyordu yoksa Rusya ile savaştırmak mı?

Bu soruların cevapları zamanla ortaya çıkacaktır. 
Ancak savaş boyu kullandığı dil, NATO ve AB 
ile Rusya’yı savaştırma dili idi. NATO’yu sürekli 
olarak “arkada verilen sözlere sadık kalmamakla” 
eleştiriyor, hatta suçluyordu. Konuşmalarında 
birileri tarafından kullanılıp terk edilmiş bir 
hâlin yansıması vardır: “Yarın Soros destekli, 
Ukrayna halkını ölüme götüren, İsrail itmeli 
Zelenski gerçeğini konuşalım, bir ülke ve halkı 
kullanılıp atılıyor, algılanana değil gerçeğe baka-
lım birlikte!”53 Suriye politikasında Obama’nın 
Türkiye’yi aldatması gibi, birileri de Zelenski’yi 
aldatmış olabilir mi?

52 Mustafa Güldağı, agy. Ümit Zileli, agy.
53 https://www.veryansintv.com/sarayda-zelenskiy-catlagi-yigit-

buluttan-erdogani-kizdiracak-sozler/
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TÜRKIYE’NIN ÇIKARMASI GEREKEN DERSLER

Küba Füze Krizi ve Ukrayna olayından çıka-
rılabilecek dersler şunlar olabilir: Bölgesel ve 
küresel güçler, denklik şartını göz önüne alarak 
birbirleri ile doğrudan savaşmayı istemezler. 
Aralarındaki hesaplaşmayı, vekâlet savaşları 
ve taşeronlar eliyle hayata geçirmeye çalışırlar. 
Yeri ve zamanı gelince de anlaşıp taşeronlarını 
harcarlar. ABD hangi hak ve delillere dayanarak 
önce Afganistan’ı sonra da Irak’ı işgal edip parça-
lamıştır. Libya’yı başta Fransa olmak üzere, ABD, 
İngiltere, NATO ve Rusya bombalamış sonra da 
işgale girişmişlerdir; hangi hak ve hukukla? ABD, 
Suriye’yi parçalamak için PYD/YPG’yi hangi 
hak, hukuk kapsamında silahlandırmakta ve 
Türkiye’yi güneyden kuşatmaktadır?

Yıllarca PKK’yı besleyen, destekleyen bir NATO 
ülkesi olan ABD değil midir? Türkiye’ye Suriye 
hava sahasını kapatan ABD ve Rusya değil midir? 
İzin vermedikleri takdirde Türkiye Suriye’deki 
ihanet şebekelerine havadan müdahale edeme-
mektedir? Hangi hakla bunu yapabilmektedirler? 
ABD’nin Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesinde 
inşa ettiği askerî üssün amacı nedir? Bu üs, 
Türkiye’nin Batı’dan kuşatılması ve Türkiye’nin 
güvenliğini tehlikeye düşürmesi değil midir? 
ABD, AB ve İngiltere; Mısır’da seçimle işbaşına 
gelmiş Mursi yönetimini bir “askerî darbe” ile 
deviren Sisi’yi, hangi hakla “demokrat” ilan edip 
kutlamışlar ve desteklemişlerdir?

Yukarıda ifade edilenlerin çoğu, Türkiye’nin 
güvenlik sorunu ile ilgili olmasına rağmen NATO 
ve ABD bunu hiç dikkate almamaktadır. Çifte 
standart kullanmak bunların özünde vardır. 
Bunlar, çok yüzlü olup her renge girebilmektedir-
ler: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Ukrayna 
bağımsız bir ülkedir. İstiyorsa NATO’ya girebilir. 
Rusya buna saygı göstermek zorundadır.” Gaze-
teci Ghida Fakhri, “Bu durumda ABD’nin Küba 
ve Venezuela’ya olan tehditlerini nasıl değer-
lendirmeliyiz?”  Stoltenberg, “Ben gençliğim-
de Amerika’nın yaptığı korkunç şeylere karşı so-
kaklarda yürümüş biriyim. Ama ABD’nin yaptığı 
bu korkunç şeyler Rusya için bahane olmamalı.” 54

Bugün Türkiye’yi yönetenlerin aşağıda yer alan 
ifadeleri, geç kalınmasına karşılık, son derece 

54 Fuat Uğur, “Amerikan Muhipleri Cemiyeti’nin Üyeleri Televizyon 
Ekranlarında”, Türkiye, 17 Mart 2022. https://www.turkiyegazetesi.
com.tr/yazarlar/fuat-ugur/624561.aspx

sevindiricidir: MHP lideri Devlet Bahçeli şöyle 
diyor: “Bu ülke ne çekmişse Amerikalılardan 
daha çok Amerikancı olanlardan, NATO’dan 
daha çok NATO’cu davrananlardan, AB’den çok 
AB’ci olanlardan çekmiştir. Hâlâ da çekmektedir. 
‘NATO olmasaydı Türkiye bölünürdü’ lafı, ABD’ye 
‘kurşun askerlik’ yapanların hüsranla çerçevelen-
miş hezeyanlarıdır. Bu moderatörler ve program 
yapımcıları, bu tür sahte ve tutsak alınmış sözde 
uzmanları daha ne zamana kadar TV ekranlarına 
çıkarmaya devam edecekler?”  İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ise “Rusya, kendisine karşı ABD 
tarafından yapılan çerçevelemeyi, sıkıştırmayı 
gördü. Uzun süre bir hamle zamanı bekledi. 
BM’nin, NATO’nun ve dünyadaki küresel ör-
gütlerin iflasını hep beraber görüyoruz. Avrupa 
Soros kurallarıyla idare edilmekte. Savaşta ölen 
bütün çocukların sorumlusu Soros’tur. Ukray-
na’daki ve Suriye’deki çocukların katili de odur. 
Kimse başka yerde suçlu aramasın.” açıklamasını 
yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 
“Amerika, terör örgütleriyle mücadeleyi bırakın 
tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, 
gereç destekleri veriyor. DEAŞ’ı da PYD’yi de 
kuran odur. Tabii FETÖ’yü de kendi koruma 
kalkanlarının içinde besleyip büyütmeye devam 
ettiklerini unutmamak lazım. Türkiye’nin hem 
DEAŞ’a hem de PYD’ye karşı operasyonlarını 
baltalayan Amerika’nın bu örgütler üzerinden 
hayata geçirmeye çalıştığı senaryonun biz gayet 
iyi farkındayız.”55 ifadelerini kullanıyordu.

Türkiye’nin şer ittifakının (ABD-İngiltere-
Siyonizm-İsrail) şerrinden emin olması için 
kendi ayakları üzerinde duracak şekilde devleti 
yeniden yapılandırması ve her şeyi yerli ve millî 
olarak üretip yeni baştan inşa etmesi ve toplum-
sal dayanışmayı mutlaka ve mutlaka sağlaması 
gerekiyor. Ve “Hazır ol cenge eğer istersen sulhu 
salah”. Unutmayalım ki; “Yardım almaya alışanlar 
zamanla buyruk almaya da alışırlar.”

Ve unutmayalım ki; “Müminleri bırakıp da 
kâfirleri dost edinenler, onların yanında izzet 
(güç ve şeref) mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün 
izzet yalnızca Allah’a aittir.” (4/139)

55 Fuat Uğur, agy.
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MÜSLÜMANLARIN İSLÂMLAŞMASI 
MÜCADELESİNDE SAİD HALİM PAŞA
METIN ÖNAL MENGÜŞOĞLU

H ac dönüşü Muhammed İkbal’i ziyarete 
gelenler ona hurma ve zemzem ikram 

ederler. İkbal ikramları kabulle beraber onlara 
“hurma ve zemzem yerine Hz. Ebubekir’in sada-
kati, Hz. Ömer’in adaleti, Hz. Osman’ın hayâsı, 
Hz. Ali’nin ilim ve cesaretini getirseydiniz!” di-
yerek önemli bir uyarıda bulunmuştur. İkbal’in 
İngilizler tarafından işgale uğrayan Hindistan’ın 
Müslümanlarına yönelik, “Müslümanların yeni-
den Müslüman olması gerekir!” şeklinde ifade 
bulan bir başka tespiti de söylenir durur. Bu 
yazı ilhamını İkbal’in son sözünden alarak kısa 
bir Said Halim Paşa değerlendirmesi yapmayı 
hedeflemektedir. Onun bu bahisteki eserlerin-
den birinin İslâmlaşmak adını taşıması yolumu-
zu daha da aydınlatacaktır. Ondan ödünç alınan 
yazımızın başlığı çerçevesinde kendisiyle aynı 
zaman dilimini paylaşan yoldaşlarının da küçük 
alıntılarla hatırlanması işe yarayacaktır.

ISLÂMLAŞMAKTAN SÖZ AÇILDIĞINDA

Osmanlı Devleti’nin çökmeye, gerilemeye, mağ-
lup olmaya, toprak kaybetmeye başlamasıyla be-
raber neredeyse bütün Müslüman coğrafyalarda 
siyasi hâkimiyet gayrimüslim hükümranlığına 
geçmeye başlamıştır. İngilizler tarafından işgale 
uğrayan Hindistan’a bir seyahatinde Cemalettin 
Afgani’nin sözleri de yürek yakıcıdır: “Eğer her 
bir Hintli bir sineğe dönüşmüş olsaydı sizin 
vızıltınız bütün İngilizlerin kulaklarını sağır 
ederdi. Allah sizleri birer kaplumbağaya dönüş-
türseydi, Hint denizinden girerek Atlas Okya-
nusundan çıkıp bütün Britanya adalarını yer ile 
yeksan ederdiniz!” der.

Ali Şeriati’ye müracaat edildiğinde ise onun 
meşhur ve epeyce isabetli benzetmesi insanı, 

özellikle de Müslüman bireyi zihnen ve kalben 
silkeleyecek boyuttadır. Tarih, toplum, tabiat 
ve bizzat insanın kendisi, kendisinin körlük ve 
sağırlığına sebebiyet verebilecek unsurlar taşı-
dığına dair işaret fişekleri yakmaktadır.

Sıra yirminci yüzyılın Müslüman bilgesi Aliya 
İzzetbegoviç’e geldiğinde onun benzetmesine 
başvurmadan geçilemez. Ona göre Şeriati’nin 
benzetmeleri arasından tarih ele alınıp okun-
maya başlanırsa şimdi ve burada aralarında 
yaşadığımız Türkiye toplumu ve bizzat kendi 
varlığımız bakımından nasıl ve hangi tür ibret 
dersleri çıkartırız? Liseli yıllarında Malatya 
ekolü içerisindeki dersler esnasında tarihin 
başlı başına bir ilim olup olmadığını tartışmış 
biriyim. Lisans seviyesine kadar resmî mektep 
sıralarından geçerken özellikle de İnkılap Tarihi 
dersleri söz konusu edildiğinde bu şüphe derhal 
kalbimin bütün bölgelerine gelir otururdu. 
Tarih ciddi bir ilim midir? Yoksa bütün dünya 
insanlığının her coğrafya ve iklimde benzerini 
yaşadığı, güç ve iktidar sahiplerinin saltanat-
larını daimi kılabilmek maksadıyla ürettikleri, 
kurguladıkları kimi menkıbe ve hikâyelerden 
mi oluşmaktadır?

Mektep sıralarında iken adını belki bir defa 
bir Osmanlı sadrazamı olarak işittiğimiz Said 
Halim Paşa gerçekte bu sıfatından başka özelliği 
olmayan sıradan bir bürokrat mıydı? Mesela 
konuyu bir ömür hasretimiz ve merakımız 
olan halklarımızın ve bütün dünya halklarının 
işiterek, öğrenerek Müslümanlaşması, böylece 
Allah’ın rızasını kazanması ve neticede ebedî 
hayatta mutlu olması arzu ve hedefine taşıdığı-
mızda ne görürüz? 
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Osmanlı bürokratı Said Halim Paşa ve yük-
sek memuru Mehmet Âkif bu bahiste nere-
de durmaktadırlar? Bu iki tarihî sima konu 
İslâmlaşmaktan açıldığında birbirinden kolay-
lıkla ayrı düşünülemez. Ancak burada şimdi 
yalnızca Said Halim Paşa bakımından kısa bir 
değerlendirme yapacağız.

Müslümanların yaşadıkları bölgelerde az çok 
kazanmış bulundukları siyasal nüfuz ve aynı 
zamanda topraklarını kaybettikleri çöküş yılla-
rında, aralarındaki münevverlerden sağduyulu 
ve nispeten mevcut meselelere eleştirel bakma-
sını bilen bazıları halkın Müslümanlığı ile İslâm 
arasındaki kopukluklara bakarak İslâmcılık/
İslâmlaşma şeklinde adlandırılan bir yeni fikir 
akımının içerisinde bulmuşlardır kendilerini. 
Dönemin bürokratlarından ama aynı zamanda 
mütefekkir olan Said Halim Paşa bu cereya-
nın neredeyse ismini de koyan kişidir. Yazdığı 
eserlerde, konuşma, mektup ve mücadelesinde 
bir ömür aynı çabanın ardına düşmüştür. Fakat 
onu Mehmet Âkif ile beraber aynı kulvarda, bir-
çok öteki İslâmcılardan ayıran en önemli fark 
kanaatimce sürdürdüğü mücadele içerisinde 
merkezine Türk tezini alan ve tabir caizse “Türk 
tipi bir Müslümanlık” davasının bulunmayışı-
dır. Nitekim İstanbul merkezli ve de Türkiyeli 
İttihadı İslâm taraftarı öteki münevverlerin 
İslâm ile Türklük sıfatını sıklıkla bir arada kul-
lanarak biraz daha başka bir davayı güttükleri 
dikkatle bakanların gözünden kaçmayacaktır.

Said Halim Paşa’nın (ve elbette Mehmet 
Âkif ’imizin de) Arnavut kökenli oluşları mıdır 
burada onları farklı düşündüren? Hayır! Onlar 
dünyaya giderek hâkim olmaya başlayan Batılı 
ve gayrimüslim zihniyetin Müslüman coğrafya 
üzerindeki emellerinde artık yepyeni bir inanış 
ve sıçramayla ulus devlet fikriyatını yaydık-
larını görmüşlerdir. Müslümanlar arasındaki 
kardeşlik bağını koparabilme çarelerinin başın-
da onlara kavmiyetlerini hatırlatmak ve hassa-
siyetlerin başına bu kimliği yerleştirmek gelir. 
Hemen ardından mesela birçok bölgede müşte-
rek kullanılan Arap harflerinin ve dilin değiş-
tirilmesi eylemi gelir. Yeni bir kimlik inşasının 
sinyalleridir bu eylemler; önceki kimliklerin 
toptan çöp sepetine atılmasını hedeflemektedir. 
Netice öyle de gerçekleşmiş ve Türkiye Cumhu-
riyeti inkılapları “Ne mutlu Türküm diyene!” 
sloganıyla beraber harf inkılabı, kılık kıyafetin 

zorla değiştirilmesi ve yasaların Batı dünya-
sından kopyalanması sonrası bu yeni kimliği 
benimsemeye zorlanmıştır. Kullanılan saat, tak-
vim ve benzeri araçlar bile, dünya ile entegras-
yon adına Batı blokundakilerle yer değiştirmiş 
böylece ilerleme/çağdaşlaşma sağlanmıştır.

Müslümanlar düştüğü yerden kalksın, diye 
sürdürülen mücadelenin bir ucunda hâlâ Türk-
lük, Arnavutluk, Araplık, Kürtlük bulundukça 
yeniden ayağa kalkmanın neredeyse imkânsız 
olduğu ortadadır. Bu durumu iyi bilen Said 
Halim Paşa ve mesela hatıratıyla hatırlanan 
Tatar kökenli Abdürreşit İbrahim’i okuyan 
Mehmet Âkif ’te gelecek zamanların kaygısı 
şöyle terennümünü bulmuştur: “Arnavutluk 
ne demek var mı şeriatta yeri/ Küfr olur başka 
değil kavmini sürmek ileri.” Bir başka yerde ise 
“Ben Arnavut’um, işte perişan yurdum” şeklinde 
yakınmaktaydı.

BIRINCI DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

Önüne arkasına hiçbir sıfat takmadan saf 
tevhit ve fıtrat dini olan İslâm’a Müslüman da 
olsalar insanlar yeniden dönmelidirler; Said 
Halim Paşa ve yakınlarının temel tezi buydu. 
Osmanlının en yüksek bürokratı sıfatıyla bir 
müddet görevde bulunan Said Halim Paşa Batılı 
devletlerin Osmanlı ve İslâm üzerinden gün-
deme getirdikleri Şark meselesinin Müslüman 
memleketlerini ve toplumlarını toptan ortadan 
kaldırma yahut Hristiyanlaştırma emeline 
dayandığını görmekteydi. Osmanlı İmparator-
luğu ve Dünya Savaşı adlı eserinde bu fikrini 
canhıraş biçimde şöyle haykırıyordu: “Türkiye, 
coğrafi konumu ve Düvel-i Muazzama’nın uzun 
zamandan beri üzerinde besledikleri emellerin 
sebebiyet verdiği bu boğuşma yüzünden çok 
büyük bir tehlike karşısında bulunuyordu. Bu 
yüzden de apaçık ortada olan barışseverliğine 
rağmen, varlığını devam ettirebilmek için, bu 
korkunç ve tahripkâr savaşa katılmak suretiyle 
diğer muhariplerle, kaçınma ve vazgeçme hak-
kının bulunmadığı, aynı mecburiyeti paylaşmış 
oluyordu. Çünkü onu mücadeleye atılmakla 
suçlamak, millî varlığını korumak istemesinden 
dolayı suçlamak manasına gelmektedir.”

Söz konusu edilen Birinci Dünya Savaşı’dır. 
Said Halim Paşa’nın ifadeleri arasındaki millî 
kelimesinin aynı zamanda İslâmî demek ol-
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duğunu açıklamaya bile ihtiyaç yoktur. Çünkü 
İslâm açısından yeryüzünde iki millet vardır: 
İslâm milleti ve küfür milleti. Her Müslüman 
İslâm milliyetçisidir. Daha hangi renkte ve 
hangi kavme mensup olursa olsun bütün Müs-
lümanlar Allah tarafından birbirlerine kardeş 
kılınmışlardır.

Savaş esnasında sadrazamlık görevini sürdüren 
Said Halim Paşa’nın stratejisi İngiliz siyasetini 
öngörerek buna göre davranmaya hazırlanır-
ken ne yazık askerî gücü elinde bulunduran 
İttihat ve Terakki üyeleri Enver, Talat ve Cemal 
paşaları geçememiş ve sonuçta İstanbul’u işgal 
eden İngilizler tarafından kendisi Malta’ya 
sürgün edilmiştir. Said Halim Paşa’nın yerli ve 
Müslüman unsuru gözeten taktikleri karşısında 
diğer paşaların ne yazık Batılı/Batıcı temayül-
leri sebebiyle ülkenin işgal edilmesine engel 
olunamamıştır.

Said Halim Paşa ismi geçen eserinde yerli 
Batıcıların iddialarını şöyle açıklar: “Yine 
deniliyor ki, eğer Türkiye kadim dostları Fransa 
ve İngiltere’ye güvenmeyi akıl etmiş ve onların. 
Hiçbir çıkar gözetmeyen dostluklarının samimi-
yetiyle tavsiye ettikleri tarafsızlığı korumuş olsa 
idi, Türkiye’nin tüm haklarına saygı gösterile-
cekti. Bugün Türkiye’ye hiçbir hak tanınmıyor 
ve ona karşı adil davranılmıyorsa, bundan 
dolayı kadim dostlarına değil, kendi tavrının 
çılgınlığına kızmalıdır.”

Görüldüğü gibi yerli ve özgün davranarak savaş 
stratejisini oluşturma yerine Batılı dostların dü-
men suyunda gitmeyi seçenlerin yarattığı akıbet 
hüsrandan başkası olmamıştır. Said Halim Paşa 
memleketin bir yandan saltanat rejiminden ve 
tahakkümünden kurtulmasının öte yandan da 
İslâmlaşma ve yerlilik kavgasının peşindedir. 
Ne yazık öyle bir dönem yaşanmaktadır ki bir 
biçimde saltanat ile yakınlığı olan herkes kendi 
kişisel ikbalinin hesabını yapmakta, bunu fırsat 
bilen düşman ise havayı çok iyi koklamaktadır. 
Said Halim Paşa İslâm’dan kopuşların, münev-
verlerin Batı hayranlığının, 1912 Balkan Savaşı 
sonrası büyük toprak kayıplarının ardından Os-
manlı Hükûmeti tarafından tam bir teslimiyet 
sayılabilecek Sevr Antlaşması’nı imzalamanın 
yaşandığı kara günlerde saltanat taraftarlığının 
vardığı boyutları anlatır. Şöyle der: “Tarihte, 
Damat Ferit Hükümeti’nin yaptığı gibi, peşinde 

koştuğu amaca erişebilmek için anayasa düze-
ninin yerine Saray’ınkini geçirmekten daha bü-
yük bir vatana ihanet suçu görülmemiştir. Yine 
koltuğuna yerleşebilmesi ve iktidarını sürdüre-
bilmesi için, kokuşmuş dalkavuklarını, Saray’ın 
köle ruhlu ve aşağılık mahlûklarını ve siyasi 
yandaşlarını onların yerine koyarak, aşırılık 
yanlısı ve inkılapçı olarak vasıflandırdığı, canını 
sıkan unsurlardan da kurtulması gerekiyordu.”

Sonuç düzmece mahkemeler ve sürgünleri 
getirmiş Said Halim Paşa da nasibini almıştır. 
Sarayın ve saltanat rejiminin ömrünü tamam-
ladığını gören her sağduyulu münevverin 
tercümanı gibi şöyle yazmıştır: “Olabilecek 
en kötü şeyleri göze alarak, pisipisine ölmek 
ve bir koyun gibi boğazlanmaya razı olmak 
yerine, elde silahla ölmek her hâlükârda daha 
iyiydi. İslâmlaşmış bir Bizans’tan başka bir şey 
olmayan İstanbul (Saltanat başşehri) bunu asla 
anlamak istemedi.”

Mehmet Âkif ile birlikte Said Halim Paşa’nın 
Ankara’da başlatılan Millî Mücadele’yi destek-
leme sebeplerinin başında işte bu yukarıda 
sayılan saltanatın anlayışsızlıkları yatıyordu. 
Ne var ki geleceği derin bir kehanetle görme 
imkânı bulunmadığından kurulacak yeni Tür-

Büyük kaos ve 
kargaşa ortamlarının 
Müslüman kimlikli 
münevverlerinden Said 
Halim Paşa ve ondan 
kopartılamayacak 
olan Mehmet Âkif ’in 
inanç ve fikriyatlarına 
bakıldığında onları 
çağdaşları münevverlere 
nazaran kendimize daha 
yakın bulmamızın temel 
sebebi elbette İslâmî 
hassasiyetlerinin 
öne çıkmasıdır.
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kiye Cumhuriyeti’nin daha en başında saltanat 
rejiminden hiç de farklı olmayan bir yönetim 
modeli uygulanmaya başlayacak ve her iki 
ismin de asıl hedefi olan İslâmlaşma çabaları ve 
temayüllerine büyük darbeler vurulacaktır.

INANÇ VE FIKRIYATI

Bu yazı münasebetiyle alıntılarda bulundu-
ğumuz ve kanaatimizce sadeleştirilirken kimi 
müdahalelerde bulunularak bazı kısımlarında 
mihverinden uzaklaştırılmış eserinde dönemi-
nin siyasi hareketleri yanında İslâmî anlayışına 
da rastlarız Said Halim Paşa’nın. Onun sahih, 
Kur’ân merkezli bir İslâm imanını güttüğü orta-
dadır. İslâm’ın dogmalar içeren ve mabet dinine 
dönüşmüş, ruhban sınıflarının tahakkümüne 
bağlanmış öteki dinlerle mukayese edildiğinde 
ne kadar hürriyetçi olduğunu yazar. Birlikte 
okuyalım: “Takip edeceği bütün İlahi (Kaynağı-
nı Kur’ân’dan alan) ya da Peygamber’in yoluyla 
alakalı emirlerin altına düşen insani hareketle-
rinin perdelerinde, İslâmiyet idraki içerisinde, 
dünya koskocaman bir mabettir ve müminlerin 
vazifesi de dini vecibesini durmaksızın yerine 
getirmektir. Bütün Müslümanlar, bu sayede 
Yaratıcı’yla daimi bir irtibat içerisinde olurlar. 
Bu sebepten onlar kendi rahipleridir. Bu vaziyet 
sebebiyle cemaat içerisinde hususi mistik 
güçlere sahip bir grubun mevcudiyetine gerek 
kalmaz. “

Elbette kusursuz, hikmetinden sual olunma-
yan biri değildi Said Halim Paşa. Ancak onun 
bütün hassasiyetini evvela İslâmlaşma fikrin-
de toparladığını yeni Türkiye hakkındaki şu 
görüşü belgelemektedir bence: “Bugün Türkiye, 
İslâmiyet’in buyruğu altındaymış görüntüsüne 
rağmen, aydınları tarafından (buna rahatlık-
la kurucu ve yönetici siyasi elitler dâhildir) 
İslâmiyet’in temel kaidelerini reddetmeye yön-
lendirilmektedir. Fakat milletin yığınları, orta 
sınıflar da buna dâhil olmak üzere, bu kaidelere 
sadık kalmaktadır. Yakın bir gelecek, bu iki 
zihniyetten hangisinin galip çıkacağını göstere-
cektir. Barışın tesisinden sonra olağan şartlara 
dönülüp iç ve dış egemenlik geri kazanıldığı 
zaman, bu iki taraf arasında kesin surette bir 
çarpışma sahne alacaktır.”

Özetlemek gerekirse Said Halim Paşa açıkça II. 
Abdülhamitçi biridir, kendisinden sonraki bü-

tün muhafazakârlar gibi. Ayrıca hilafet kurumu-
nu iyi çözemediği gibi bütün gelenekçiler gibi 
hilafetin Kureyşliliği gibi bir iddiayı düşünme-
den benimsemiş görünmektedir. Osmanlı’da sal-
tanat ile hilafet at başı birbirini tamamlayan iki 
kutsal kudret olarak hayatiyetini uzun asırlar 
boyunca sürdürürken saltanata muhalefetin 
aynı zamanda Osmanlı hilafetine muhalefet 
anlamı taşıyacağı da unutulmuş gözükmektedir. 
Oysa ehl-i sünnet mensupları arasında hâlâ hila-
fetin doğrudan Allah’a mı yoksa Resûlüllah’a mı 
dayandırıldığı hususu net biçimde çözüme ulaş-
mamıştır. Bu sahada ciddi tartışmalar, birbirine 
aykırı anlayışlar sergilenmeyi sürdürmektedir.

Büyük kaos ve kargaşa ortamlarının Müslüman 
kimlikli münevverlerinden Said Halim Paşa ve 
ondan kopartılamayacak olan Mehmet Âkif ’in 
inanç ve fikriyatlarına bakıldığında onları çağ-
daşları münevverlere nazaran kendimize daha 
yakın bulmamızın temel sebebi elbette İslâmî 
hassasiyetlerinin öne çıkmasıdır. Hiçbir beşerin 
açık hata ve kusurlarını görüp halının altına 
süpürmek gibi bir alışkanlığa sahip değiliz. Be-
şer cinsi hakkında konuşur ve yazarken daima 
yanılgı ihtimalini hesaba katmak müminlerin 
şiarı olmalıdır. Kimliğini, kişiliğini unutmuş, 
düşünme mekanizmasını iptal etmiş böylece 
sahih bir iman ve salih ameller yerine kendince 
yepyeni mezhep ve meşreplerin ardına düşmüş 
böylece hem kendine hem de toplumuna yaban-
cılaşmış kimselere nazaran bu iki sima daha 
doğru bir yerde durmaktadırlar.

Başa dönerek Ali Şeriati’nin tespitleri yeniden 
okunduğunda Türkiye toplumunun geçmişini 
oluşturan tarih birikimi kafa ve kalplerdeki 
gözleri köreltmesin diye artı bir gayrete ihtiyaç 
vardır. Tekrarda fayda vardır ümidiyle Muham-
med İkbal’e müracaat ederek “Müslümanlara 
yeniden Müslüman olma” çağrısını bir kez de 
buradan yapalım. Kim ki Müslüman aile içeri-
sinde doğmuş, beşer sıfatından insani olgunluk 
çağına vardığında yolunu, izini, dinini, imanını 
bizzat özgür iradesiyle yeniden seçme gayre-
ti göstermemişse, haydi rey vermeye, haydi 
seçim vakti gelmiş demektir. Said Halim Paşa 
buhranlarımız diyor ve kurtuluş yolu olarak da 
İslâmlaşmayı gösteriyordu, evet, Müslümanlara 
yeniden İslâmlaşmayı. Bu yazılar işte böylesi bir 
hatırlatmanın endişesiyle ortaya konmaktadır.
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İSLÂMCILIĞI NASIL ANLAMALIYIZ?
ŞEMSEDDIN ÖZDEMIR

İ slâmcılık tartışması Türkiye’de çoğu zaman 
olduğu gibi son birkaç senedir, kasıt taşı-

yan olumsuz bir algı üzerinden sürdürülüyor, 
özellikle “İslâmcılık öldü!”, “İslâmcılık bitti!” 
gibisinden sığ yaklaşımlar eşliğinde. Bu meal-
deki sözler pek meşhurdur fakat çoğu zaman 
bunların kurcalanmaktan uzak tutulması 
bazılarının hoşuna gitti, gidiyor. Şahsen böylesi 
şöhretli sözlerin kurcalanmasından yanayım. 
Bunun için öncelikle sormak ve vurgulamak 
gerekmez mi; İslâmcılık ne zaman etkin güç 
olarak yönetim imkânı buldu ki bitip bitmedi-
ğine dair bir görüş ortaya konulsun? Aslında 
İslâm’ın bu çağa ve her çağa uygun güncellenen 
bir yorumudur diyebiliriz İslâmcılık için. Diğer 
bir tarifle İslâm’dan, şuurlu Müslümanların si-
yaset ve egemenlik algısı şeklinde öne çıkardığı 
bir yorum tarzıdır İslâmcılık. Dikkat ederseniz 
İslâm’ın kendisi demiyoruz. Niye? Çünkü bu 
kavram, Batı medeniyetinin Osmanlı’yı harita-
dan silme planlarını “şark meselesi” adı altın-
da hem dondurduğu hem de ertelediği uzun 
yılların sona ermeye başladığı imparatorluğun 
dağılma sürecindeki kurtarıcı arayışları nok-
tasında gündeme geldi. Öyleyse Osmanlı’nın, 
devletin batmasını önleme çabasıyla yürütülen 
Batılılaşma tarihi dikkate alınmadan İslâmcılık 
kavranamaz. Türkçülük, Batıcılık gibi çıkışlara 
karşılık, dinini ciddiye alan Müslümanların 
da bir akım oluşturarak devleti, Osmanlı’yı 
korumak, yıkılmasını engellemek için arayışa 
girmeleri sonucunda şekillendi.

Kavramın Batı’daki bilhassa 19. yüzyıldaki 
İslâm tartışmalarıyla da ilgisi vardı şüphesiz. 
Zira onlar önceleri “Muhammedanizm” diye 
anladıkları İslâm yerine “İslâmcılık” tabirini 
kullanmaya başladılar. Said Halim Paşa gibi 

aydınlar “İslâmlaşmak” ifadesini kullansalar da 
genel temayül İslâmcılık nitelemesinin yaygın-
lık kazanması şeklinde tezahür etti. 
Peki, bununla ne demek istediler? O dönemdeki 
kaygılarla şunu kendilerine vazife edindiler: 
“Bu devlet yıkılmamalı veya bir yıkım olacaksa, 
İslâmî değerler yönetim merkezinde muhafaza 
edilmeli ve bunun için ne yapılması gerekiyorsa 
yapılmalı.” Bu anlamda dinin özüne dönmeyi 
talep ederken, kimileri meseleyi daha da ileri 
götürerek, “Asr-ı Saadet’e dönersek biz impa-
ratorluğu kaybetmeyiz, ayakta kalırız.” dedi-
ler. Niyetleri son tahlilde mevcut fakat çöküş 
sürecindeki bir imparatorluğu ayakta tutup 
korumaya matuftu. Fakat arkasından Osmanlı 
çökünce İslâmcı denilen akım -ki onların neyi 
murat ettiğini biraz daha açmak istiyorum- çö-
ken medeniyetin ve İslâmî egemenliğin sonra-
sında İslâm’ı bir hayat tarzı olarak yeniden inşa 
ederek hayata hâkim kılmak iddiasıyla yoluna 
devam etmek istedi. 

VAHYIN ILKELERINI HAYATA HÂKIM KILMAK

İslâmcılık, İslâm’ın bir yorumuysa, Batılılaşma 
mesafe kat ettikçe yani son 200 yılda ortaya çık-
mış bir yorumsa, yeni bir sistem iddiasını, temel 
ilkelerini Kur’ân’da bulan, o ilkelere uygun bir 
hayat tarzını yeniden hâkim kılma talebini içe-
rir. Bunu şundan dolayı ifade ediyorum; birçok 
İslâmî ekol vardır ama onların baskın hedefi bu 
değildir. Toplumu ıslah etmektir, “İyi bir mümin 
olalım, yeter!” şeklinde özetleyebileceğimiz bir 
anlayışla sınırlıdır.

 Birilerinin kötülediği, “bitti” dediği İslâmcılığı, 
bu ilkelerin hayatta somutluk kazanması iddia-
sını taşıyan bir yorum şeklinde ifade ediyorum. 
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Şöyle de diyebiliriz: Kur’ân’ı ve İslâm’ı önemse-
yenlerin ancak İslâm’ı bir hayat düzeni olarak 
hayata hâkim kılmak iddiasının, çağdaş bir 
yorumudur, bir ismidir. Bu bağlamda asırlardan 
beri vardır. İlk insandan itibaren Allah’ın vahyi 
hayat üretmek için gelmiştir. Bireysel olarak 
insanları tek tek düzeltelim, diye gelmemiş-
tir. Tabii ki insanların fert fert düzeltilmesine 
dönük ıslah çabası önemli, bu zaten kesintisiz 
bir süreçtir ve nihayetinde toplumsal düzelme 
gerçekleşecektir. 

 Eğer bir ülkede İslâm’ı hayata hâkim kılmak, 
sistem hâline getirmek imkânı yoksa tabii ki 
oradaki müminlerin birinci ve asli görevi önce-
likle -ferdi de olsa- iyi bir mümin olarak inançla-
rını temsil etmek, yaşamak ve örneklendirmek-
tir. Nihayetinde yapabilme, sistem kurabilme 
gücüne eriştiklerinde de bunu hedeflemeleri 
gerektiğini düşünüyorum. Evet, adalet, ehliyet, 
liyakat, emanet ve benzeri birçok ilkeye ma-
tuf olarak, bu ilkeler doğrultusunda bir hayat 
tarzını inşa ve ihya etmek iddiasına İslâmcılık 
diye bakıyorum, İslâmcılıktan anladığım budur 
özünde. Hemen belirtmek gerekir ki bu isim-
lendirmeyi illâ devamlı surette kullanmaya da 
mecbur değiliz. Buna “Bilinçli, şuurlu, dinini 
ciddiye alan Müslümanların İslâmî yorumu.” 
denilebilir. İslâmcılık yerine başka kavram da 
bulunabilir. 

Peki, niye İslâmcılık diyoruz da farklı bir kav-
rama müracaat etmiyoruz; bu yorumun baskın 
özelliği bir sistem inşası iddiası taşımasından 
dolayıdır. Bugün de son derece önemlidir bu 
iddianın sistemleşmesi. Durum böyleyken, 
dinini dosdoğru yaşadığını bildiğimiz etkin ve 
yetkin ekseri insanda gördüğümüz temel bir 
arıza söz konusudur. Neredeyse bu iddiadan ya 
vazgeçmişler ya da uzak, çok uzakta bir “ütop-
ya” olarak görüyorlar meseleyi, yani “vahiyden 
mülhem bir sistem kurulması mümkün değil” 
demek anlamında bir görüş beyan etmeye 
çalışıyorlar! Keşke bu kadarla kalsa… “İslâm’ın 
hayatlaşması, vahyin sistemleşmesi, vahye 
uygun bir modelin inşası” dediğinizde bizim 
yakınımızdaki arkadaşlarımızdan bazıları içten 
içe gülüyor veya “Hayal kuruyorsun ya, bu 
mümkün değil, olmaz.” diyor. “İnsan beşer elbet 
şaşar!” sözüne hak verdirecek bir zihin çarpıklı-
ğı yaşayan bu arkadaşlar şuursuzca; “Ya yok ya, 
bu dinin ilkelerine göre bir sistem kurulamaz.”, 
“Olmaz bu; faizsiz ekonomi nasıl olacak, adalet, 
ehliyet, liyakat geçin bunları.” Yahut “Kur’ân’ın 

ilkelerine göre bir hayat bugünkü şartlarda 
mümkün mü?” demeye getiriyorlar. Yine haşa 
farkına varmadan şunu dile getiriyorlar; “Ya 
aslında Allah bize yapamayacağımız bir şeyi 
yükledi, bu olmaz.” Çok daha önemlisi “Allah 
bize böyle bir yük yüklemedi, bunu siz zorla 
çıkarıyorsunuz, böyle bir iddia; devlet, iktidar, 
egemenlik, dünya sömürüsüne karşı çıkmak, 
toplumların sömürülmesine, sömürülebilir 
duruma düşürülmesine engel olmak için hakkı 
hâkim kılan bir model kurmak iddiası hayaldir.” 
gibi sözleri geveleyip duranlar var. Oysa dünya-
yı umursamadan günlerini geçirmenin insanla-
rı her iki dünya hesabına da kısırlaştırdığı son 
derece açıktır. Mesela, Yuval Noah Harari vası-
tasıyla karşımıza çıkan meseleler hakkında bir 
fikrimiz olmalı. Olmalı ki onun görüşlerini esas 
sayanların tuzaklarına düşmeyelim. Dolayısıyla 
İslâmcılık derken neyi kast ettiğimizi bu mese-
leyi gündemine alan herkese önce duyurmalı, 
sonra kavratmalı ve nihayet kabullendirmeliyiz.

ISLÂMCILARIN TEMEL IDDIASI VE  
ÇEŞITLI YAKLAŞIMLAR

Bu bakımdan İslâmcı düşünce, İslâm’ın, vah-
yin ilkelerini hayata hâkim kılarak, batılın zail 
olacağı anlamına gelen bir model inşa etme 
hedefini öne çıkaran ve bunu, kelimenin tam 
anlamıyla en büyük ibadetlerden biri sayan akı-
mın adıdır. Daha kısa ifadeyle, yönetime ve onu 
biçimlendirmeye, ilkelerini belirlemeye talip 
olmak. Çünkü vahye uygun bir modeli inşa edip, 
önce hâkim kılmak, mümkünse geliştirerek 
dünyadaki zulme ve sömürüye karşı çıkmak, 
yaradılış gayemiz ibadetin en önemli boyutla-
rındandır. İslâmcılık iddiaları zamanla birtakım 
yol kazaları geçirmiş olabilir, bazı fikirlerde de-
ğişimler, esneklikler veya daha radikal çıkışlar, 
yeni ifadeler, anlamlandırmalar olabilir ki zaten 
bu bir düşünce tarzı olarak dinamik bir muh-
tevaya sahiptir. Statik, konjonktür gereği veya 
belli şartlara bağımlı, zorunlu, kayıtlı değildir; 
o yüzden de tarihsel bakılmamalı meseleye ve 
İslâmcılığı doğduğu tarihe, o zamanın şartları-
na mahkûm etmeyerek, öncesini ve sonrasını 
yeniden ele alarak bugüne taşıyabilmeli. Aksi 
takdirde her şey tarihsel kalır ki, o zaman ora-
dan doğru dürüst bir şey çıkmaz. Gelin görün 
ki, kavramın kimleri içerip, kimleri dışarda 
bıraktığını tespit etmeye kalkıştığımızda farklı-
lıkları karşımızda bulacağız.
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İslâmcılık tartışmalarında, İslâmcıların kimler-
den teşekkül ettiği ve onların sorumluluklarına 
dair çok çeşitli yaklaşımlar mevcut, lakin öne 
çıkan ikisine değinmekte fayda var, Bunlardan 
biri konuyla ilgili pek çok çalışması bulunan 
İsmail Kara’ya aittir. Kendisi “Her Müslüman 
İslâmcı değildir.” der. Buna karşılık Abdur-
rahman Arslan da diyor ki; “Her Müslüman 
İslâmcıdır.” Hayreddin Karaman Hoca da “Her 
Müslüman, ismi kullansın kullanmasın –mana, 
mefhum ve muhteva olarak- İslâmcı olmak 
mecburiyetindedir.” demişti. Meseleyi ortaya 
koyan bu iki yaklaşımın ötesinde şöyle itirazlar 
da yapılıyor: “Müslüman olmak yetmiyor mu, 
İslâmcılık niye var?” Böylesi bir soru karşısında 
İsmail Kara’nın ayrımı daha anlamlı görünüyor. 
Niye her Müslüman İslâmcı değildir? Çünkü 
her Müslüman iddia sahibi olmayabilir, biraz 
önce bahsettik; Müslüman’ın asli vazifeleri var 
zaten, dürüst, temiz ve ahlaklı olmak. Bunlar ge-
nel asli vazifeler… Bu bir görev zaten, bu olacak 
ama İslâmcılığın asıl vazifesi insanların yöneti-
mine talip olmaksa, bu bir iddiaysa, bir sistem 
oluşturmaksa o zaman her Müslüman İslâmcı 
olamaz. Zira toplumun geneli böyle bir vazifeyle 
mesul tutulamaz; o sorumluluk, Müslümanların 
içinden şuurlu kadroların bu iddiayı dile getir-
mesi ve bunu hayata geçirmek için özel çalışma-
lar yapmasıyla icra edilebilir ancak. 

O yüzden Abdurrahman Arslan belki, ideal 
olanı, olması gerekeni dile getiriyor fakat bunun 
gerçekleşmesi ihtimal dâhilinde değil, şundan 
dolayı; zaten İslâm dört başı mamur, doğru dü-
rüst anlaşılsaydı İslâmcı tabirine lüzum yoktu. 
Müslüman dediğimiz zaman fiilen bu anlaşılır-
dı. Lakin bir meselenin herkes tarafından aynı 

hassasiyette kavranmasını beklemek, eşyanın 
tabiatına aykırıdır. Her toplumda belli şuurlu 
kadrolar bazı meseleleri daha üst çerçevede 
vazife edinir kendisine ve yola koyulur, tıpkı 
Allah’ın Resûlü ve arkadaşları gibi veya diğer 
resûller ve onların civarında oluşan, işin asıl 
yükünü çeken fedakâr insanlar gibi… Dolayı-
sıyla, asırların birikimiyle, İslâm adına ortaya 
çıkan muazzam külliyatın çok ciddi boyutla-
rına rağmen, dün ve bugün hâlen daha hedef 
değildir vahye/Kur’ân’a uygun bir hayatı bütün 
ilkeleriyle yeniden inşa edip ortaya koymak. O 
zaman mecburen İslâmcı kavramı kullanılıyor. 
Yoksa dediğimiz gibi; ideal bir Müslüman top-
lum oluşursa, İslâmcı gibi sözleri o zaman öne 
çıkarmaya gerek yok ama maalesef böyle ideal 
bir toplum oluşmamış tarihte. 

HAYATIN FARKLI BOYUTLARI VE BIR YORUM 
OLARAK ISLÂMCILIK

İslâmcı ve Müslüman farkını bir çizgi kabul 
edersek meselenin bütün karmaşık boyutları 
ortadan kalkacak. İslâmcılık sınırlı sayıdaki 
şuurlu kadroların, mevcut gidişattan duyduk-
ları rahatsızlığın ve öncülük hassasiyetinin 
bir sonucu olarak ortaya çıkan bir iddiadır ve 
kabul ermek gerekir ki böylesi bir duyarlılığı 
toplumun tümünün taşımasını beklemek çok 
gerçekçi değildir. Mesela bugün Türkiye’de 
hayli İslâmî anlayış var, biri başka çalışma alanı 
seçiyor, diğeri farklı bir alan. Diyelim ki biri 
tamamen ıslah hareketleriyle uğraşıyor, biri 
çevrecilikle. Diğeri hayır/yardımlaşma işlerine 
koşuşturuyor, bunların yaptıkların her biri de-
ğerlidir. Ama bütüncül bir bakış tarzı yok. Her-
kes uğraştığı alanda bir miktar bloke de olmuş 
durumda, meseleyi bütüncül anlamda okumaya 
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engel bir bloke durumu bu. İslâm dünyasındaki 
değişim hareketlerinin tıkanmasının bir sebebi 
de bu.

Buna karşılık, Kur’ân’a bütüncül bakabilen, 
hadiselerin, kıssaların birbirleriyle ilişkilerini 
kavrayabilen ve buradan bir sistem kurulabi-
leceğini öne sürerek “İslâm hayat üretir, İslâm 
bir sistem teklifi sunmak için gelmiştir.” diye-
rek milyonlarca insanı bu iddianın etrafında 
toplanmaya, beraberlik oluşturmaya çağıran 
şuurlu kadroların başlattığı hareketin adıdır 
İslâmcılık. Aslına bakılırsa karşımıza aniden 
çıkıveren bir durumdan söz etmiyoruz.  Hani 
Allah Hz. Davut’un egemen olduğu yerde diyor 
ki; “Ey Davut, seni bu yerde halifelikle görev-
lendirdik, insanlar arasında adaletle hükmet.”  
Başka bir ifadeyle İslâmcılığı savunan, bu 
kavramı bugün kullanan ve arkasında duran 
insanlar da tıpkı ayette vurgulandığı gibi; “Ada-
leti hayata hâkim kılacak bir sistemi inşa etmek 
iddiasıdır İslâmcılık.” diyorlar.  O bakımdan 
bütün Müslümanlara İslâmcı denmez, den-
memesinin sebebi de budur. Ama yarın İslâm 
ümmeti derlenip toplanıp ayağa kalkar, bir 
hayat tarzı olarak İslâm yeniden hayata hâkim 
kılınırsa artık onun yeni yorumları ortaya çıkar, 
başka kavramsallaştırmalar yapılır ve o gün 
bu İslâmcılık kavramını kullanmaya ihtiyaç 
kalmayabilir. Bu şuurlu kadroların etkin olduğu 
bir coğrafyada, vahiyden mülhem bir sistem 
icra edildiğinde, oradaki çalışmalar, faaliyetler, 
vahye daha bütüncül bakabilmenin tezahürü 
olacağından öyle bir toplumda, İslâm deyince 
mesele hemen tam manasıyla anlaşılır. Nasıl ki 
Resûlüllah (s.a.v.) zamanında “Eşhedu enlâ ilâhe 
illallâh” denince, bunun bir sistem değiştirme 
teklifi olduğunu Arap toplumundaki bütün 
müşrik liderleri bilip/anlayıp, şiddetle Allah’ın 
elçisine karşı çıkıyorlarsa, artık orada başka bir 
kelime söylemeye lüzum yok, apaçık anlaşılıyor 
demektir söylenilen. 

O sebeple, bugün kelimelerin ve kavramların 
tam anlaşılamadığı bir yerde İslâm’ın İslâmcılık 
şeklindeki bir yorumu vardır ve bu yorum tarzı 
son tahlilde beşerîdir ama vahyin ilkelerine 
uygun bir modeli inşa etme iddiası taşıdığı için, 
toplumun genelinden ayrışmaktadır. Dola-
yısıyla ben, İsmail Kara’nın görüşünün daha 
isabetli olduğunu düşünüyorum. Abdurrahman 
Arslan’ın yorumuna ise şu anlamda katılmıyo-
rum ki bir toplum zaten bu şuura gelince artık 
İslâmcı demeye lüzum kalmayacağını, herkesin 

Müslüman deyince anlaşılacak olan bu olduğu 
için artık o tanıma ihtiyaç duyacağı kanaa-
tinde değilim. Lakin farklı dönemlerde farklı 
tanımlar, farklı kavramlar yine çıkacaktır zira 
dinamik bir toplumun ihtiyaçları da hareketli 
olacaktır. Burada önemli olan işte, her dönem, 
toplumların ihtiyaçlarını, sıkıntılarını vs. 
öngörüp, bunu herkesten fazla dert edinecek, 
sorumluluk alarak toplumun yönünü bulma-
sına katkı sunacak öncü çalışmalar yapacak, 
riskler alacak, projeler hazırlayacak, ekipler 
oluşturacak insanların harekete geçmesi ve 
yeni tekliflerle varlık göstermeleridir. Bunun 
adı bugün İslâmcılıktır, yarın başka bir şeydir, 
isimlere takılmamak gerekir, önemli olan içeri-
ğidir. Bu muhteva vahiyden mülhem bir sistem 
üzerine yoğunlaşıyorsa büyük oranda maksat 
hâsıl olmaktadır. Dolayısıyla bugün için İsmail 
Kara’nın yaklaşımı, İslâmcılık tarifi, içerdiği 
dinamiklik dolayısıyla daha isabetli geliyor 
bana, çünkü İslâmcılık dinamik bir akımdır, bir 
yorumdur, bir iddiadır. 

TEMEL ILKELERINI VAHYIN BELIRLEDIĞI  
BIR SISTEM INŞASI

Belki şu misali de getirebiliriz; henüz İslâm’ın 
ilk döneminde, Mekke’de müşriklerin, Allah 
Resûlü ve Müslümanların Kâbe’yi tavaf et-
mesine, İbrahimi gelenekten gelen birtakım 
uygulamalara engel olmadıklarını biliyoruz ve 
hatta Resûlüllah’a, Kâbe’deki putların yanına 
bir put daha koyabileceğini söylediler. Ne za-
manki Resûlüllah bir sistemden, yönetime talip 
olmaktan bahsedince -işte o, bugünkü ifadeyle 
İslâmcılık mantığında bir teklifti- o zaman 
tehlikeyi gördüler, hemen karşı çıktılar Mek-
ke müşrik toplumunun ileri gelenleri. Çünkü 
Resûlüllah’ın teklifi, bugünkü daraltılmış anla-
mıyla bir dindarlıkla sınırlı değildi. Zaten Allah 
Resûlü vahiy gelmeden önce de en güzel ahlak/
yaratılış üzereydi ve toplumda saygın, emin bir 
konuma sahipti. İnsanlara iyilikte bulunuyor, 
güven veriyor, akrabayı, güçsüzü, muhtacı, 
yetimi gözetiyor. Yani her türlü insani/toplum-
sal ilişkileri fevkaladenin ötesinde ve bunda 
hiçbir sorun yoktu. Ne zaman ki vahyin mak-
sadı anlaşılıyor ve kademe kademe cari olan 
müşrik sistemi hedefliyor, işte o zaman karşı 
taraf dişlerini göstermeye başlıyor, hırçınlaşıyor 
ki Kur’ân’da bizlere anlatılan birçok resûl bu 
tepkiye maruz kalıyor. 
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Hz. Muhammed’e diyorlardı ki “Lâilâhe illallâh 
teklifini bize yapma!” Zira bizim bugün Müs-
lümanların çoğunun söylediği gibi bir soyut 
kelime mesabesinde değildi bu. “Eşhedu enlâ 
ilâhe illallâh” sözünü ikrar ettiğinde diyor-
sun ki; “En üst, en doğru, en gerçekçi, emir ve 
hüküm vazetme hakkı Allah’a aittir.” O zaman 
Mekke müşriklerinin sistemi ne olacak? Onlara 
şu denildi Resûlüllah (s.a.v.) tarafından; “Siz 
bu sistemden vazgeçin, temel ilkelerini vahyin 
belirlediği bir sistemi inşa edelim.” Mekke’nin 
önde gelen müşrikleri kendi rejimlerinin ve 
sistemlerinin çökeceğini gördükleri için bu 
söze şiddetle karşı çıktılar. “İstediğin kadar 
namaz kıl, istediğin kadar tavaf et ama bize de 
karşıma!” demeye getiriyorlardı tepkileriyle. 
Yani onların sistemine; sömürüye dayalı, talana 
dayalı, milleti köleleştirmeye dayalı rejimine 
söz söylemiyorsan istediğin kadar kal. Hz. Musa 
sarayda yetişiyor, eğer Firavun’un “Rab” olma 
iddiasına karşı âlemlerin rabbine dikkat çekme-
seydi, onca tehlikeye maruz kalır mıydı? Çünkü 
doğrudan Firavun’un kölelik sistemini hedef 
alıyordu Hz. Musa…

MEVCUT DURUM, ADLANDIRMALAR VE 
TEHLIKEYE DÜŞEN HAYAT TARZI

İslâmcılığın ne olduğu hususunda karşımıza 
çıkan dönemeçleri daha iyi anlamak için günü-
müze gelelim. Diyelim ki; Amerika’da, Rusya’da, 
Çin’de, Avrupa’da değişik yerlerde veya bazı 
İslâm ülkelerinde onların halkı sömürmesine, 
halkın malını talan etmesine, istediği gibi ezip 
köleleştirmesine karışmazsan istediğiniz kadar 
camiyi doldurun bu onları hiçbir surette rahat-
sız etmez. Caminin dolu olması değil, içinde 
namaz kılanların dolu olması, alternatif bir sis-
tem teklif etmeleri onları tedirgin eder. Çünkü 
o şuur olursa orada başka bir şey ortaya çıkar 
ki o şuur doğrudan doğruya sistemi hedef alır. 
Mesela bu bağlamda Malcom X’in Amerika’da 
ortaya koyduğu örnekliği bu zaviyeden değer-
lendirip tahlil edebiliriz. 

Diğer bir açıdan baktığımızda “Ey iman edenler 
yalnız Müslümanlar olarak can verin.” deniyor. 
Müslüman olarak can vermek, ana hedeftir 
herkes için ve işin sistemik boyutunu icra ettiği-
mizde bunu daha rahat kullanırız. Toplumdan 
ayrı olarak şuurlu kadroların, vahye dayalı bir 
sistem kurma hedefi yoksa eğer, cari olan ada-
letsiz, zulüm sisteminde Müslüman olarak can 
verseniz de özellikle toplumun şuurlu kadroları 

bundan sorumlu tutulacaktır. Çünkü asıl gaye 
ifsat düzeninin yerine ıslah sistemini getirmek 
olmalıdır. Bu farz olan bir emirdir, Kur’ân 
bütünüyle bunun üzerinde durur, istisnasız tüm 
resûller de bunun mücadelesini vermiştir. 

 Ama biz tekrar ifade edersek İslâmcılık deyi-
mini, bir ihtiyaç doğrultusunda zorunlu olarak 
kullanıyoruz. Bizler Hanefi, Şafii, Maliki, Şia, 
Caferi, Mutezili gibi çok farklı ekollerle bugün-
lere kadar geldik. Bütün bunlar iyi veya kötü 
doğrudan doğruya bir ihtiyaca binaen oluştu. 
Bu Müslümanların İslâm’dan anladıkları da 
yine kendilerine uygun yorumlardı ve hepsi de 
muamelata matuftu. İstisnalar hariç çoğunun 
bir sistem görüşü yoktu. İçlerinde dönemin 
sistemlerinden kaynaklanan sıkıntılar yaşayan-
lar, bedel ödeyenler oldu elbette. Buna karşı 
söylenecek bir söz olamaz. Demek istediğim bu 
isimlendirmeleri normal görenler İslâmcılık 
deyince kıyameti kopartıyor. Oysa söz konusu 
mezhepler nasıl yorumsa İslâmcılık da eksiğiy-
le, hatasıyla vahye uygun hayat tarzını sistem 
şeklinde öne çıkaran bir yorumdur.  Böylesi 
bir anlayışın en önemli yönü, dünya düzenine 
kafa tutmak ve yaşadığı ülkelerde ve çevrede 
âlemlerin rabbi Allah’ın emirlerine uygun bir 
hayat tarzını en estetik, en güzel, en cazip bir 
şekilde yeniden hayata hâkim kılmak iddiası ve 
çabasıdır.  

Kaldı ki dünya düzeninin karşı çıktığı ve on-
ların da İslâmcı gördüğü damar da bunlardır, 
dünya sistemini dönüştürmeye talip olanlar. 
Bakınız bunun en yakın örneği Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra gerçekleşti. 
Avrupalı sağcıların çoğu İslâm’ı komünizm gibi 
bir şey olarak gördüler. Kendi düzenlerinin 
canına okuyacak insanların ortaya çıkacağını 
ilan ettikleri vasatta Amerika dünyanın bir 
numaralı gücü olarak kendini tayin etti. 2001’de 
de Amerika’daki İkiz Kulelere saldırılar gerçek-
leşti. O zaman şöyle bir açıklama yaptı dünya 
düzeninin patronları: “Fundamentalistlere 
karşı savaşıyoruz!”. Aslında savaştıkları İslâmcı 
dedikleri kadrolardı. Böyle deyince birtakım 
örgütleri akla getirmeyiniz hemen! Zira o şiddet 
yanlısı örgütler büyük oranda Batı’nın, ABD’nin 
ve NATO’nun gayrimeşru sistemlerini meşrulaş-
tırmak için taşeron olarak kendilerinin kurdurt-
tuğu, taşeron yapılardır.

O yüzden, “Dünya Savaşı’nı/Haçlı Seferlerini 
başlatıyoruz. Bunlar bizim hayat tarzımıza 
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saldırıyor, biz bunları mağlup edeceğiz.” diye 
hedef tahtasına yerleştirdikleri İslâmcı kesim, 
aslında şiddet yanlısı olmayan, tartışmasız 
düşünce üstünlüğü olan yapılardı. Bu kesim, 
halkı Müslüman olan Mısır, Sudan, Tunus daha 
öncesinde Cezayir gibi birçok ülkede iktidar tec-
rübesi yaşama teşebbüsünde bulunan ama çoğu 
bugün diskalifiye edilen aklıselim kadrolardan 
oluşmaktadır. Bu insanlar, Batı’nın sistemine 
alternatif bir yapıyı ete kemiğe büründürebile-
cek vahiyden mülhem yegâne teklifi sunmak-
taydılar yahut onun gayretindeydiler. O yüzden 
muarızları “Hayat tarzımız tehlikede!” dediler. 
Amerikan hayat tarzını tehlikede gördüler. 

Elbette o kadrolar bulundukları ülkelerde 
eksiğiyle, hatasıyla varlık göstermeye çalıştılar 
ve başarılı-başarısız olduğu yönleri mevcuttu. 
Batılılar İslâmcı nitelemesini büyük oranda, 
şuurlu kadrolardan, hayat tarzlarını sorgu-
layan ve ona itiraz eden, onu etkisiz kılmak 
isteyenlerden müteşekkil Müslümanlar için 
kullanıyorlardı. O yüzden tekrar ifade ediyo-
rum, bu anlamda ve bu maksatla kullanıldığı 
için İslâmcılık kavramını seçiyoruz. Yoksa bu 
kelime kullanılmayabilirdi, çıkıp başka bir şey 
de teklif edilebilirdi. Meseleyi illa İslâmcılık öne 
çıksın, İslâm’ın yahut gelip Müslüman’ın önüne 
geçsin şeklinde ele almıyoruz. Tam aksine İslâm 
asıldır. İslâmcılık, dinini ciddiye alan, uğrunda 
mücadele yürüten Müslümanların yaptığı bir 
yorumdur, dolayısıyla bu anlamıyla İslâmcılık 
bugün Batı dünyasının savaş açtığı bir akım-
dır.  Kaldı ki İslâmcılık, İslâm dünyasında daha 
emekleme safhasındadır, henüz iktidar olmuş 
değildir ki bittiğini söyleyelim. Batı bütün gü-
cüyle adım adım yol alan İslâmcılığı bloke etti 
ve saldırıya geçti. “İslâmcılık bitti!” söylemi içte 
ve dışta büyük oranda kötü bir algının inşasına 
dayanak yapılmaktadır. Müslümanların bir 
kısmı da birtakım siyasi sorunlar üzerinden bu 
algıya malzeme olmaktadır maalesef. Oysa bu 
algı doğrultusunda, Amerika topyekûn saldırdı, 
Avrupa saldırdı, Rusya, Çin saldırdı, elan da 
devam ediyor bu saldırılar. İslâmcılık göreceli 
olarak bir miktar sarsılmış olabilir. Bu sarsıntı 
da aslında muarızlardan kaynaklanmıyor, Müs-
lümanlar arasındaki şuurlu kadroların zaafla-
rından ileri geliyor. 

ISLÂMCILIK BIR INTIBADAN IBARET DEĞIL

Elbette işin bu yönü ayrı mevzu, eğer İslâmcılar 
bu kadar tehlikeli değilse neden hem dışardaki-

ler hem de içerdekiler uğraşıyorlar bu akımla? 
O gün de bugün de Batı’nın siyasi manevraları, 
tamamen sömürüye dayalı, insanları ilahlaştı-
ran, o ilahların koyduğu hayat tarzıyla Allah’ın 
dini arasındaki kavgadan kaynaklanır. Onlar 
aynı Firavun gibi “Bizim dinimize/sistemimize 
karışma!”  diyorlar. Hani Firavun ne demişti? 
“Bu Musa sizin dininizi değiştirecek.” yani “sis-
tem değişecek.”, “Aklınızı başınıza alın.” Bugün 
Batı ne diyor? Hamas’a, İhvân’a, Nahda gibi 
hareketlere neden karşı çıkıyorlar? İslâmî rejim 
olduğunu söyleyen Mısır’daki darbeci Sisi ve 
diğerleri “Bunlar bizim sistemimizi karıştırıyor.” 
demiyorlar mı? Mursi ve arkadaşları, Müslü-
manlar sisteme hiç dokunmasalar, sadece park 
ve bahçeleri düzenleselerdi, sonuç böyle kanlı 
bir darbe mi olurdu? Elbette hayır. Ne diyorlar-
dı peki, “İlahlaştırdığınız nefislerinizin ihdas 
ettiği sistemin değişmesini istiyoruz ve Allah’ın 
emirlerine uygun bir sistem kurmayı teklif 
ediyoruz!” Oysa Sisi, güya Cuma namazını kılan, 
Müslüman ve dindar birisi ama ülke yönetimin-
de İslâm’ı sistem dışı bırakıyordu, bu yönüyle 
İslâmcı kadrolar sorun teşkil ediyordu. Zira 
Sisi ve avanesi bir sömürü düzeni kurmuşlar, 
askeriyeyi de buna dâhil etmişlerdir, bu yüzden 
Mısır ordusu çok zengin. Bu hikâyede, bizdeki 
gibi laik-seküler kavramlarının bulunmadığı 
ordunun nereye yerleştirileceğini ayrıca hesap-
lamak gerekir.  Ama o dindarlık o kadar işte, 
sömürülerine karışmıyor, zulümlerine karşı 
çıkmıyor. Kendilerine “Gel, Müslümansan eğer 
hayatı İslâm’ın ilkelerine göre tanzim edelim.” 
denildiğinde “Her alanda olmaz!” diye öfkeyle 
karşı çıkıyorlar. Adalet, ehliyet, liyakat, sömürü 
olmaması, adam kayırmamak gibi talepler karşı-
sında “Bizim düzenimizi bozacaksınız.” reddiyle 
nihayet silaha başvuruyor Sisi ve avanesi. 

İşte Batı’nın da yerli iş birlikçilerin de gemi azı-
ya almasına sebep olan bu akımdır, bu yorum-
dur, taleptir.  Bu yüzden sırât-ı müstakim üzere 
olma iddiası güden İslâmcı dediğimiz, dinini 
ciddiye alan, şuurlu Müslümanların görevi 
büyüktür. Vahiyden bütün insanların gıpta 
edeceği, en güzel, en hakkaniyetli, en adaletli 
modeli üretip ortaya koymakla yükümlüdürler. 
Ahalinin genelinden böylesi olağanüstü bir 
sorumluluk beklenemeyeceği için, bu kadrolara 
İslâmcı denilmektedir. Sömürü düzeni kuranla-
ra “Allah adaleti emreder!” dediğimizde, onlar, 
“Allah emrediyor da sen emretme!” diyorlar. Ki 
bunu maalesef Müslümanlığını deklare edenler 
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söylüyor! Emanetler ehline verildiği, adaletin 
sağlandığı bir sistemde oklar ilk kendisini 
hedef alacağı için karşı çıkıyorlar. İşte en büyük 
ibadet; adaleti hâkim kılmak, emanetin ehline 
verilmesini sağlamak, faiz dâhil başımıza gelen 
bütün felâketleri besleyen ekonomik sömürü 
sistemini ortadan kaldırmaktır.  Atama ve tayin-
lerde adam kayırmamaktan tutun da aklınıza ne 
kadar şey gelirse adalet ilkelerini hayata hâkim 
kılmaktır, dini bütün yönleriyle yaşamaktır 
en büyük ibadet. Karşı çıkılan da budur. Bu 
ibadetlerden vazgeçemez Müslüman. Ama ne 
acıdır ki İslâm dünyasının, sözde dinî rejimleri, 
bu iddiayı savunanlara hayatı zindan ediyor ve 
hapislere tıkıyorlar, bedel ödetiyorlar, yozlaşmış 
sistemlerinin çarkına çomak sokacak herkesi 
tehlike görüyorlar. 

İslâmcılık herkesin yaşayabileceği bir hayat vaat 
ediyor, yoksa çok dar bir anlayıştan bahsetmiyo-
ruz. Mesela Endülüs namıyla bilinen toprakları 
misal verebiliriz. O gün İslâmcılık deyimi yoktu 
ama tam da oydu somutluk kazanan. Endülüs, 
Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların 
ilk asırdan sonra beş yüz sene beraber yaşadığı, 
her bakımdan gelişmiş pırıl pırıl şehirleriyle 
muhteşem bir örneklik ortaya koymuştur ki o 
gün başka coğrafyalarımız da aynı gelişmişliğe 
sahipti. Müslümanlar toplum hayatının helal 
kazanç esasıyla yeniden tanzimiyle uğraştılar. 
Böylelikle Müslüman olanlar da olmayanlar da 
adaletli bir sistemde yaşamak için can atarlar; 
çünkü orada herkes için adalet vardır.  Görev-
lilerin mutlaka ehliyet ve liyakate göre tayin 
edildiği, sokaklarıyla estetik şehirlerin kuruldu-
ğu, insanların her türlü varlıklarının, haklarının 
korunduğu, emin olunan bir sistemdir, bir mo-
deldir Müslümanların tesis ettiği. Artık oralar 
cazibe merkezidirler. Dolayısıyla Rasûlüllah’ın 
“Âlemlere rahmet olma” vasfı Müslüman 
toplumda Müslümanlar eliyle temayüz etmiş-
tir, müşahhas kılınmıştır ki Hz. Peygamber’in 
getirdiği vahyin rahmeti topluma yayılmıştır, 
teneffüs edilmektedir. Zira âlemlere rahmet 
olmayan bir topluluktan hayır gelmez, bütün 
insanlar için bir rahmet ortamı oluşturmak 
zorunludur. Bunu bilhassa yaşadığımız günleri 
anlayabilmek için gündeme getiriyorum. Zorla, 
dayatmayla ayakta duran, kendini ifade etmeyi 
engelleyen bir sistem teklifini sunmaz İslâmcı 
dediğimiz hayat tarzı. 

O bakımdan hakkın şahitliğinin yapıldığı, he-
vanın bulaşmadığı bir sistemden bahsediyoruz. 

Biz bunu asırlarca yaşadık, hava gibi teneffüs 
ettik. İslâmî esasların hâkim olduğu coğrafyalar-
da büyük oranda hakkaniyete uygun, bütün in-
sanların rahat yaşadığı bir hayat düzeni kurul-
du. Balkanlardan tutun Endonezya’ya kadar çok 
değişik yerlere gittik. Orada Hristiyanlara, diğer 
insanlara hiç kimseye din dayatmadık. Afrika’da 
hâkim olduğumuzda kimseye zorla Türkçe de 
öğretmedik. İsteyen inandı, isteyen inkâr etti. 
Şeytana tapanların bile serbestçe yaşadığı bir 
ümmet coğrafyamız oldu. Çoğu kişi için sözüne 
itimat edilir kişi ancak Müslümanlar arasında 
arandı. Eğer o dönemler kurulan saltanat yöne-
timlerinde bazı ilkeler hayata geçirilebilseydi ve 
çağın yeni şartlarına göre kendilerini yenile-
yebilselerdi, yönetimler arası geçiş dönemleri 
belki daha yumuşak olabilir ve sürekli kendini 
geliştiren bir sistemle yola devam edebilirdik. 
Vahyi sistem, imkânlar dâhilinde oluşturulabi-
lecek bir tedriciliği barındırır. Kırıp dökmeden, 
toplumun maslahatlarını, şartlarını gözeterek 
insan haysiyetine değer veren her hassasiyeti 
bünyemize yedirerek hareket etmek gerekiyor. 
Evet, Müslüman kaldığımız müddetçe karam-
sarlık yerini yese bırakmayacaktır, Allah’ın 
enfüsi ve afaki ayetlerini okuyarak ümit etmeyi 
bilenler kötümserliğe düşmeyecektir.

Tarihteki uygulamaların daha iyisini bugünkü 
şuurlu Müslüman kadroların örneklendirip 
başka bir hayatı inşa etmesi İslâmcılığı anlamlı 
kılar. Dünyanın ağababalarının tepkisini çeken 
de budur. Bütün dünyanın başının belası kapi-
talizm şartlarında kimse Suudi Arabistan’ın ve 
Körfez ülkelerinin sözde şeriat yönetimlerinin 
ıstırap verici rotasından rahatsız değildir. Ra-
hatsız mıdır; Amerika, Rusya, Çin? Hiç değildir. 
Zira dinî kavramların kirletildiği bir model için 
küfür âlemi elinden geleni ardına koymuyor. 
Vahye uygun hayat düzeninin inşası er ya da 
geç gerçekleşecektir, bunu hiçbir güç engelleye-
meyecektir! Ne var ki Müslümanların dindarlık 
anlayışlarının ve dünya tasavvurlarının sınırlı 
olması üzerinde durulması ve ıslah edilmesi 
gereken esas sorundur. Ahlayıp vahlamakla 
yetinip içinde debelendikleri bu durumlarını 
aşamazlarsa, kendilerine inanmazlarsa bu inşa 
gerçekleşmez. Müslümanlar olarak dinimizi cid-
diye alıp, samimiyetle ve sabırla çaba gösterip 
sırât-ı müstakim üzere yürürsek, hiç şüphesiz 
Allah, kendi ipine (hablullah) sımsıkı tutunan-
ları bırakmayacaktır!   

 umranmran | Nisan 2022 | 31



G Ü N D E M

ABD’NİN “AHLAKİ SAVAŞLARI” 
HAKKINDA!

Hüseyin LAKRA

A BD Başkanı Joe Biden bir-
kaç gün önce Rus mevkidaşı 

Vlademir Putin’i “savaş suçlusu” 
olarak niteleyerek ve “Ukrayna’ya 
ahlaksız bir savaş açtığını” ifade 
ederek dünyayı şaşkına çevirdi!

Bu niteleme mesela İsviçre ve İs-
veç gibi barışçı bir devlet başka-
nından gelseydi daha inandırıcı 
olurdu ancak birçok savaşa ve 
çekişmeye girmiş, egemen birçok 
devleti işgal etmiş, rejimlerini dü-
şürmüş, başarısız devletlere dö-
nüştürmüş, evlatları hakkında en 
iğrenç suçları işlemiş saldırgan, 
zalim bir devletin başkanından 
gelmesi şaşırtıcıdır. Zira Putin bir 
“savaş suçlusu” ise ve “Ukrayna’ya 
ahlaki olmayan bir savaş açıyor-
sa” Japonya’yı 1945’te nükleer 
bombayla bombalayan, Vietnam 
Savaşı (1961-1973), ardından 
Ekim 2001’de Afganistan ve 
2003’te Irak’ı işgal eden, Libya’yı 
2011’de NATO çerçevesinde 
bombalayan, Yemen’e el-Kaide ve 
terörü önleyici savaşlar gibi ge-
rekçelerle yıllarca İHA’larla bin-
lerce saldırı gerçekleştiren ABD 
başkanlarını nasıl niteleyeceğiz? 
Fırat’ın doğusundaki Suriye top-
raklarını işgalini, [iş birlikçi] 

Kürt hainlerin desteğiyle petrol 
servetini çalıp kaçırmasını neyle 
tanımlayacağız? Tüm bu savaşlar, 
katliamlar, işgal ve yağmacı ey-
lemleri “ahlaki” mi?

ABD, Japonya’nın Hiroşima ve 
Nagazaki şehirlerini iki atom 
bombasıyla haritadan sildi, nüfu-
sundan yüz binlercesini öldürdü 
ve kanserojen nükleer radyasyo-
nun etkileri hâlâ oradaki nüfusu 
öldürüyor. Ayrıca Vietnam, Irak, 
Afganistan ve Libya’da milyon-
larcasını öldürdü. Keza bu ülke-
lerdeki savaşları on milyonlarca 
yaralı, yetim, dul, sığınmacı ve 
büyük bir yıkım bıraktı. Birçok 
ülkede iğrenç işkencelerde bu-
lundu ve Ebu Gureyb cezaevin-
deki suçlar hâlâ zihinlerdeki 
yerini koruyor. Vietnam savaşın 
ve yıkımın etkilerini aşabildi an-
cak üç İslâm ülkesi pratik olarak 
hâlâ bölünmüşlüğün, istikrarsız-
lığın, iç savaşların, fakirliğin ve 
en basit hizmetlerin olmaması-
nın etkilerini hâlâ yaşamaktalar 
ve başarısız/çaresiz devletlere 
dönüştüler. Dikkat çeken husus, 
ABD’nin Irak’ı kamyonlar içinde 
küçük laboratuvarlarda kimyasal 
silah üretildiği yalanını uydur-

duktan sonra işgal etmesi, Irak 
ordusunu seyreltilmiş uranyum-
la bombalaması, rejimi düşürme-
si, ülkeyi yıkması ve içinde etnik 
ve mezhep bölünmüşlüğünün 
tohumlarını, fakirlik ve yolsuz-
luğu ekmesidir. Ardından kitle 
imha silahlarının yalandan ibaret 
olduğunu itiraf ederek hiçbir şey 
olmamış gibi çekildi.

Dahası ABD, Siyonist işgalin, 
1948’de kurulmasından şu saa-
te kadar ilk destekçisidir. Filis-
tin Nekbe’sine, topraklarının ve 
köylerinin istila edilmesine ve 
milyonlarcasının tecrit edilme-
sine katkıda bulundu. Hâlâ Fi-
listinlileri öldürmesi, davalarını 
bitirmesi ve askeri olarak tüm 
Araplara üstünlük sağlaması için 
işgalciyi en modern silahlarla do-
natıyor. Zayıf bırakılmış bir halka 
karşı ırkçı işgalin uyguladığı dev-
let terörüne sponsor olmak “ahla-
ki” bir durum sayılabilir mi?

Bu dünyada bir adalet olsaydı 
hâlâ hayatta olan birçok Ame-
rikan başkanı savaş ve insanlık 
suçları işledikleri suçlamasıyla 
uluslararası ceza mahkemesine 
çıkarılır, ABD’ye Afganistan, Irak 
ve Libya’da altyapının imha edil-
mesi, rejimlerinin devrilmesi 
ve kaosun yayılmasına karşın 
trilyonlarca dolar tazminat öde-
mesi dayatılırdı. Ancak bizler 
güçlünün adaleti çağını yaşama-
yı sürdürdükçe bu mahkeme sa-
dece Ömer el-Beşir gibi zayıflara 
aslan kesilirken Amerikalı savaş 
suçluları sınırsız özgür olarak 
kalacaktır.

Özetle Kızılderililerin kafatasla-
rı üzerinde kurulan ABD zalim 
savaşlarında milyonlarca insanı 
katletti ve zikrettiklerimiz buz-
dağının sadece görünen kısmıdır. 
Bu yüzden bu dünyada “savaş 
suçları” ve “ahlaktan” konuşacak 
son ülke ABD’dir.

(Cezayir Şuruk gazetesi, 24 Mart 
2022)

Biden PutinPutin
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FİLİSTİN’İN ÇEKTİĞİ ACILAR 
VE ÇİFTE STANDARTLARIN 
İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Mustafa EL-BARGUTI

I srail parlamentosu apartheid 
ve ırkçı ayrımcılık rejimini 

güçlendirme çerçevesinde Filis-
tinli ailelerin birleşmesini engel-
leyen, Kudüs veya 1948 toprak-
ları içinde ikamet eden Filistinli 
vatandaşlarını kendi kocalarını 
veya eşlerini ikamet yerlerine al-
malarını yasaklayan ve dolayı-
sıyla binlerce Filistinli kocayı, eşi 
ve çocuklarını yaşadıkları yerde 
aynı aile içinde ortak yaşama hak-
kından mahrum bırakan bir yasa 
çıkardı. İşgal altındaki Kudüs’te 
ikamet eden bir koca veya eş, Batı 
Şeria’da ikamet eden ailesiyle 
oturduğu zaman Kudüs şehrinde-
ki oturum hakkını kaybedecek ve 
bununla birlikte sağlık ve sosyal 
sigortası, tüm vatandaşlık hakkı 
da hemen iptal olacak.

Bu yasandan kasıt Filistinlilere 
karşı onları zor şartlar içine koya-
rak tedrici etnik temizlik uygula-
maktır. Böylelikle onları Kudüs’ü 
veya Filistin içinde yahut dışında-
ki Filistin şehirlerini terk etmeye 

zorlamak amaçlanmaktadır. İkin-
ci hedef ise Filistinlilere karşı ırk-
çı ayrımcılık sistemini yerleştir-
mek ve meşrulaştırmaktır. Tüm 
bunlar kapılar Filistin’e gelmek 
isteyen Yahudilere ardına kadar 
açılırken yapılmaktadır. Hava-
alanlarına geldikleri anda ken-
dilerine vatandaşlık ve oturum 
hakkı verilen Ukraynalı Yahudi 
mülteciler de buna dâhil. Sade-
ce 1948 topraklarında bu haklar 
verilmekle kalmayıp Filistinli sa-
hiplerinden korsanlık ve baskıyla 
gasp edilen Kudüs ve Batı Şeria 
toprakları içinde uluslararası hu-
kuka aykırı Yahudi yerleşimler de 
eklenmektedir.

İsrail işgal askerleri geçen salı 
günü Balata ve Kalandiya kampla-
rında ve işgal altındaki Negev’de 
üç Filistinli genci öldürdü. Nadir 
Reyyan, Ala Şaham ve Sened el-
Herbed. Böylelikle 2022 yılı ba-
şından beri işgal kurşunlarıyla 
öldürülen Filistinlilerin sayısı 21 
oldu. En küçükleri Muhammed 

Rızk Şehade 14 yaşında, en bü-
yükleri Şeyh Süleyman el-Hezalin 
80 yaşında. Şehit Nadir ve Ala İs-
railli Siyonistlerin etnik temizlik-
le ve 1948 savaş suçlarıyla tehcir 
ettirdiği Filistinli mülteci aileleri-
nin çocuklarındandır. Sened ise 
İsrail hükümetinin yeni etnik te-
mizlik suçunu işlemeye çalıştığı 
Negev’de direnen Filistinli ailele-
rinden birine mensuptur.

Yaşananlara ilişkin üç temel çıka-
rım şunlardır:

1- İç topraklar (1948) ikamet 
eden Filistinliler, 1967’de işgal 
edilmiş topraklarda ikamet eden 
Filistinliler ve vatanlarından zor-
la tehcir edilmiş dışarıdaki Filis-
tinliler açısından zulüm aynıdır 
ve zulme karşı mücadele birliği 
gerekmektedir. Güney Afrika’da-
ki benzerinden daha iğrenç İsrail 
apartheid rejiminin yapısıyla ilgi-
li uluslararası raporlar bu zulmü 
teyit ediyor.

2- Siyonist hareketle orta çözüm-
lere bel bağlamak abesle iştigal-
dir.  Müzakere yöntemi ve Oslo 
antlaşmaları açık ara başarısız 
olmuştur. Filistin halkının geri 
kalanı olmadan sadece bir kısmı 
için sunulan çözümlere dayan-
mak tam bir başarısızlıkla so-
nuçlanmıştır. Tarihî Filistin’de 
apartheid sistemi tamamen yıkıl-
madan Filistin halkına özgürlük 
ve onur getirmenin mümkün ol-
madığı aşikârdır.

3- Küresel ve özellikle de Batılı 
ikiyüzlülüğün şok eden seviyesi. 
Uluslararası hukukla, uluslara-
rası insani hukukla, BM karar-
ları, halkların kendi kaderlerini 
belirleme hakkı ve bir ülkenin 
başka bir ülkeyi işgaline karşı çı-
kılmasıyla ilgili bir çifte standart 
yürütülüyor.

Filistin davasını anlayan -destek-
leyen demiyorum- uluslararası 
siyasi figürlerle bir araya gel-
dim. Yıllarca barış sürecini ve 
iki devletli çözümü savundular. 
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Ukrayna’da olan bitenle 
Filistin’de yaşananların 
karşılaştırılmasına şaşır-
dıklarını gördüm. Hepsi 
de Ukrayna ve Rusya halk-
larının küresel çekişmenin 
kurbanları olduğunu dü-
şünüyorlar. Halkların eşit 
güvenlik ve barış hakkına 
asgari düzeyde feraset gös-
terilip saygı duyulsaydı bu 
durumdan kaçınılabilirdi. 
Aynı zaman zarfında bu 
kimseler Filistin halkının 
maruz kaldığı zulmün bo-
yutunu görüyordu. Şöyle 
ki işgal suçları, emperyalist 
yerleşimler, etnik temizlik, 
savaş suçları, zulüm, apart-
heid ve ırkçı ayırımcılık 
suçlarını işleyen İsrail yö-
neticilerine karşı korkunç 
küresel yaptırımlardan tek 
bir tanesi bile uygulanma-
dı. Hatta en azından ulusla-
rarası hukuku ve Güvenlik 
Konseyi’nin 2334 No’lu 
kararını ihlal eden ırkçı ko-
lonilere karşı boykot yaptı-
rımı kullanılmadı.

Bu karşılaştırma uluslara-
rası hukukun, ilkelerin ve 
BM kararlarının değerinin 
kalıp kalmadığı hususun-
daki uluslararası endişeyi 
körüklüyor. Yahut insanlık 
19. yüzyılın standartlarına 
dönerek çöküyor. Dünya 
sanki ilkelere yer olmayan 
vahşi bir orman gibi. Baskı-
cı ve kaba çıkarlar dışında 
hiçbir şeyin önemi kalma-
mıştır. İki dünya savaşının 
acılarının ardından, insan 
ırkının barışa, eşit güvenli-
ğe ve huzura olan ihtiyacını 
korumak amacıyla getiri-
len tüm kuralların, yasala-
rın ve düşüncelerin hiçbir 
değeri yoktur.

Daha önce Birinci ve İkinci 
Körfez savaşları sırasında 
iki kez yaşadığımız çifte 
standartlık olgusu tekrar 

etti. Filistinlilere Birinci 
Körfez Savaşı sonrası iş-
galin sonlandırılması ve 
özgürlüğün sağlanması yö-
nündeki haklarının uygula-
nacağı vaat edilmişti. Sonra 
bu vaat İsrail’in ağırdan al-
maları, uluslararası ikiyüz-
lülük ve İsrailli yöneticilere 
yönelik ABD’nin sınırsız 
desteği içinde buharlaştı. 
Hiçbir haklı gerekçesi ol-
mayan, hatta bizzat faille-
rinin itirafıyla aldatmaca 
olduğu anlaşılan ve yalan-
lar üzerine inşa edilmiş 
Irak savaşından sonra hiç 
kimse İsrail’e, Filistinlilere 
-aldatma amaçlı da olsa- va-
atlerindeki sorumluğunu 
hatırlatmadı!

Tüm bunlar Filistinlilerin 
uğruna mücadele verdik-
leri bütün haklarına ve 
özgürlüklerine ulaşma ka-
rarlığını zayıflatmadıysa da 
bu inanç bazılarının başka-
larına güvenmek suretiyle 
ellerinde kalan umutlarını 
ortadan kaldırır. Tekrar-
lanan tarihî ders “tırnağın 
varsa başını kaşı” deyimini 
doğruluyor ve halkların 
kurtuluşunun ancak ken-
di direnişleri, birlikleri ve 
hakları için mücadele ile 
olacağını hatırlatıyor. Aca-
ba bu durum birbirleriyle 
çekişen Filistinli güçlere 
özgürlüklerini kazanmış 
tüm halklar gibi bölün-
müşlüğü sonlandırmanın, 
anlaşmazlıkları bir kenara 
bırakıp safları birleştirme-
nin önemini kavramalarına 
yardımcı olur mu?

(El-Arabi El-Cedit gazetesi, 
Filistinli yazar ve eski mil-
letvekili, 20 Mart 2022)

SUUDİ ARABİSTAN 
TOPLU İDAMLARI: 
MUHAMMED BİN 
SELMAN BATI’YLA 
NASIL DALGA 
GEÇİYOR?

Medavi ER-REŞID

I ngiltere Başbakanı Boris Johnson bir 
devlet katliamının ortasında Riyad’a 

geldi. Zira Suudi Arabistan Krallığı cu-
martesi günü toplu idamlarda kendi 
rekorunu kırmıştı. Resmi medya organ-
ları 81 kişinin idam edildiğini açıkladı. 
Ardından diğer üç kişi de başbakanın 
gelişinden bir gün önce idam edildi.

Tüm dünyanın Ukrayna krizi ve enerji 
fiyatlarının yükselmesiyle meşgul ol-
masıyla birlikte Veliaht Muhammed 
bin Selman’ın bu kadar çok sayıda infaz 
için zamanın uygun olduğunu düşün-
düğü görülüyor. Birçok dünya lideri-
nin ve özellikle de Johnson ve Biden’in 
geleceğinin, keza dünya ekonomisinin 
korona salgınının sebep olduğu   enflas-
yondan iki yıl sonra toparlanmasının 
düşük fiyatlarla petrol ve gaz erişiminin 
sağlanmasına bağlı olduğunu biliyor.

Veliaht prensin beklediği tarihi an buy-
du. Ki böylelikle kaslarını gösterecek 
ve üç yıl boyunca reddedilmesi sonrası 
Batı’dan kendisine saygıyla davranma-
sını isteyecekti. Hâlâ Washington’da 
rehabilite edileceği anı ve Biden’in aleni 
bir el sıkışma ile bunu gerçekleştirece-
ğini sabırsızlıkla bekliyor.

Acaba Johnson Biden’in -tüm bunlar 
veliahdın petrol üretimini, fiyatları dü-
şürme ve dünyayı ek ekonomik kaostan 
kurtarma yolunda arttırmaya hazır ol-
masına bağlı- yollu mesajını ulaştırdı 
mı?

The Atlantic dergisinin son olarak ken-
disiyle yaptığı röportajda ve ABD’nin 
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kendisini yanlış anlayıp anlama-
dığı yönündeki bir soruya şöyle 
cevap vermişti: “Basit ifade ile 
bu beni ilgilendirmiyor.” Başka 
hiçbir ülkenin kendi vatandaşla-
rına muamele yöntemine karış-
ma hakkı olmadığından ısrar etti. 
Böylelikle idamlar, tutuklamalar 
mahkûmlara kötü muameleler 
ve çeşitli insan hakları ihlalleri 
ulusal güvenlik konularından 
görülüyor.

Özetle Batı ucuz petrol elde et-
mek istiyorsa bu tür konuları 
müzakere asasına koymak yerine 
kendisinin vahşetlerine ve idam-
larına göm yummalı. Diğer güç-
lerin ve özellikle Rusya ve Çin’in 
yaptığı budur.

KAS GÖSTERISI

Veliaht Prens Washington’un 
kendisini bir sonraki bırak olarak 
tanıması ve Biden’in babası Kral 
Selman yerine doğrudan kendi-
sini muhatap alması için her şeyi 
göze alıyor. Veliaht kendi gelece-
ğinin Washington’un doğrudan 
kendisini muhatap almasına bağ-
lı olduğunu iyi biliyor. Ülke için-
de kaslarını gösteriyor ve idamlar 
gerçekleştiriyor ancak nihayetin-
de tahtı garanti altına almak için 
Washington’un ve beraberinde 

Britanya’nın, ihtiyaç duyduğu 
askerî hizmetleri ve teknolojileri 
vermesine muhtaç. ABD hâlâ Su-
udi Arabistan’ın en büyük silah 
tedarikçisi ve ondan sonra Bri-
tanya geliyor.

Keza Veliaht’ın, iklim değişik-
likleri ve temiz enerji etrafında 
ders vermeyi bırakması için ABD, 
Britanya ve diğer Batılı ülkelere 
ihtiyacı var. Zira güneş panelleri, 
milyarlarca dolar üreten petrol 
sahaları, sonsuz servet, küresel 
siyasi durum vatandaşların yö-
neticiye itaat etmesi için yeterli 
değildir.

Bir diğer etken Suudi Arabistan’ın 
Yemen’de başını çektiği ve işlerin 
iyi gitmediği savaş. ABD ve İngil-
tere Riyad’ı silahla donatıp gerek 
BM çatısı altında gerekse de başka 
platformlarda uluslararası eleşti-
rilere karşı koruma sağlamasay-
dı bu savaş patlak vermezdi. Bu 
destek Bin Selman’a arzuladığı 
zaferi temin etmezken konu ihti-
yaç duydukları despotlarla ilgili 
olunca Batı’nın ikiyüzlülüğünü 
gözler önüne serdi. Zira sarı saç-
lara ve mavi gözlere sahip olma-
yan Yemenliler Batılının öncelik-
lerinden değiller ve hâlihazırda 
da ilgi alanında yoklar.

GURUR MÜCADELESI

Diğer despotlar gibi Muhammed 
Bin Selman da kendi itibarını 
umursamıyor. Demokratik ülke-
lerde insan belirli bir ölçüde bir 
istikamet ve dürüstlük bekliyor. 
Özellikle de Batılı ülkeler zaman 
zaman dünyaya insan hakları ve 
ahlaki dış politika hakkında vaaz-
lar verdiklerinde…

Bin Selman’ın elinde, gelecek 
günlerde idamlarını istediği uzun 
bir listenin olduğu kesin. Bu yön-
temi sürdürecektir. Onun bas-
tırılmış vatandaşları, veliahdın 
son haftalarda Rusya’yı kınama 
noktasında ABD ve Avrupa’yı des-
teklemekten kaçınarak ve millî 
güvenlik konuları olarak gördü-
ğü idamları sürdürerek gösterdi-
ği meydan okumasından dolayı 
gurur duymuş olabilirler.

Buna ilaveten Johnson’un ülkeyi 
ziyaretini kutlamakta abartıya 
kaçmadı. İngiltere liderini hava-
limanında üst düzey bir yetkili 
yerine Riyad Emiri yardımcısı 
karşıladı. Üstelik İngiltere’nin 
krallıktaki yıkıcı siyasi sitemini 
desteklemedeki rolüne rağmen…  
Bin Selman şu an çözüme direnen 
Batı krizinin meyvesini topluyor. 
O da diktatör rejimler tarafından 
yönetilen ülkelerin ürettiği ucuz 
petrole bağımlı olmak.

Kısa vadede İran ve Venezuela 
gibi iki petrol üreticisi rehabilite 
edilebilir. Uzun vadede ise alter-
natif temiz enerji kaynaklarına 
ulaşılması muhtemeldir. Sadece 
o vakit farklı senaryolar bekleye-
biliriz. O vakit Muhammed bin 
Selman Batı’ya meydan okumak 
ve sadık vatandaşlarını memnun 
etmek için toplu idamlar infaz 
etmekle övünmeden önce iki kez 
düşünecektir.

(Arabi21.com, Suudi muhalif ga-
zeteci, 18 Mart 2022)
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UKRAYNA KRİZİNDE   
BÖLGESEL AKTÖRLER

Abdullah ES-SINNAVI

I çinde yaşadığımız bölge çal-
kantılı şartlarıyla Ukrayna 

krizinin yansımalarının ve so-
nuçlarının aynası olmaya aday. 
Bu durum dünyanın başka coğ-
rafyasından daha fazla bu bölgeyi 
etkiliyor. Bu felaketzede bölge, 
gördüğü acı tecrübeler gereği her 
zamanki gibi faturaların çoğunu 
ödeyeceği endişesiyle yaşanacak-
lara karşı temkinli. Ortada şöyle-
si ortak bir anlayış var: Ukrayna 
savaşı vurucu bir darbeyle çözü-
lemeyecek ve siyasi bir çözüm 
nihayetinde gerçekleşecek. Tüm 
bölgesel aktörler kendi stratejik, 
güvenlik ve ekonomik çıkarları 
zarar görmemesi için bir denge 
yönetimi izleyecekler.

ABD aşırı diplomatik baskı-
larla Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda ezici çoğunluğu Rus 
askerî harekâtını kınayan oyla-
mada seferber etmeyi başardı. 
Tabi ABD, soğuk savaşın sona er-
mesi ardından NATO’nun Rusya 
toprakları yakınına kadar genişle-
meyeceği yönündeki taahhütleri-
ne dikkat etmedi. Bu da diploma-
tik bir zafer olarak görünüyordu.

“Ne düşünüyorsunuz? Biz sizin 
köleniz miyiz ki ABD’nin söyle-
diği her şeyi yapalım. Pakistan 
tarafsız bir ülkedir. Bu tür bir 
mektubu Hindistan’a yazdınız 
mı?!” Ülkesinin başkentinde AB 
büyükelçilerinin dikte ve yönlen-
dirmeye daha yakın bir üslupla 
yayınladıkları bildiriye karşı Pa-
kistan Başbakanı İmran Han’dan 
çıkan öfkeli bir açıklamaydı bu. 
Başka ülkelere de böyle bildiri-
ler yayınlamışlar ancak uygun 
cevabı almamışlardı. Pakistan’ın 

tutumu, arka planı ve ezelî düş-
man Hindistan’la karşılaştırıl-
masıyla birlikte dikkat çekici. Bu 
tutum Soğuk Savaş yıllarında tek 
kutuplu süper güçle ilişkinin ya-
pısına bakıldığında, değişen veya 
Ukrayna krizinin bitmesi sonrası 
değişmeye aday güçlerin hesapla-
rının ve dengelerin farklı okuma-
sının ifadesidir.

“Aniden bizlere sporu siyase-
te karıştırmamıza izin verildi. 
Gelin şimdi Ukrayna krizinden 
hareketle 74 yıl önce başlamış 
Filistin’den bahsedelim.” Squ-
ash dünya şampiyonu Mısırlı 
Ali Farac’tan ses getiren bu ifade 
kendisinden gelişigüzel bir şe-
kilde veya infial anında çıkmadı. 
İfadenin kendisi Filistin Nek-
be’sinin üzerinden geçen yılları 
hesaplarken bir an bile tereddüt 
etmeksizin söylediklerini düşün-
düğünü gösteriyor. Tehciri, ırkçı 
ayırımı ve başkasının toprakları-
nı gözdağı ve silah gücüyle işga-
lini inkâr ederek Filistin’e karşı 
gösterilen önyargı yadsınamaz 
bir gerçektir. Başka milletlerin sı-
kıntılarına sempati duymak haklı 
bir gerekçedir ve bu sıkıntıların 
çıkarlar ve yayılmacı stratejiler 
için istismar edilmesini kınamak 
bir başka konudur. İnsani ve hu-
kuki kriterlerin çifte standartlığı, 
tek taraflı ABD liderliği altındaki 
uluslararası sistemin felaketidir.

İran’ın, Irak Kürdistanı’nın baş-
kenti Erbil’deki Amerikan konso-
losluğunda inşa edilmekte olan 
İsrail istihbaratının askeri mev-
ziisini bombalamasını da başka 
ülkenin egemenliğine saldırı ve 
uluslararası hukukun çiğnen-

mesi adına kınanması bu çifte 
standartlığı teyit ediyor. Oysa 
İsrail’in “İran güçleri temerküz 
etti!” iddiasıyla Suriye’deki mev-
zilere yönelik tekrarlanan saldı-
rılarıyla ilgili tam bir sessizlik 
hâkim. İsrail’in Ukrayna krizine 
yönelik seçenekleri ve tutumla-
rında kafası karışmış görünüyor. 
Şöyle ki ABD ile çıkarları ve ilişki-
leri devam ediyor ancak Moskova 
ile de -en önemlileri Suriye krizi 
olan- bir dizi bölgesel krizdeki 
ortak anlayışlarını dikkate alarak 
çatışmıyor.

İsrail, askerî kurumlarının baskı-
sıyla tutumlarında dengeli olma-
ya ve kollayıcısı Washington’la, 
vatandaşlarına Rusya toprak-
larına vizesiz girme izni veren 
Moskova arasında gerilmiş halat 
üzerinde yürümeye çalışıyor. 
İsrail Ukrayna’da ve Rusya’da 
Yahudi kuşaklar arasında den-
geli olmak istedi ancak diğer ta-
raftan Moskova’ya yönelik Batılı 
yaptırımları kırmanın koridoru 
da olmayacağını vurguladı. Tüm 
bu hikâyedeki şaşırtıcı husus, 
İsrail’in kendisini Ukrayna krizi-
nin çözümü için arabulucu ola-
rak sunması ve işgal altındaki 
Kudüs’ün görüşmelerin üssü ol-
ması. Bu fikir aynı zamanda mak-
simum düzeydeki çifte standardı 
ve akıl tutulmasını ifade ediyor. 
Zira uluslararası hukuka göre Ku-
düs işgal altındadır ve Filistinli 
Arap halkı ırkçı ayrımcılığım tüm 
çeşitlerine maruz kalıyor. Naftali 
Bennett gibi saygıdeğer (!) bir ırk-
çı barış toprağından barış çağrısı 
yapıyor ve hiç kimse onun kana 
bulanmış ellerine bakmıyor.

Kendisini arabulucu olarak su-
nan tek bölge ülkesi İsrail de-
ğil. Ondan önce Türkiye Rus ve 
Ukrayna dışişleri bakanlarının 
Antalya’da doğrudan diyalogla-
rına ev sahipliği yaparak bu rolü 
oynadı. Türkiye’nin gerekçeleri 
farklı. Rusya ve Ukrayna’nın gü-
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neyinde bulunuyor, NATO üyesi 
ve aynı zamanda Moskova ile 
Libya, Suriye ve başka dosyalarda 
stratejik anlayışları var. Sanayi-
sinin idaresinde ve aktif projele-
rinde büyük ölçüde Rus gazına 
bağlı. Buradan hareketle Ukrayna 
krizi muhtemel bir tehdit olarak 
millî güvenlik alanına giriyor. 
Rusya diğer kampla müzakerede 
bir kapı olarak Türk rolüne ih-
tiyaç duyuyor ancak Türkiye’yi 
tarafsız bir arabulucu olarak 
görmüyor. Ayrıca Bayraktar Sİ-
HA’larının tamamen Batı finans-
manıyla Kiev’e ihraç edilmesine 
anlayışla bakmıyor. Batı kendi 
çıkarları için Türkiye’nin arabu-
luculuğunu tercih ediyor ancak 
Ankara’nın hava savunma siste-
mini geliştirmesinde Rusya’ya 
bağımlı olmasından da rahatsız. 
Belirsiz rolleri, Türkiye’nin ara-
buluculuk senaryosunu sonu-
na kadar götürme ihtimallerini 
engellemektedir.

Rolü gereği Mısır kendisini ara-
bulucu olarak sunmuyor. Kendi 
dış politikasını yeniden düzen-
leme ihtiyacında. Bu tür rollere 
soyunmadan önce yeni dönemde 

kendi felsefesine ve girişimler 
başlatma gücüne yoğunlaşıyor. 
Mısır’ın, Rusya’ya karşı ekono-
mik yaptırımlara başvurulmasını 
kınaması düşündürücü bir tu-
tumdu ve Lavrov bu tutumu “bü-
yük” olarak niteledi. Rusya Eti-
yopya barajı krizinde yanımızda 
durmadı. Ne de Çin bize destek 
oldu. Rus turizmine acil ihtiya-
cımız var. Ayrıca buğday ithala-
tına da. Kendi çıkarlarımızın ve 
özellikle Etiyopya barajı krizinin 
idaresinde stratejik bir dengeye 
ihtiyacımız var.

Bölgede Mısır ve Türkiye gibi 
coğrafi ve stratejik ağırlığıyla 
İran’ı şu an ilgilendiren şey, nük-
leer antlaşmanın canlandırılması 
sürecinin bitmesi. Moskova ile 
ilişkilerini muhafaza ediyor ve 
ikili ilişkileri bozmaya yönelik 
mayınları aşıyor. Dışişleri Ba-
kanı Moskova’yı ziyaret ederek 
çekişmelerin çözümünde askerî 
çözümlerden uzak durulması 
çağrısı yaptı ve aynı zamanda ara-
buluculuk işine girmeden Rusya 
ile ilişkilerin gücüne vurgu yaptı.

Aynı zaman zarfında Katar da 
kendisini arabulucu olarak sundu 

ancak bu tür uluslararası krizler-
de gerekli arabuluculuk vasıfları-
na sahip değil. Körfezde birinci 
konu enerji fiyatları. Muhtemel 
kazanımlar ve aynı baskılar. Bir-
leşik Arap Emirlikleri Güvenlik 
Konseyi’nde oylama öncesinde 
Moskova’nın Genel Kurul’da kı-
nanmasına evet oyu vereceği yö-
nündeki tüm beklentilerin aksine 
oylamaya katılmayarak mesafe 
aldı.  Suudi Arabistan Pekin’le 
petrol işlemlerini Çin parasıyla 
yapmak için anlaşarak Batı’yla 
ilişkisinde alışılmışın dışında bir 
tutum ortaya koydu.

Şu anda tanık olduğumuz üzere, 
değişken ve akışkan durumlarda 
değişen haritaları, arkasındaki 
hesapları ve baskıları okumak, 
pusulaları ayarlamaya ve yaşadı-
ğımız bölgede yarın olabilecek-
lerin işaretlerini keşfetmeye yar-
dımcı olacaktır.

(Lübnan el-Ahlar gazetesi, Mısırlı 
yazar, 18 Mart 2022)

Ukrayna-Rusya Savaşı Gündemiyle Toplanan NATO (24.03.2022).Ukrayna-Rusya Savaşı Gündemiyle Toplanan NATO (24.03.2022).

Arap dünyası medyasından derleye-
rek ORTADOĞU’dan sayfasını hazır-
layan ve tercüme eden Halil Çelik.
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İNSANLIĞIN AHLAKSIZLIK PANDEMİSİ VE 
TOPLUMSAL ANOMİ

 MUSTAFA AYDIN 

K orona pandemisi herkesi tedirgin etti, 
herkes seferber oldu; bu musibetten kur-

tulabilmek için tıpçılar, biyologlar vb. pek çok 
araştırma yaptılar. Müteşekkiriz ki bu konuda 
işe yarar başarılar da elde ettiler. Sanal dünya-
daki polemikleri bir kenara bırakırsak sosyal 
bilimciler, yüzlerle ifade edilebilecek makale, 
kitap yayımladılar, paneller, sempozyumlar 
düzenlediler. Sosyologlar bağışlasınlar beni ama 
önemli pek çok konuyu ihmal etme pahasına 
önemli bir kısmının karşılığı olmayan sonuçlar 
üzerinde durdular. Şüphesiz bu önemsiz bir 
husus değildir.

Maalesef kendilerinden farklı konularda daha 
fazla katkı beklenen sosyologlar sıklıkla belli ko-
nulara takılıp kalmaktadırlar. Sıkça yaşanan bu 
durum belli konuların tüketilmesini getirmek-
te, hatta bazı paradigmalara takıldığı için bazı 
çözümlerin önünü tıkayabilmektedir. Mesela 
yıllarca “beraberlik”e aklı yatmayan Batı’nın 
“birlik” paradigması ile hiçbir sonuç elde edile-
memiştir. Çükü farklılıkları ortadan kaldırmayı 
hedefleyen birlik projesi bir faşist projedir. Ge-
nel bir modern toplumsal tanımlama aracı olan 
kültür özü itibarıyla ulusaldır, çok kültürlülüğe 
fırsat vermez, farklı kültürleri bir potanın için-
de eritir. Esasen çok kültürlülük diye tanıttıkları 
Kanada gibi örnekler çökmüş, sonuç fiyaskoyla 
bitmiştir. Bugün Batı kendi kültürünün dışın-
daki din ve milliyetleri düşman bellemektedir 
ki yükselen ırkçılık ve İslâmofobi örnekleri bu 
yargımızın tartışmasız argümanlarıdır. Yine 
mesela bitimsiz bir konu olan göç de tüketim 
noktasına gelmiştir. 

Bugün takınılan konu toplumsal cinsiyet gibi 
toplumun doğal cinslere yüklediği rollerin 
değerlendirilmesini hedefleyen tutarlı bir 
konudan hareketle yola çıkılmış ama sonunda 
iş, eşcinselliğin doğallığı, bu birlikteliklerin aile 
sayılması gerektiği ve dolayısıyla da ailenin 
yeniden tanımlanması gerektiği gibi tam da 
temel sosyolojinin en duyarlı olduğu “toplumsal 
düzeni sarsma” noktasına gelmiştir. Bilimsel 
olmaktan çok, siyasal hegemonik bir niteliğe 
sahip paradigmalar nedeniyle mesela yaygın 
ifadesiyle “kadın canisi erkekler” üzerinde doğ-
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ru dürüst bir araştırma yapıl(a)mamıştır. Bilim 
insanlarımıza göre, sonuç itibarıyla gerçekten 
kötü olan bu konu, üzerinde araştırmayı gerek-
tirmeyecek kadar açıktır. Böylesi bir platformda 
bazı konuların neden araştırma dışı kaldığını 
anlamak zor değildir.

Dünya tek değil, ele alınması gerekli pek çok 
pandemiler var. Pandemi; dünyada birden fazla 
ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan 
ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen 
genel isim olarak tanımlanıyor. Eğer pandemi, 
insanlık boyutunda bir rahatsızlık demekse 
asıl pandemi ahlak alanında yaşanmaktadır. 
Bilindiği üzere hastalığın tek tipi yoktur; birey-
sel olduğu kadar toplumsal, fiziksel/biyolojik 
olduğu kadar ruhsal bir olgudur. Üstelik bu 
pandemi gelip geçici değil, mücadele verilmesi 
zor, evlerde karantinada kalmakla çözülemeyen 
ve gittikçe yaygınlaşan, ağırlaşan bir hastalıktır. 
İşin daha kötüsü, taşıdığı vahamet düzeyinde 
bir sorun olarak algılanamayışıdır. Çünkü fizik-
sel hastalıklarda olduğu gibi yaşamı ortadan 
kaldırmayan, onun için de tıp dünyasında kul-
lanılan bir ifade ile “hayati tehlike” yaratmayan 
bir hastalıktır. Ne pahasına olursa olsun varlığın 
hayatı sürmektedir. 

Sosyal bilim ve özellikle sosyoloji dilinde 
sorunun adı, tıbbın ötesinde, güncel hayatta 
beklendiği kadarıyla kullanıma sokulmayan 
“anomi”dir. Yalnız sosyoloji, tüm sorunlarda 
olduğu gibi konuyu küresel değil toplumsal 
boyutta alır. Şüphesiz bu daha geniş bir anlam 
ifade edebilir. Gerçekten de çağımızda insan-
lık, gelişmiş kabul edilen ülkeler merkezinden 
çevreye doğru dalga dalga genişleyen bir ahlaki 
erozyon yaşamaktadır. Yani bu durum bir mer-
kezi kültürle bulaşan, pek çok konuda olduğu 
gibi öğrenilip yaşanan bir hastalıktır.

Anomi, Grekçe değer, kural anlamında kulla-
nılan nomos’tan gelmektedir. Dolayısıyla da 
kelime, başındaki a olumsuzluk ekiyle “değer 
yokluğu” manasını taşımaktadır. Değer her ne 
kadar, somut bir kural demek değilse de açık 
ifadesini normda bulması nedeniyle anomi top-
lumun var olmasını sağlayan kuralların çökme-
sini ifade eder. Bilindiği üzere değer ve normlar 
ahlakın birbiriyle bağlantılı iki yönüdür. Onun 
için de biz değer giydirilmiş davranış demek 
olan ahlak dediğimiz zaman çoğu kere farkın-

da bile olmaksızın bu ikisini birlikte anlarız. 
Mesele “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi 
başkasına yapma!” ahlaki ilkesi hem saygı, hak-
kaniyet anlamında bir değer ve hem de doğru 
hareket etme bağlamında bir kuraldır. 

Toplumları var kılan değerler temelde iki 
türlüdür: Araç değerler ve yüksek değerler. 
Araç değerler, insanların maddi ihtiyaçlarını 
karşılayan yeme, içme, barınma gibi nesneler 
ve bunların temininde işe yarayan para gibi 
araçlardır. Yüksek değerler ise, insanın insanlı-
ğını ortaya çıkaran, manevi ihtiyaçları gideren, 
araç değerler gibi hiç kimsenin kişisel çıkarına 
bağlı olmayan, bütün bir toplumu var kılan hak, 
hukuk, adalet, fedakârlık, sözünde durmak, 
doğruluk, dürüstlük vb. gibi değerlerdir. Asıl 
ahlaki değerler bunlardır. Bunların yıkıldığı yer 
ve zamanlarda, tam da karşı kutbunda yer alan 
ve güncel hayatta kısaca ahlaksızlık dediğimiz, 
haksızlık, adaletsizlik, yalan, sözünde durma-
ma, dolandırıcılık, sahtekârlık gibi sahte ahlak 
ilkeleri oluşur. Bunlardan çıkar sağlayanlar açı-
sından başarılı bir hırsızlık olayı, bir kahraman-
lık becerisi; bolca yalan söylemek, çokça tekrar 
edip toplumda bunun oturmasını sağlamak bir 
kamusal alan etkinliği olarak görülebilir. 

 Anomi, ferdin, değerleri toplumsal çizgide de-
ğil, kişisel olarak görmesi ve kavramın mucidi 
Durkheim’ın ifadesiyle kişilerin, sapkın davra-
nışlarını aklileştirip içselleştirmesiyle başlar. 
Ahlak bakımından sapmış bu insanlara göre 
işin doğrusu budur veya bundan sonra böyle 
olmalıdır. Düşünüre göre bu aklileştirme işi 
genel toplumsallığın dışında kişisel olarak bir 
meşrulaştırma girişimidir. Belki aynı noktanın 
daha belirgin bir açıklaması yüksek değerlerin, 
araç değerlerin yerine konulmasıdır. Basit bir 
anlatımla fedakârlık, yardımseverlik bir tür 
aptallıktır. Burada, başkalarına sataşacak gerek-
çeler üretmekten de geri kalınmaz; “Kim bilir 
bu yardımseverlikle ne çıkarlar sağlıyordur?” 
gibi. Başka bir ifadeyle apaçık bir sapma açıkça 
savunulur!

Eğer pandemi, insanlık boyutunda bir 
rahatsızlık demekse asıl pandemi ahlak 
alanında yaşanmaktadır.
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Şüphesiz insanlar âlemi ahlaken homojen (aynı 
duyarlılıkta) değildir. Terbiye ile değiştirilebilir-
liği hangi düzeyde bulunursa bulunsun ahlaki 
değer ve normlara karşı kör ve sağır pek çok 
insan vardır. Belki insanın kendini bir insan 
olarak gerçekleştirimi, böyle bir ortam içinde 
bulunmasıyla önem kazanır. Hatta ahlaken 
sapmalar, ferdi kalıp toplumsal bir boyut 
kazanmadığı sürece normal kabul edilebilir. 
Yani bu durum bir anomi de değildir. Ama bu, 
toplumsal bir yaygınlığa ulaşmışsa artık ortada 
bir anomi, ahlaki pandemi var demektir.

İslâm’ın, kişinin ibadet ve ahlak alanındaki 
eylemlerinin hesabını öbür tarafa bırakıp, toplu-
ma yönelik, fısk, fitne, fücûr, nifâk vb. eylemler-
le mücadeleyi ahlaki duyarlılık taşıyan insanlar 
için bir erdemlilik hedefi olarak göstermesinin 
sebebi de budur. Namaz kılmayan ve hatta “Ben 
Allaha inanmıyorum” diyen kimseye hiçbir 
şey yapılmaz, bunun hesabı Allah’a aittir ama 
Müslüman fitneyle mücadele etmekle yüküm-
lüdür. Burada nihai hesap öbür tarafa ait olsa 
da hesaba konu olan davranışların bu dünyayla 
ilgili yönleri vardır. Basit bir anlatımla gemiyi 
delenle mücadele etmek zorunluluğu vardır. 

Anomi bağlamında, üzerinde durulabilecek pek 
çok sorun vardır; kurumların beklendiği şekilde 
çalışmaması anominin ilk görünümlerinden 
birisidir. Özellikle hukuka güvenmeme bunun 

başında gelir. Hukuktan şikâyet, kendisinden 
kaynaklandığı zannedilse de çoğu kere huku-
kun tabiatına dayanan (ontik) bir sorun değil, 
tarafların özel beklentileriyle ilgili şartlara 
bağlı (ontolojik) nitelikli bir iştir. Özel hukuk 
savunucuları tarafından bir anomik formalizme 
dönüştürülen hukuka göre, -bir derin devlet 
manipülasyonuna kurban giden- 29 yıldır yatan 
Sivas olayı mahkûmlarının mağduriyetlerinde 
bir haksızlık yoktur. Ama bir kıyam (!) çağrısı 
ile kitleleri sokağa döken ve 50 kişinin ölümü-
ne, pek çok maddi zarara sebep olan o zamanki 
HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tu-
tukluluk hâli ise bir haksızlıktır. Yani (anomik) 
hukuka aykırı olarak yatmaktadır. 

Adaleti değil, onun dışında özel olarak tanım-
lanmış hakkı esas alan çağdaş hukuk ilkesine 
göre bu iddia doğru olabilir ve mesela tutuk-
lama formalitesi yerine getirilmemiş olabilir. 
Bana göre çağdaş kültür ögeleri olarak nite-
lenen ve günümüzde dökülüp inmekte olan, 
demokrasi, eşitlik, özgürlük, insan hakları, 
serbest piyasa ekonomisi gibi değerler içinde en 
anlamlısı hukuk ilkesidir. Ne var ki boşta kalma 
endişesiyle tutunduğumuz bu ilke, en başat 
yüksek değerlerden birisi olan adaletle özdeşleş-
memiştir. Verdiğimiz örneklerden de anlaşılaca-
ğına göre hak bir araç değer olarak algılanmaya 
müsaittir. Ama adalet böyle bir şeyi asla kabul 
etmez. Allah adaleti emreder, hukuk ancak 
onun araçsal yapısı olarak bir anlam taşıyabi-
lir. Mevcut anlamıyla hukuk, özgürlük, insan Toplum ne kadar erozyona uğratılırsa 

anomik (kuralsız, uyumsuz) davranışlar 
o kadar az tepki alır ve dolayısıyla 
hedefini bulur.
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hakları vb. gibi içeriği istendiği gibi doldurulup 
boşaltılabilen bir değerdir maalesef. 

Toplumdaki anomik hayat, ahlaki düşüklük 
genelde bir formalizm üzerine oturur. Onun 
için mücadele edilmesi hayli zor bir iştir. Mesela 
bu büyük problemin önüne yalnızca yasal 
düzenlemelerle geçilemez. Çünkü bu ahlaksızlık 
kısa zamanda bu yasaları delip geçersiz hale 
getirmekte gecikmez. Esasen birileri bu yasal 
düzenlemelerin hiç ilgisi olmasa bile birilerini 
korumak ve kollamak için yapıldığını ileri sürer. 
Böylece de kanun bir kesimin gözünde içeriksiz 
bir forma dönüşür. 

Anomi ile mücadele gerçekten de zordur. Çünkü 
mücadele eden insanlar bu ortamın dışında 
değildirler. Doğal olarak bu süreçten etkilenebi-
lecekleri gibi sadece sapkın değil, aynı zamanda 
ne kadar hakkaniyetli davranırlarsa davransın-
lar ortamın mimarları tarafından karalanmak-
tan kurtulamazlar. Egonun inşasından dolayı 
insani gerçekleştirim alanı bir hayli körelmiştir. 
Anomik inanış, düşünüş ve davranışlar, nor-
mal olanın yerini almıştır. Kendisinden hiza 
alınacak toplum hep saldırı karşısındadır. Tabi 
bunu anlamak zor değildir. Toplum ne kadar 
erozyona uğratılırsa anomik (kuralsız, uyum-
suz) davranışlar o kadar az tepki alır, dolayısıyla 
hedefini bulur. Nasıl ki çoğu ruh hastası, kendi-
sini sağlıklı, başkalarını ise hastalıklı görüyorsa 
anomik ruhlar da kendisini sağlıklı görür ve 
hatta yaptığı anormalliklerle topluma hizmet 
ettiğini bile düşünebilir. Bazı şizofrenik hastalar 
gibi bu ruh yapısını başkalarına bulaştırmaya 
çalışır, ortaklaşacak insan sayısını artırmak için 
çabalar. 

Nihilizmin ünlü temsilcisi Nietzsche, dinî-millî 
tüm toplumsal değerlere karşı idi. Ömrü boyun-
ca mevcut değerlerle kirlenmiş insanın aşılıp 
nasıl bir yeni insan tipine (ki o üst insan diyor-
du) ulaşılabileceğinin yollarını düşündü. Son 
on bir yılını tecritte geçiren filozof bir çözüm 
bulamadı. Çünkü değer sorunlarının çözümü, 
mevcut değerleri kürelemekle değil, yüksek 
değerleri ortaya çıkarıp etkin araç değerlerin 
etkinliğine verebilmekle mümkündür. Şu bir 
gerçektir ki yüksek değerler, insanlar tarafından 
üretilmez, icat edilmezler, ancak keşfedilirler. 
Eşyanın ve özellikle insanın fıtratına yerleştiril-
miş aşkın kökenli değerlerdir. Adalet örneğinde 

olduğu gibi icatçısı bir kişi veya bir toplum 
yoktur, onun için de özel olarak kimsenin 
çıkarına değildir, herkes içindir. Üstelik çıkar ve 
yarar sağlamaz, daha öte bir anlam taşır. Buna 
karşılık mesela insan hakları, demokrasi vb. gibi 
değerler kim hangi düzeyde benimserse benim-
sesin bir yerlerde bir şeylere göre türetilmiş 
değerlerdir ve sahib(ler)inin isteğine göre işler 
ve bu bağlamda miadını doldurur. Şimdilerde 
bu modern değerlerin durumu tam da budur.

Toplumlarda anomi genel olarak kural eksikli-
ğinden çok, toplumlarla değer ve normlar ara-
sındaki uyumsuzlukla işler. Böylesi toplumlarda 
kurallar değerlerden kopmuştur. Mesela yalan 
toplum tarafından kötü görülen bir şeydir, 
çünkü toplumu ayakta tutan doğruluk yüksek 
değerinin ihlali söz konusudur. Ama yalan söy-
leyen kişi görünürde bu toplumsal değere ters 
düşmüş gözükmemek için hem doğruluktan 
yana gözükür hem de ihtiyaç duyduğu yalanı 
söyler. Bu devam ettiği sürece doğal hâle gelir. 
Batılı siyasetçilerin “Türkiye iyi yapıyor, Erdo-
ğan doğru söylüyor.” şeklindeki değerlendirme-
leri bunun açık bir delilidir. Batılı için bu tür 
sözler övgüden öte bir anlam ifade eder. Yani ih-
tiyaç duydukları yerde, bir övgü sözcüğü olarak 
değerlendirilmiş olsa bile arka planda “Siyasette 
doğruluk olmaz, aptal hâlâ doğruluk diye bir 
şeye inanıp yalandan kaçınıyor.” yargısını taşır. 
Çünkü bu evrensel ahlaksızlık ortamında genel 
olarak doğruluğun kaybettirdiğine ve yalanın 
kazandırdığına inanılır.

Peter Berger’nin, Modernleşme ve Bilinç adlı 
eserinin sonunda “Şerefin Modasının Geçmiş-
liğine Dair” başlıklı bir makale yer almaktadır. 
Yazar bu makalesinde 1980’li yılların başında 
ABD’de çıkarılan bir yasa ile birilerini “şerefsiz” 
olarak nitelemenin suç olmaktan çıkarılmasını 
konu almaktadır. Bundan böyle artık ABD’de, 
herkesi kapsayan yüksek değer olarak şeref diye 
bir değer yoktur. Şeref parçalanmış ve içinden 
yeni değerler çıkarılmıştır. Buna göre başarılı 
bir ekonomist, yetenekli bir sanatçı, iyi bir 
bilim adamı vb. vardır. Bunlar önceki anlayışla 
şerefsiz olabilirler ama hiç önemi yok. Bunun 
için de topluma karşı tek sığınakları mesleki 
kariyerleridir. Zaman zaman yaşadığımız bir 
örnekle bir sanatçının topluma karşı işlediği, 
şerefsizlik denebilecek bir suç üzerinde durula-
maz, çünkü şerefli davranmak onun işi olmadığı 
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gibi sorumluluğunda da değildir. Bu durumun 
yaygınlaştığı bir ortamda nasıl bir toplumsal 
sorunun doğduğunu tahmin edebiliriz. “Şere-
fim üzerine söz veriyorum.” diyen birisi şerefe 
inanıyor olsa bile onu bulunması gerektiği yere 
koymuyor. Dolayısıyla da hiçbir manevi yaptırı-
mı bulunmuyor. 

Anomik oluşum bazı yerlerde yoğunluk kazansa 
da bireysel-toplumsal, ulusal-küresel, kurum-
sal-grupsal her yerde kendini gösterir. Mesela 
ekonomi ve siyaset onun en yoğun yaşandığı 
yerlerdir. Sözgelimi siyaset hiçbir hakkaniyet 
taşımayan iftiralar ve doğruluğun yakınından 
geçmeyen yalanlar üzerine kurulabilmektedir. 

Maalesef her zaman mutlak ölçekler ortaya 
koymak belki de daha önemlisi kabul etmek 
kolay olmamaktadır. Bunun en önemli sebebi, 
insanın aklileştirme sürecinin (bir başka deyişle 
içselleştirmesinin) sınırsız imkânlara sahip 
olduğudur. Genel geçer değerlerden koparılıp 
ego ve çıkarlara endekslenmiş bir akıl, bir başka 
açıdan bakılmadığı sürece hatası anlaşılmaya-
cak bir yorum getirir. Görüş sahibi, işe yarar bir 
yorum getirebilmenin mutluluğunu yaşar.

Günümüzde küresel boyutta bir ahlak pande-
misi yaşanıyor. Dünya sık sık birileri tarafından 
kuruluyor, yıkılıyor. Keyfî kurgular ile ahlak bir 
arada yürümez. Böylesi kurgular insanlığın kan 
ve göz yaşı üzerine oturur. Dünyanın görünen 
hali bu gerçekliği yeterince açıklamaktadır. Bi-
rileri yıkmanın her türlü yoluna başvurmakta, 
leş kargası gibi sonuçtan bir şeyler kapmak için 
beklemektedir. Toplumların, genel olarak insan-
lığın kayıpları onların hiç de umurunda değil-
dir, çünkü insanlıkla ortak, yüksek değerleri 
paylaşmamaktadırlar. Dilindeki yüksek değerler 
de bir araç değer olarak işlev görmektedir.

Tarihsel süreçte ahlaken sorunlarımız olsa bile 
insanımız manevi donanımlara, sosyal/politik 
varlığımız ahlaka dayanan tarihsel bir misyona 
sahipti. Şimdilerde hakkaniyetli duruşu bunun 
bir yansımasıdır. Yani Cumhuriyet’in kurucu 
kadrosunun “Mevcut ahlakla bir yere varılmaz, 
tasfiyesi gerekir.” dedikleri ahlakımız bütünüyle 
tasfiye edilebilmiş değildir. Bu söyleme/uygu-
lamaya karşı mücadelelerin sonuçları alınmaya 
başlanmıştır.  

Pandemi döneminde de yoğun çalıştık, diyen 
zanaatkâr, işlerinin fena olmadığını söyleyen bir 
esnaf borcunu isteyen birine “on gündür siftah 
yapmadığı” yalanını söyleyebiliyor. Bir alışve-
rişte birkaç yalanı yan yana görebiliyorsunuz. 
Fahiş fiyatlar karşısında hükûmete, Erdoğan’a 
demediği hakareti bırakmıyor. Elindeki market-
lerle sıcak para elde eden geniş bir kesim keyfî 
fiyatlar ve stokçulukla daha fazla gelir elde 
edebilmeye/ihtikâra kafa yoruyor. Yaydıkları 
dedikodularla kitleleri manipüle ederek tezgah-
larını devam ettiriyorlar. Bun yaptıklarında da 
ahlaki hiçbir ahlaki sorun görmüyorlar.  Küresel 
enerji, gıda, tedarik krizinin farkında olmala-
rına rağmen asla hakkaniyetli değerlendirme-
lerde bulunmuyorlar. En azından muhafazakâr 
olarak nitelendirilen ve din duyarlı olduğu 
kabul edilen iş dünyası kesiminde bir duyarlılık 
bekleniyor ama bu beklenti yerini bulmuyor.

Tabi burada anlatmak istediğimiz şey, siyaset 
ve entelektüel statü kaygılarıyla hemen pek 
çok alanda, Müslümanları karalamayı kendine 
iş bilen bir kesimin yaptığı gibi, ahlaki dü-
şüklük ve değersizliğin artık Müslümanların 
da sıfatı olduğunu söylemek değildir. Bizim 
söylediğimiz, bu ahlaki çöküş sürecinin herkesi 
sardığıdır. Esasen bu söz konusu ahlaksızlık, 
İslâm dışılığın tabir caizse göbek adıdır. Sağlıklı 
düşündüğünü sanan bazı muhafazakâr aydın-
lar, “Çocuklarımızı ahlaklı yetiştireceğiz diye pa-
sifize ediyoruz; ‘hakkını hukukunu bil’, derken 
ortama uyum sağlayamayacak bir hâle getiriyo-
ruz. Böyle bir ortamda yeni neslimiz tuttuğunu 
koparabilmeli...”. İyi de haklı-haksız tuttuğunu 
mu koparmalı, yoksa sadece hakkını mı almalı? 
Bu ikisinin arasında çok büyük ahlaki fark var-
dır. Birincisi tam anlamıyla ahlaksızlıktır. 

Evet, ahlaksızlık pandemisi herkesi sarıp 
sarmalıyor. Sıkça dinî erozyon ile ilgili kaygıla-
rımızı toplumca dile getiriyoruz. Elbette dinin 
ahlakla sıkı bağlantısı vardır. Ama kapsamları 
bütünüyle örtüşmez. Dindarlığı konusunda bir 
tereddüdümüz olmayan bazı kesimler ahlaken 
düşük veya daha seyrek olarak tersi olabilir. 
Sonuç olarak korona pandemisini bitirdik gibi 
görünüyor. Artık duyarlılıklarımızı daha hassas, 
daha tedirgin bir şekilde ahlaksızlık pandemisi-
ne yöneltmemiz gerekiyor!...
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DİL-HAKİKAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA 
‘MÜPHEMLİK KÜLTÜRÜ’NÜN ELEŞTİRİSİ

 KÜRŞAD ATALAR 

E ntelektüel camiamızın tipik ve bir o kadar 
da eleştirilesi bir özelliği var: komşuda 

pişen bize de illa ki düşüyor! Bu ne zamandır 
böyle? Sanıyorum, Batı’nın paradigmal üs-
tünlüğü ele geçirmesinden beri. Tam tarihini 
vermek tabii zor, ama “yüzleşme”nin net bir 
şekilde gerçekleştiği 19. yüzyılı bu açıdan baz 
alabiliriz. Malum, önce Batı’nın akılcılık, bilim, 
vb. kavramları gündemi belirledi; biz de ona 
karşı “savunmacı” bir tavır alıp İslâm’ın akıl ve 
bilimle çelişmediği tezini ispatlamaya çalıştık. 
Sonra milliyetçilik popüler bir söyleme dönüş-
tü; bizim tepkimiz aynıydı: “Müspet bir milliyet-
çilik mümkündür!” dedik ve yine savunmada 
kaldık! Ardından ideolojiler çağının yansımala-
rına maruz kaldık, tabii ki bir kez daha geriden 
gelerek ve etkilenerek. Yani Batı Nietzsche’yi 
ortaya çıkardığında, biz Comte’un peşinden 
gidiyorduk. Batı Marksizm ve liberalizm 
eleştirisine yöneldiğinde, biz hâlâ liberalizmin 
veya sosyalizmin İslâm’la bağdaştırılabileceğini 
kanıtlamaya çalışıyorduk. Zaman değişti; İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra Batı’da modernitenin 
iflas ettiği, ideolojilerin öldüğü söylemi yaygın 
kanaat hâline geldi; Müslüman Dünyası’nda 
ise sol-sağ kavgası o dönemde hâlâ en hararetli 
evresini yaşıyordu. Bizde bu kavganın harareti, 
ancak Batı’da post-postmodernizmin popülarite 
kazandığı evrede azalabildi. Yani yine geriden 
geliyorduk. Batı’da post-truth dönemi tartışılır-
ken biz hâlâ ne mi yapıyoruz? Bu sorunun ceva-
bını aramaya artık gerek var mı, bilemiyorum!

Geçen yıl yapılan Said Halim Paşa 
Sempozyumu’nda sunduğum tebliğde,1 araların-
da Afgani, Abduh, İkbal ve Said Halim Paşa’nın 
da bulunduğu ilk dönem İslâmcılarının “Batı’yı 
iyi tanımadıkları” yönünde bir tespitte bulun-
muştum ve buna itirazlar gelmişti. O tezimi 
daha da geliştirebilir ve “tam tanıma” noktasın-
da benzer bir argümanı burada da savunabili-
rim: Gelişme dönemi İslâmcılarından Mevdudi, 
Kutub ve Şeriati’nin “tanıma” düzeyini artır-
dığı kabul edilebilir, ama bu, “tam tanıma”nın 
gerçekleştiği anlamına gelmez. Bendeniz 
Müslüman Dünyası’nda hâlâ hüküm süren bir 
“Batı’yı yetkinlikle bilme sorunu” olduğunu 
düşünüyorum. Toplam bilgi hasılasının arttığı 
söylenebilirse de, incelikli noktalar bağlamında, 
özellikle de “künhüne vâkıf olma” veya “derin-
leşme” bakımından önemli eksiklikler olduğu 
kanaatindeyim. Bu da bizim niçin hâlâ “geriden 
geldiğimizi” yeterince açıklıyor zannımca. Basit 
dille ifade edecek olursak, düşünce gündemini 
Batı belirliyor; biz de onun ardından gidiyo-
ruz. Yani hâlâ “savunma” pozisyonundayız. 
Şeriati’nin tespit ettiği gibi “saldırıya geçtiğimiz” 
boyutlar var elbette ki, ama bunlar biraz da 
Batı’nın “hakikat” ile arasına mesafe koymasın-
dan kaynaklanıyor. Postmodernizm bu açıdan 
Batı için gerçekten ‘yıkıcı’ bir etkide bulunmuş-
tur. Hakikatin göreceleşmesi, İslâmî tezlerin 
daha yüksek sesle telaffuzunu kolaylaştırmıştır. 
Tabii ki asli sebep “dâhili dinamizm”dir. Müs-

1 Kürşad Atalar, “İlk Dönem İslâmcılığında ‘Savunmacı’ Söylem: Said 
Halim Paşa Örneği”, Said Halim Paşa Kitabı: Osmanlı Sadrazamı ve 
Düşünür, haz. Asım Öz, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 
İstanbul, 2021, s.549-562.
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lüman Düşüncesi, özellikle 20. asrın ortaların-
dan itibaren gelişme kaydetmiş ve “temelleri 
sağlamlaştırma” yönünde önemli adımlar 
atmıştır; ancak bu, hâkim paradigma hüviyetini 
kazanmaya yetmemektedir. Hâl böyle olunca 
da “küresel ölçekli” tartışmalarda (özellikle de 
‘hakikat’ alanıyla ilgili mevzularda) Müslüman 
Dünyası hâlâ “geriden gelmeyi” sürdürmek-
tedir. Bu durum hep mi böyle devam edecek, 
entelektüel gündemi hiç mi belirleyemeyeceğiz? 
Bu sorunun cevabı benim açımdan “müphem” 
değil: düşünce “okullaşmadan”, yani Çağdaş 
Müslüman Düşünce’yi, “ideolojik karakterli” bir 
‘düşünce okulu’na dönüştürmeden bu zor. Ama 
çalışır ve gereğini yaparsak, neden olmasın?

Zannımca, yukarıda tasvir etmeye çalıştığım 
“peşi sıra gitme” durumumuz, Alman şarkiyatçı 
Thomas Bauer’in Die Kultur der Ambiguitat 
(Müphemlik Kültürü)2 adlı eserinin tartışıldığı 
vasatta da değişmiş değil. Bauer’in görüşlerinin 
bazı kesimlerde (özellikle de postmodernist ve 
“Müslüman-demokrat” çevrelerde) çabucak ta-
raftar bulması da galiba bu zannımı doğruluyor 
(Yani yine komşuda pişen yemekten payımıza 
düşen oldu!) Peki, düşün camiamızın bu tür 
“yeni argümanlar”dan kolaylıkla etkilenmesi 
neyi gösteriyor? Bu benimseyişin, bu kesimlerin 
bazı açılardan “pozisyon”larını güçlendirmekle 
ilgili bir boyutu olduğu yadsınamaz. Yazarın 
Batı modernitesine “sert” eleştiriler yöneltme-
sinin3 veya Müslüman tarihinin ilk formasyon 
döneminin ardından gelen birkaç yüzyılına4 iliş-
kin övücü ifadeler kullanmasının da bunda payı 
olduğu söylenebilir. Ama burada daha esaslı bir 
faktör var ki bence asıl ona işaret edilmeli. Tezi 

2 Thomas Bauer, Müphemlik Kültürü ve İslâm: Farklı Bir İslâm Tarihi 
Okuması, çev. Tanıl Bora, İletişim Yayınları, 2021, 5. Baskı, İstanbul.

3 Müphemlik kültürünün farklı söylemlere hoşgörüyü beraberinde 
getireceği tezini savunan yazarın, aynı söylemsel hoşgörüyü örneğin 
“modernite”ye veya “İslâmcılık” akımına karşı göstermediği göz 
önünde tutulacak olursa, eserde hararetle savunulan tez ile (kimi 
yerde hayli “alaycı” tınılar taşıyan) üslubun uygunsuzluğunu 
bağdaştırmak zor görünüyor.

4 En geniş hâliyle 11-19. yüzyıllar arası.

eleştirmesi hatta teze karşı argümanlar geliş-
tirmesi umulan çevreler (burada “İslâmcılar”ı 
özellikle zikretmemiz lazım) bu noktada pek bir 
performans sergileyemiyor, “savunu”yu güçlü 
yapamıyorlar.5 Yazar, bırakın bir entelektüeli, 
sıradan bir Müslümanı dahi ilgilendiren kimi 
hususlarda çok ciddi iddialarda bulunuyor6 
fakat kitap değerlendirmelerinde bunlara 
yönelik derinlikli eleştirileri pek göremiyoruz. 
Peki, hırsızın hiç mi suçu yok? Yani acaba bu 
tablo, yazarın tezlerini ikna edici bir biçimde 
savunmasından kaynaklanıyor olmasın?7 Bu 
da bir ihtimal elbette ki! Ancak bu ihtimalin 
doğruluğunu test etmek o kadar da zor olmasa 
gerekir. Dikkatli bir okumayla ve sağlam karşıt-
argümanlara dayalı olarak bu yapılabilir.

Fakat bundan önce, yazarın biyografisine dair 
bazı hususlara değinmek yararlı olabilir. Bauer, 
gençliğinin erken dönemlerinden beri dil ve 
edebiyat alanına ilgi duymuş, tabiri caizse, sözel 
zekâsı sayısal zekâsından gelişkin bir akademis-
yen görünümü sunuyor. Bunu lise yıllarında 
seçmeli ders tercihini Kimya yerine Arapçadan 
yana yapmış olmasından, kariyerinin ilerleyen 
dönemlerinde iktisat ve mühendislik gibi “ke-
sinlik” isteyen alanlara yönelttiği kimi eleşti-
rilerden vs. çıkarsamak mümkün. Akademik 
formasyonuna bakıldığında, “edebiyat” (bilhas-
sa da şiir) alanına özel ilgi duyduğu kolaylıkla 
sezilebiliyor. Nitekim doktora ve doçentlik tezle-
rini de Arap şiiri alanında yapıyor. Edebiyatı “gi-
zemli ve çok-anlamlı metinler üretmekten zevk 
alan”8 bir uğraş alanı olarak tanımayan Bauer’e 
göre, İslâm edebiyatını, özellikle de İslâm şiirini 
anlamadan, İslâm kültür tarihini anlamak da 
pek mümkün değil. Burada dikkat çekici olan 
bir husus var ki o da yazarın, edebiyat tarihi 
(veya ‘müphemlik kültürü’) incelemelerinin 
odağına, Batı’da konuyla ilgilenen uzmanların 
çoğunun “İslâm’ın en parlak dönemleri” olarak 
gördüğü 8. ve 9. asırları değil de kimilerince 
“fetret dönemi” olarak görülen 11-15. yüzyıllar 

5 Müslüman dünyasında modernite eleştirisinin belirli bir düzeyi 
yakaladığı, fakat aynı düzeyi postmodernite eleştiri noktasında 
göremediğimiz kanaatindeyim. Zannımca Bauer’in eserine yönelik 
değerlendirmelerin cılızlığı biraz da buradan kaynaklanıyor.

6 Kanımca listenin başına Kur’ân’ın otantikliğinin sorgulandığı 3. 
Bölüm’ü koymak gerekir.

7 Bauer alanın uzmanlarından biri. Nitekim Neden Bir İslâm Ortaçağı 
Olmadı? isimli eseri, 2019 yılında Almanya’da “yılın araştırma 
kitabı” ödülünü aldı. Yazar bu kitapta savunduğu “Ortaçağ denilen 
dönem İslâm’ın altın çağıdır” tezini Müphemlik Kültürü ve İslâm 
adlı eserinde de tekrarlıyor.

8 “Thomas Bauer ile Söyleşi”, Sabah Ülkesi, 2017, sayı: 50.

Birçok Kur’ân ayetine göre, tarih 
boyunca gelen bütün peygamberler, 
dinin temel ilkesi olan ‘La ilahe illallah’ 
(Allah’tan başka ilah yoktur) cümlesinde 
kast edileni kendi kavimlerine ‘aynı 
içerikle’ anlatmışlardır.
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arasını (Eyyubiler, Memlukler ve kısmen de 
Selçuklular döneminin) yerleştiriyor olması. Bu 
noktada şu sorulabilir: acaba yazarın farklı bir 
tarih okuması yapmasının ardında psikolojik 
ve çevresel (hatta tarihsel ve stratejik9) nedenler 
mi var, yoksa bu tercihin nedeni sahiden de 
araştırarak ulaşmış olduğu bir bulgu mu? Tabia-
tıyla herkes bir ölçüde bu türden etkilenmelere 
açıktır. Eserin farklı bölümlerinde, yazarın da 
böylesi etkilere maruz kaldığını gösteren kimi 
ipuçları da bulmak mümkün.10 Bu faktörleri, 
örneğin biyografi çalışmalarında daha fazla 
göz önünde bulundurmak anlamlı olabilir, ama 
bendeniz bu gibi fikir-yoğun tartışmalarda bun-
lara odaklanmak yerine argümanlar üzerinde 
yoğunlaşmanın daha doğru bir tutum olacağına 
inanıyorum. Çünkü bizim kimin söylediğine 
değil, ne söylendiğine bakmamız daha doğru bir 
yaklaşım olur.

INSANIN HAKIKAT ARAYIŞI

Başta bu eseri olmak üzere, Thomas Bauer’in 
Türkçeye çevrilen diğer kitabında (Dünya-
nın Tekdüzeleşmesi)11 ve kendisiyle yapılan 
röportajlarda savunduğu ana teze (ve onunla 
bağlantılı alt-tezlere) yönelik birçok eleştiri 
getirebilirim. Ama bu noktada farklı bir şey 
yapacağım. Belki şaşıracaksınız ama eleştirile-
rime başlaman önce size bir itirafta bulunaca-
ğım: “tek bir konu dışında” Bauer’e yönelttiğim 
bütün eleştirilerden vazgeçebilir ve onunla 
ortak bir paydada buluşabilirim! Kastımı 
daha iyi anlatabilmek için Çağrı filminden bir 
sahneyi hatırlamanızı istiyorum: Habeşistan 
kralı Necaşi, muhacir Müslümanların sözcülü-
ğünü yapan Cafer-i Tayyar’a sorar ülkesine göç 
etmelerinin sebebini, Cafer de durumu olanca 

9 Modernite tecrübesini yaşamış Batı için postmodernizm anlamlı 
görülebilir ama “uyanış” dönemini yaşayan Müslüman dünyası için 
aynı öneri “iğdiş edici” bir etkide bulunabilir ki, Batı’da “İslâmcılık 
tehlikesi”ni bertaraf etmeye matuf planlı çalışmalar yapıldığı artık 
bilinen bir husustur.

10 Örneğin yazar psikolojik etki bağlamında E. F. Brunswik’in 
“müphemlik hoşgorüsü”ne dair çalışmaları ile S. Budner’in “bipolar 
kişilik” üzerine yazdığı eserlere atıfta bulunuyor ve çevresel etki 
bağlamında da Avrupa Ortaçağı’nda yaşanan Otuz Yıl Savaşları’nın 
ardından Kartezyen felsefenin güç kazandığını ileri sürüyor. Bk. 
Thomas Bauer, Müphemlik Kültürü ve İslâm, s.33-35; s.376-377. 
Ayrıca şu da var: Batı’da özellikle de postmodern dönemde “sosyo-
ekonomik veya sosyo-kültürel şartlar”ın düşünceyi etkilediğini 
savunan bir anlayış doğrultusunda birçok inceleme yapılmıştır. 
Örneğin, Montgomery Watt, bu yöntemi “Müslüman tarihinin belki 
de en önemli aydını” olarak nitelediği Gazali üzerinde uygulamıştır. 
Müslüman Aydın: Gazali Hakkında Bir İnceleme, Ankara Okulu 
Yayınları, çev. Hanefi Özcan, 2017.

11 Tam adı: Dünyanın Tekdüzeleşmesi: Müphemlik ve Çeşitlilik Kaybı 
Üzerine, çev. Mücahid Kaya, Albaraka Yayınları, İstanbul, 2021.

açıklığıyla anlatır. Sahnede Necaşi’nin bakanla-
rı, rahipler, Mekke müşriklerinin temsilcisi Amr 
b. As ve diğer muhacir Müslümanlar vardır. 
Cafer’in sözlerinden ve hitabetinden etkilenen 
Necaşi, konuşmanın sonunda muhacir Müslü-
manların ülkesinde serbestçe hareket edebile-
cekleri yönünde karar verme noktasına gelir 
ki zekâsıyla ün yapmış olan Amr ileri atılır ve: 
“Ama onlar İsa’ya da inanmıyorlar; ona inanan-
ları putperestlikle suçluyorlar.” mealinde bir 
söz söyler. Amacı Hristiyan olan Necaşi’yi can 
damarından vurmaktır. Amr’ın bu sözü üzerine 
Necaşi kararını değiştirecek olur. Fakat bu kez 
de Cafer atılgan davranır ve Hz. Peygamber’in 
kendilerinden başka bir yere değil özellikle 
Habeşistan’a hicret etmelerini istediğini, orada 
adil bir kralın olduğunu ve kendilerini anlayışa 
karşılayacağını söylediğini ifade eder. Bu söz 
Necaşi’yi duraksatır ve Cafer’den İsa hakkın-
daki inancını ayrıntılı anlatmasını ister. Cafer 
bunun üzerine ilgili sureden uzunca bir bölüm 
okur ve pasajın bitiminde Necaşi’nin gözü ya-
şarır. Ayağa kalkıp Cafer’e yaklaşır ve Cafer ile 
arasına elindeki asayla bir çizgi çizer, ardından 
da şu sözleri söyler: “Sizin inancınızın bizimkin-
den fark ancak seninle benim aramdaki şu çizgi 
kadar. Ülkemde dilediğiniz kadar kalabilirsiniz.” 
Evet, Necaşi muhacir Müslümanları korumuş 
kollamıştır, ama Cafer ile arasına “çizgi çizmek-
ten” de geri durmamıştır! Niçin? Necaşi’nin 
Müslüman olduğuna dair rivayetleri bir kenara 
bırakacak olursak, bu sorunun cevabı bellidir: 
çünkü o hâlâ İsa’nın “Üçün Üçüncüsü” olduğu-
na inanmaktadır, muhacirler ise Müslümandır! 
Yani aradaki çizginin sahici bir anlamı vardır!

Peki, o hâlde, Bauer’le farklı düşündüğüm o 
“tek konu” ne? Bendeniz insanoğlunun hakikat 
arayışından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğine 
inanıyorum. Hatta insan, hakikati hiç bulamasa 
bile yine de bu arayışından vazgeçmeyecektir. 
O konu bu işte. Bauer ise, bu hususta farklı 
düşünüyor. Gerçi bu arayışı yadsımıyor, kı-
namıyor ama pratikte savunduğu tezin bunu 
anlamsızlaştırdığı kesin. O, “tek hakikat” veya 
“nihai hakikat” iddialarına karşı. İnsanın “eksik” 
bir varlık olduğu gerekçesinden hareketle, 
nihai hakikatin sanki “asla” bilinemeyeceğini 
ima ediyor. Bu durumda şöyle bir soru anlamlı 
olur: insan nihai hakikati asla bilemeyecek ise, 
bu yöndeki iddialar için ne söylemek gerekir? 
Bauer’e göre, hakikat iddiası hususunda ısrar-
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cılık insanoğlunun başına hep bela açmıştır. Bu 
dün de böyleydi, bugün de böyledir. Yani kusur-
la malul olan, kusursuzluk iddia ederse, zulme 
yol açar. Burada da şu soru sorulabilir: Acaba 
Bauer bu teziyle yeni bir “buluş” mu yapmış olu-
yor? Bence hayır. Çünkü onun bu tezi, tam da 
Müslümanlar olarak bizim “zann” ve “heva” kav-
ramları çerçevesinde ifade etmeye çalıştığımız 
şeyle örtüşüyor. Kur’ân’ın bize öğrettiğine göre, 
insanoğlu akıl sahibi bir varlıktır, ama sadece 
onun vasıtasıyla “kesin doğru”ya ulaşamaz. Akıl, 
doğru çalışması durumunda, “kısmi” hakikati 
bulabilir; fakat bu “nihai hakikat”in onun aracı-
lığıyla (ve bütün boyutlarıyla) bilinebileceği an-
lamına gelmez. Bu durum, evrim süreci sonun-
da da değişecek değildir. İnsanlık tarihinin son 
evresindeki “son insan” dahi bu hususta kusurla 
malul olacaktır. O hâlde, insanın bu dünyadaki 
serüvenini anlamlı kılacak tek şey, “hiçlik felse-
fesi” mi olmalıdır ya da Bauer’in önerdiği gibi 
“müphemlik” mi olmalıdır? Hayır, bir Müslü-
man için bu sorunun cevabı bellidir: Rahman 
olan Allah insana “acımış”, yarattığı insanın bu 
kusurunu bilerek ona “vahy”ini göndermiş ve 
böylece onun ontolojik eksikliğini gidermiştir! 
İslâm’ın konuyla ilgili tezinin özeti budur. Buna 
göre, tarih boyunca gelmiş geçmiş en zeki, en 
akıllı, en bilgili insanlar dahi, “bazı alanlara dair 
hakikate” vahiy yoluyla bildirilmedikçe, asla ve 
kat’a ulaşamazlar. Bu onların takatinin üstünde-
dir. Bunu onlara ancak, Her şeyi bilen bir varlık 
bildirebilir ki, o da Allah’tır.

Bu durumda Bauer’e sorulması gereken soru 
şu olur: “Siz Allah’a inanıyor musunuz?” Şayet 
cevabı: “Hayır, inanmıyorum” olursa, ona 

söylenebilecek en mantıklı söz (ana tezini göz 
önünde bulunduracak olursak) şu olacaktır: 
müsterih olunuz, Allah’a inanmayan birinin, 
onun kullarının “kesinlik iddiaları”na itiraz 
etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Hatta bizim 
anlayışımızda böyle bir iddiada bulunan kına-
nır ve “suçlular”dan sayılır. Dahası da var: bu 
husus “rablik iddiası”na kadar gider. Cezası da 
öbür dünyada cehennemdir! Bauer, “kesinlik 
iddiası” olan dinleri ve ideolojileri eleştirirken 
(teziyle çok da uyumlu görülmeyecek) bir “sert 
dil” kullanıyor. Peki ya Kur’ân rablık veya ilah-
lık iddiasında bulunan ama gerçekte ne rab ne 
de ilah olanlara karşı nasıl bir dil kullanıyor?: 
“Daha kesin ve sert bir dil.” Bauer emin olsun 
ki, Kur’ân’ın kullandığı bu “sert” dil, bu kez 
onu rahatsız etmeyecektir! Çünkü işte tam da 
bu alanda Kur’ân’ın beyanları onun iddiasıyla 
örtüşmektedir.

Fakat mesele bununla bitmiyor. Peki ya Bauer: 
“Allah’a inanıyorum, ama yine de insanın “kesin 
doğru”yu bulabileceğine inanmıyorum.” derse 
ne olacak? Bu durumda kendisine şu cevabı 
verebilirim: “Cevabınızın çok anlamlılık nüktesi 
taşıdığının farkındayım. Size Allah’a inanıp 
inanmadığınızı sorduğumda, ‘inanç’ kelimesini 
‘hakikat’i de içerecek şekilde kullanmıştım, 
ama onun duvarın arkasına saklanmış olmasını 
fırsat bilip “söz oyunu” yaparak tezimi iptal ede-
ceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Allah’a 
inanmak demek, onun hakikati de vazedeceği-
ne inanmaktır. Yaratan yarattığını desparado12 
bırakmaz!” Bununla şunu söylemek istiyorum: 

12 İspanyolcada “çaresiz”, “ümitsiz” anlamında kullanılan bir kelime. 
Batı dillerine Latinceden geçmiştir (desperatus). İngilizcesi: 
desperate’tir.
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“kesinlik” konusunda ümitsiz değiliz. Ama bu-
nun için deist olmak yetmez, teist olmak lazım! 
Çünkü risalet olmadan, yani vahye inanmadan, 
hakikatin kesin olarak bilinebilmesi mümkün 
değildir. Aristo’nun tanrısı bize hakikat vazet-
se, Bauer haklı olabilirdi. Ama bizim Tanrımız 
“külliyi de bilir, cüz’iyi de.” Tanrı’ya bizim inan-
dığımız gibi inanmayana sözümüz yok. Thomas 
Paine okuması onun için yeterli olur. Ama ya 
biri çıkar da “Ben Allah’ın elçisiyim; getirdiğim 
de Allah’ın sözü” derse, mucizeyle veya aklen 
vs. bizi ikna ederse, getirdiğinin içinde de “Ben 
Hakk’ım ve Hakk’ı söylerim!” yazıyorsa, biz bi-
çare kullar, onun “hakikat” olduğuna, “hakikat”i 
temsil ettiğine inanmaktan başka ne yapabiliriz 
ki?!

Bauer burada bize diyor ki: “Tamam ama acaba 
‘Hakk’ nedir? Bunun bin tane farklı yorumu 
var!” Mesele buraya geldi mi, benim Bauer’le 
işim bitiyor! Yeter ki, resulün getirdiğinin Hakk 
olduğunu kabul etsin. Gerisi, doğrudur, “yorum 
alanı” olarak kabul edilebilir. Ama dikkat ediniz, 
bin yorumdan birinin doğru olma ihtimali de 
var! Ki bu da bizi hakikatin yokluğuna değil, 
“var olabileceği” neticesine götürür. Aynı şeyi, 
“alt alanlar” olarak kabul edebileceğimiz hadis, 
fıkıh ve kelam için de söylememiz mümkün. 
Bauer bu alanlardan birçok örnek vererek tezini 
güçlendirmeye çalışıyor ama dedim ya, ima-
nı “resulün getirdiğinin hak olduğunu kabul 
etmek” olarak anladıktan sonra mesele benim 
nazarımda hitama eriyor.

Tabii ki burada oturup kelam âlimlerinin yap-
tığı gibi Tanrı’nın varlığının delillerini sırala-
yacak değiliz Bauer’i “mümin” yapmak adına. 
İnanmış biri olabilmek için öncelikle bunu 
mesele edinmek (yani “hakikat arayışı”nı önem-
semek) gerekir. Bu ise ancak bir “hakikat”in 
var olabileceği ihtimalini akılda tutmakla 
mümkündür. Görebildiğim kadarıyla, Bauer bu 
meseleyle fazla ilgilenmiyor. Hatta kitabında bu 
konuya dair küçük bir bahis bile yok. Acaba bu 
ilgisizliğin nedeni ne olabilir? Bazı tahminlerde 
bulunabiliriz elbette. Sütten ağzı yananın yo-
ğurdu üfleyerek yediğini düşünebiliriz mesela. 
Çünkü buna dair örneğimizi Bauer’in kendisi 
veriyor bize. Diyor ki mealen, “Avrupalılar 30 
Yıl Savaşları’ndan bıkınca “kesinlik” arayışına 
girdiler; tam da o dönemde boşluğu Kartezyen 
felsefe doldurdu.” Bu mantıktan hareket edecek 

olursak, iki dünya savaşından yorgun çıkan 
Batılıların boşluğu postmodernizm ile doldur-
duklarını iddia edemez miyiz? Eğer bu ikisi 
arasında bir korelasyon varsa, yarın bir gün 
aynı Batılıların herhangi bir nedenle postmo-
dernizmden de bıkıp başka bir yöne doğru yel-
ken açacağını niçin düşünmeyelim ki?! Bence 
düşünebiliriz, hatta düşünmeliyiz. Çünkü başta 
da söyledim, insan bu. Hakikat ister; Hakikat 
arar. Alexis Carrel’e bakmayın. “Meçhul” filan 
değildir insan. Hakikati arzulaması yönüyle 
bayağı bir “bilinen”dir. Ama tabii ki “size az bir 
ilim verilmiştir” ayeti bağlamında düşünürsek, 
bazı âlemler hakkındaki bilgisi son derece azdır; 
hatta bizatihi kendisi bir başına “derya”dır, 
“küçük alem”dir. O yüzden de mütevazı ol-
malıdır; kibirlenmemelidir. “Her şeyi bilirim” 
dememeli, bilakis “Her şeyi Bilen” karşısında 
“az bilen” olmayı kabullenmelidir. Dedim ya, 
Bauer’i “az bilen”e vurgu yaptığı noktada haklı 
görmemiz mümkün ama o, “Her şeyi Bilen’in 
varlığı” mevzusunu hiç tartışmıyor. Zaten ilahi-
yat tartışmalarına da o yüzden girmiyor. Ama 
bu, bence “büyük iddiası” olan birinin yapma-
ması gereken bir şey! Kısacası, Bauer, İslâm’ın 
hakikat iddiasını “iddialardan bir iddia” ola-
rak gördüğü sürece, tezinde haklı görülebilir. 
Bununla birlikte, onun bu “gördüğü”nün yanlış 
olabileceğini biz buradan kendisine hatırlatmak 
istiyoruz. Çünkü sonuçta göz bir duyu organıdır, 
yanılabilir. Onun yanılgısını “doğru çalışan akıl” 
ile düzeltmek mümkündür. Peki ya akıl da yanı-
lırsa? Orada da işte bir “Üst Akla” ihtiyaç vardır. 
Benim inancıma göre böyle bir “Akıl” var. Bauer 
“yok” diyorsa, tartışmayı sürdürmenin artık çok 
da bir anlamı olmayacaktır.

‘MÜPHEMLIK KÜLTÜRÜ’NÜN IÇERIĞI

Tabii bu hitam “hakikat” mevzusu için geçerli. 
Bu hususta “tartışmaya son verelim” davetimiz, 
kitapta yer alan onlarca alt-teze dair söyleyecek 
sözümüzün olmadığı şeklinde anlaşılmama-
lı. Mesele “içerik tahlili” olduğunda elbette 

Rahman olan Allah insana “acımış”, 
yarattığı insanın bu kusurunu bilerek 
ona “vahy”ini göndermiş ve böylece onun 
ontolojik eksikliğini gidermiştir.
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söyleyecek çok söz var. Bu bağlamda, öncelikle 
Bauer’in konuyla ilgili öne çıkan eserinin (Müp-
hemlik Kültürü ve İslâm) genel bir değerlendir-
mesini yapmamız uygun olacaktır sanıyorum: 
Burada şu üç özelliğin öne çıktığını görüyoruz: 
ilki ve en önemlisi yukarıda kısaca bahsettiği-
miz “kesinlik” fikrinin reddiyle ilgili. Kitapta yer 
alan on bölümün tamamında buna ilişkin bir 
tespit, bir ifade veya bir ima var.13 Yazara göre, 
“kesinlik iddiası” taşıyan her söylem (“içki her 
türlü kötülüğün anasıdır” sözünü hatırlatırcası-
na) neredeyse bütün olumsuzlukların kaynağı. 
Bunu, kitabın giriş bölümüne alıntılanan ‘veciz’ 
sözün kitabın son cümlesi olarak tekrarlanı-
şından da anlamak mümkün oluyor. Nobel 
ödülü sahibi fizikçi Max Baun’a ait olan bu söze 
göre “mutlak doğruluk, mutlak kesinlik, nihai 
hakikat vb. fikirler hiçbir bilime sokulmaması 
gereken kuruntulardır… Düşüncedeki esneme, 
günümüz biliminin bize getirdiği en büyük 
nimettir… Tek bir hakikatin varlığına ve onun 
sahibi olduğuna inanmak, dünyadaki bütün 
kötülüklerin en derinindeki kötüdür.”14 Bauer 
bu görüşe kanıt olması bakımından kitabında 
Batı ve İslâm tarihinden (hadis, fıkıh, dil bilim, 
edebiyat vb. alanlardan seçtiği) bolca örnekler 
veriyor ve “kesinlik iddiası”nın tam karşısına 
“müphemlik kültürü”nü yerleştiriyor. Yazarın 
bununla kastı basitçe şu: eğer bir toplumda fark-
lı hakikat söylemlerini “eşzamanlı olarak” haklı 
görebilecek bir anlayış15 yaygınsa, orada müp-
hemlik kültürü vardır ve o “iyi” (hoşgörülü, de-
mokratik, postmodern, vs.) bir toplumdur. Ona 
göre “insanlık hâli”nin doğal bir sonucu olan 
müphemlik bir olgudur ve yadsınamaz. Belki 
bastırılabilir, ehlileştirilebilir, ama tümüyle yok 
edilemez. Batı tarihinde Aydınlanma dönemin-
den sonra, özellikle de modernite döneminde 
baskılanmış, hatta neredeyse yok edilmiştir, 
ama Müslüman tarihinde, hiçbir dönemde buna 
benzer bir tecrübe yaşanmamış, sadece “ehlileş-
tirme” denilebilecek bir uygulama söz konusu 
olmuştur. Bilhassa on birinci yüzyıldan sonraki 

13 Yazar aynı fikri, aşağı yukarı aynı ifadelerle Dünyanın 
Tekdüzeleşmesi (s.29) adlı eserinde de savunuyor.

14 Thomas Bauer, Müphemlik Kültürü ve İslâm, s.11 ve s.388.
15 Thomas Bauer, age., s.24. Yazarın buna dair verdiği örneklerden biri 

şudur: kişi eğer eşzamanlı olarak hem “şifacı” bir büyücüye hem de 
modern tıp akademisinde eğitim görmüş bir doktora muayene 
olmayı meşru tedavi yöntemi olarak kabul ediyorsa, onun 
müphemlik kültürüne sahip olduğu söylenebilir. Bu iki yöntemden 
herhangi birini meşru yöntem kabul etmeyenin ise bu kültüre sahip 
olduğu iddia edilemez.

dönemde ise müphemlik kültürü, toplum haya-
tının her alanında görülebilmektedir.

Eserin ikinci özelliği, tezin kanıtlanması adına 
edebiyat alanından bir hayli örneğin verilmiş 
olmasıdır. Yazarın bu alanın uzmanı olması 
bu tercihin nedenini anlamamıza yardımcı 
olabilir ama bu husus aynı zamanda eserin bir 
eksikliği olarak da görülebilir. Nitekim yazar, 
tezinin geçerliliğinin sorgulanabileceği, “kesin-
lik iddiası”nın görece daha bariz gözlemlendiği 
“ilahiyat” alanına fazla girmemeye özen göste-
riyor; girmek durumunda kalması hâlinde ise 
alanın (örneğin Eş’ari, Maturidi vb) en önemli 
isimlerinin eserlerine atıf yapmak yerine, ya 
“ikincil” sayılabilecek kaynaklara referanslar 
veriyor ya da konuyla doğrudan alakası olma-
yan eserlerden alıntılar yapıyor.16 Bu husus şu 
bakımdan önemli: eğer bir tezi savunuyorsanız, 
en esaslı karşıtınızı fikren mağlup edebilmeli-
siniz. Hatta en çok bu alanda iddialı olmanız 
gerekir. “İlahiyat” alanına ilişkin tartışmaların 
kitapta zayıf kalması, bu bakımdan savunulan 
tezin geçerliliğinin sorgulanabileceği bir başlık 
olarak duruyor. Tabii edebiyat alanından seçilen 
örneklerin bolluğu da, buna mukabil olarak, 
kitabın o yönden zenginliği olarak görülebilir. 
Ama bence asıl önemli olan ana tezi destekle-
yecek örnekleri seçmek olduğundan, edebiyat 
alanından bolca örnek verilmesi savunulan 
tezle çok da örtüşmüyor. Çünkü mesele esasen 
“hakikat” alanıyla ilgiliyse, örneklerin de daha 
çok o alanla birincil dereceden ilgili ilim dal-
larından seçilmesi gerekir. Bu noktada kelam 
üstatlarınca (hatta özellikle de sahabe neslince) 
hakikat iddiası bağlamında yürütülen tartışma-
lara eserde yer verilmemesinin, yöntem açısın-
dan da bir kusur olduğu söylenebilir.17

Eserin üçüncü özelliği ise, her bir alanda ele 
alınan konuyla ilgili “zirve” örneklerin seçilme-

16 Thomas Bauer, age., s.126-137.
17 Burada görüşümüze şöyle bir eleştiri yöneltilebilir: yazar zaten 

kitabında odaklandığı dönemi belirttiği için, ilahiyat tartışmalarının 
yoğunlaştığı dönemlere (sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllar) ait 
örneklerin azlığı bir eksiklik olarak görülemez! Oysa burada başka 
bir mesele daha vardır: onuncu yüzyıldan sonraki eserlerde görülen 
şümullülüğü kalitenin asli kriteri olarak almak ne derece doğru 
olur? Çünkü orijinal eserle şerh arasında bir mukayese yapıldığında, 
önem derecesi konusunda farklı bir yaklaşım sergilenebilir. Örneğin 
Eş’ari’nin veya Maturidi’nin ilahiyat alanında, Şafii’nin veya Ebu 
Hanife’nin fıkıh alanında ortaya koyduğu performans mı, yoksa bu 
mezheplere mensup olup da her iki alanda ciltler dolusu eserler 
yazmış şarihlerin eserleri mi daha kıymetlidir? Bu soruya da farklı 
cevaplar verilebilir tabii ki ama eğer bir “İslâm kültürü”nden 
bahsediyorsak, burada işin ehli ulemanın bu kültürün “kurucu 
babaları” lehinde bir tercihte bulunduğu hususunu da dikkate almak 
lazımdır.
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sine özen gösterilmesidir. Yazar tefsir, hadis, 
fıkıh, dil bilim ve edebiyat alanlarında kendince 
en mümeyyiz gördüğü figürlerin eserlerinden 
alıntılar yaparak, İslâm tarihinde müphemlik 
kültürünün mevcut olduğu yönündeki tezini 
ispatlamaya çalışıyor. Aslında burada seçtiği 
yöntemin isabetli olduğu söylenebilir. Örneğin 
aynı şeyi, Gazali, filozoflarla hesaplaşmasında 
Yunan felsefesinin bütün isimlerini ayrı ayrı 
incelemek yerine, bu düşünceyi “en iyi temsil 
ettiğine inandığı” örnek şahıs (Aristo) üzerinden 
rakip tezi yanlışlamaya çalışıyor. Buradaki man-
tık açıktır: zirve isim fikren mağlup edilebiliyor-
sa, o tezin tümü iptal olunmuş sayılır! Görebil-
diğim kadarıyla, Bauer de, benzeri bir yöntemi 
kullanıyor. Seçtiği örnekler gaye ile ne denli 
uyumludur, tartışılabilir, ama kitabın dizaynına 
bakıldığında bu amaca ulaşmak için bilinçli bir 
gayret gösterildiği görülüyor. Nitekim kültürel 
müphemlik kavramının izah edildiği ilk iki 
bölümün hemen ardından Kur’ân metninin 
otantikliğine dair tartışmanın yer aldığı bölüm 
geliyor ki, yazarın tezini İslâm’ın birincil kay-
nağı üzerinden ispatlaması durumunda, zaten 
okuru ikna etme noktasında fazlaca bir gayret 
göstermesine de gerek kalmayacağı açıktır! 
Bauer burada bilinçli bir şekilde “otantikliğe 
dair” bir tartışma yürütüyor ve edip olmasının 
yanında kıraat ilmi alanında da otorite kabul 
edilen İbnü’l-Cezeri örnekliği üzerinden şu id-
diada bulunuyor: “Kur’ân metninin bile orijinal 
olduğuna dair kesinlikli ifadeler kullanılamaz.” 
Bauer’in tezi basitçe şu: ehil bir âlim, isnad zin-
cirini sahabe nesline kadar götürmek suretiyle 
Kur’ân’ın 7, 10 veya daha fazla farklı okuma 
şekli olduğunu kabul ettiğine göre, bu, klasik 
dönemin Müslüman toplumlarının müphemlik 
kültürünü içselleştirdiği anlamına gelir. Çünkü 
böyle bir iddiada bulunduğu için kimse onu 
“küfre düşmekle” suçlamamıştır; dahası, konu-
nun uzmanı birçok âlim de onu alanın ‘otoritesi’ 
olarak kabul etmiştir.18 O, benzer bir tezi, fıkıh 

18 Bu bölümde yazarın “kıraat” alanına odaklanması dikkat 
çekmektedir. Çünkü tefsir ilminde Kur’ân’ı yedi farklı şekilde 
okumanın caiz olduğuna dair genel bir kanaat hâkimdir ve yazar da 
buradan hareketle tezine “sağlam” bir dayanak bulmaya 
çalışmaktadır. Bu, kadim bir tartışmadır ve konu derinlemesine 
incelenmelidir. Bu makale çerçevesinde benim söyleyebileceklerim 
ise şunlardır: Hz. Ebubekir ve özellikle de Hz. Osman döneminde 
“Mushaf ”ın kayıt altına alınması konusunda gösterilen çaba ve 
özellikle de uygulanan yöntem, 7edi farklı okumayı caiz gösterecek 
bir imadan ziyade, “metnin korunmuşluğu” fikrini destekleyecek 
işaretler taşımaktadır. Çünkü güvenilir kaynakların bildirdiğine 
göre, bilhassa lehçe farklılıklarından kaynaklanan sorunlar 
nedeniyle, bir süre sonra “mutabık kalınan bir nüsha” ortaya koyma 
ihtiyacı belirmiş ve bu alanda sahabelerin önde gelen isimlerinin ön 
ayak olduğu titiz bir çalışma yürütülerek nihayetinde mezkûr metin 

usulü alanında Razi’nin El-Mahsûl adlı eseriyle 
Şafii’nin Er-Risâle’sini karşılaştırırken de yineli-
yor. Ona göre, Şafii’nin çalışması belki başlangıç 
eseri olması bakımından önemlidir ama bu 
alanın zirve ismi Razi’dir ve ondan sonra bu 
alanda yazılmış eserlerin hiç biri “onun eserinin 
yanından bile geçememiş”tir.19 Bu eserin muh-
tevasına bakıldığında ise, Müslüman toplumda 
müphemlik kültürünün izleri rahatlıkla görüle-
bilmektedir. Onun nazarında, fıkıh usulü, belki 
de bu kültürün en net teşhis edilebileceği alan-
lardan biridir. Zira fakihler, verdikleri fetvaların 
“kesinlik” değil, “ihtimaliyet” taşıdığını sürekli 
vurgulamışlardır. Razi düzeyinde bir âlimin 
Kur’ân lafızları alanında bile “kesinlik” olma-
dığını ifade edebilmesi ise zaten tezin kanıtı 
olarak yeterli olur. Hadis ve edebiyat alanında-
ki20 örnekleri de aynı yaklaşımla değerlendiren 
Bauer’in sıra dilbilim alanına geldiğinde “zıt 
anlamlı kelimeler” (ezdâd)21 konusunu zirve ör-
nek olarak seçmesi ise dikkat çekiyor. Gerçekten 
de bu konu, savunulan tezin ispatı bakımından 
dikkatlice seçilmiş bir alan olarak görünmekte-
dir. Zira bir toplumda bir kelimenin aynı anda 
iki zıt manaya gelebileceği fikri yaygınsa, orada 
belirli bir müphemlik kültürünün mevcut oldu-
ğu iddia edilebilir.

Bauer’in tezlerinin en net şekilde ifadesini 
bulduğu bu esere dair yaptığımız bu genel 

(Hz. Osman nüshası) ortaya çıkmıştır. Burada parşömen, deve 
kemiği, keçi derisi vb. araçlar üzerine yazılmış olan önceki kısmi 
materyallerden ziyade, sahabenin hafızasında olan yekun (yani 
kıraat edilen haliyle Kur’ân) baz alınmıştır. Hz. Osman nüshasında 
işaret ve noktalamaların olmaması bu açıdan sorun teşkil etmez. 
Çünkü o metin pratik olarak tekrarlanan kıraat ile defalarca zaten 
“kontrol edilmiş” olmaktadır. Bence bu husus, kıraat alanında farklı 
görüşlerin mevcudiyetini ilk nesilde dahi müphemlik kültürünün 
varlığına bağlayan Bauer’in tezini desteklemek yerine, tezin zaaflı 
bir noktasını temsil etmektedir.

19 Thomas Bauer, age., s.155-156.
20 Thomas Bauer, “kurucu biçimlenme dönemi sonrası İslâm’ın en 

önemli hadis alimi” olarak nitelediği İbni Hacer el-Askalani’nin 
homoerotik şiirler yazmasına rağmen toplumsal bir tepkiye maruz 
kalmadı iddiasında bulunuyor ve bu durumu o dönemin kültüründe 
müphemlik hoşgörüsünün varlığına bağlıyor (Müphemlik Kültürü 
ve İslâm, s.233, 275). Benzer bir yaklaşımı edebiyat alanında ünlü 
şair Nubâte için sergileyen Bauer, onu hem şiirde tevriyeyi en iyi 
kullanan şair olarak niteliyor hem de Machiavelli’den iki yüz yıl 
önce siyasetin seküler bir alan olduğuna dair net vurguları olan bir 
nasihatname kaleme aldığını ifade ediyor (age., s.249, 324). Din ve 
siyaset alanını net biçimde ayırmasına rağmen Nubäte’ye toplumdan 
tepki gelmemiş olması, Bauer’e göre dönemin toplumunda 
müphemlik kültürünün var olduğunu kanıtlıyor.

21 Bu noktada eserin çevirisine ilişkin bir eleştiride bulunabiliriz: akıcı 
bir üslupla yapıldığına şüphe olmayan tercümenin, kimi isimlerin 
Türkçe’ye aktarılması hususunda bazı eksikliklerle malul olduğu, 
bazı Arapça isimlerin çeviri metne aktarımında bir takım 
yanlışlıklar yapıldığı görülmektedir. Örneğin Türkçe metinde, klasik 
dönemin meşhur müfessirlerinden Katade, Katada olarak, burada da 
ezdâd olarak çevrilmesi gereken terim eddâd olarak yazılmıştır. Bu 
ikinci kullanım yanlıştır; çünkü metne geçen terimdeki “d” 
harflerinin ilki, orijinal kelimede “dat”, ikincisi ise “dal” harfidir. 
“Dat” harfi ise Türkçede çoğunlukla “z” harfiyle karşılanır (Ramazan 
kelimesinde olduğu gibi). Konuyla ilgili olarak ilahiyat çevrelerince 
yazılan makalelerde de kelime hep ezdâd olarak kullanılmıştır.
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değerlendirmeden sonra yazarın fikriyatının 
temel vasıflarına dair bir kabaca kanıya ulaşmış 
oluyoruz. Biraz daha detaylandıracak olursak, 
şu hususları da ekleyebiliriz: daha önce de ifade 
ettiğimiz gibi, Bauer, insanın “hakikat” arayışı-
nı anlamsız görmüyor, ama bulunanın “kesin 
doğru” olarak deklare edilmesine karşı çıkıyor. 
Çünkü burada kesinliğe ulaşmak beşerin takat 
gücünü aşıyor; sonucu da hep felaket oluyor.22 
Bu tezini kanıtlamak için tarihten kanıtlar bul-
maya çalışan yazar farklı kültürlerden (özellikle 
de İslâm tarihinden) birçok örnek arayışına giri-
yor. Bunlar arasında ilk bakışta şaşırtıcı gelenler 
de var: mesela o Batılı tarih okumalarında tabiri 
caizse “her türlü kötülüğün” mücessem ifadesi 
olarak kabul görmüş “Ortaçağ”ı önemli oranda 
müphemlik kültürünün bulunduğu bir dönem 
olarak görüyor ve olumluyor. Ona göre Röne-
sans döneminde müphemlik kültürü görece 
güçlü olsa da, Reform döneminde, özellikle de 
Aydınlanma’dan sonra ve “ideolojiler çağı”nda 
baskın yaklaşımı “kesinlik iddiası” temsil eder.23 
İktisadın ve teknolojinin merkezi konumu işgal 
ettiği yirminci yüzyılda da benzer bir durum 
söz konusudur. Öyle ki “çok-kültürlük” kavramı-
nın popülarite kazandığı bu dönemde “otantik 
kültür”e yapılan vurgu daha belirgindir. Onun 
nazarında bu çağda bile, vurgu, terkibi oluştu-
ran terimlerden “kültür”e değil “çok”adır.24 Bu 
şu anlama gelir: burada her bir kültür kendi 
otantikliğine vurguda bulunarak “yabancı”yı 
dışlayacak ve onu “ötekileştirecektir.” Bu ise, 
insanlığın geleceği açısından ciddi bir risktir; 
kültürel etkileşimi sahicilikten çıkarıp basit bir 
söyleme indirger.25

Devam edelim: yazara göre, bir yerde müphem-
lik kültürü yoksa orada ya fundamentalizm ya 
da kayıtsızlık durumu vardır.26 Sahici manada 
bir hoşgörü ancak müphemlik kültürünün ege-

22 Thomas Bauer’le Müphemlik Kültürü ve İslâm Kitabı Üzerine 
Söyleşi: “Kayıtsızlık ve Fundamentalizme Karşı Müphemlik 
Hoşgörüsü”, Röp. Tanıl Bora, Birikim, 2020, sayı:369-370, s.134-138.

23 Bu yaklaşımda Descartes’in “kesinlik” kriteri olarak kullandığı 
“açıklık ve seçiklik” kavramlarının da eleştiriden nasibini alması 
kaçınılmazdır!

24 Thomas Bauer, genel düşünce çizgisine uyumlu olarak modern 
dönemde iktisat ve mühendislik eğitimin öncelendiğini, oysa asıl 
önemsenmesi gerekenin sanat ve edebiyat ile ilgili alanlar (müzik, 
şiir, vb.) olduğunu söylemektedir. Bkz. Tanıl Bora Söyleşisi, Age.

25 Bkz. Tanıl Bora Söyleşisi. age. Bauer’in çok-kültürlülük bağlamında 
önerdiği şeyin bizde bir ölçüde “tanışasınız diye” ayetinde (Hucurat 
Suresi: 13. ayet) ifadesini bulan yaklaşıma benzediği ileri sürülebilir. 
Farklı kültürleri tanımak, onlarda olan maruf bir değeri alıp 
sahiplenmek demektir. Bu yaklaşıma “hikmet müminin yitik 
malıdır; nerede bulursa alır” hadisinden dahi bir dayanak bulmak 
mümkündür.

26 Bkz. Tanıl Bora Söyleşisi, age.

men olduğu toplumlarda mümkündür. Çünkü 
müphemlik bir nevi “belirsizlik” durumudur; bu 
yüzdendir ki düşüncenin ideolojileşmesi yahut 
da dışlama ve şiddete yönelmesinin önündeki 
en büyük engeldir. Fundamentalizmler kaçınıl-
maz olarak dışlama ve şiddet doğururlar, çünkü 
belirsizlik alanları yoktur.27 Metinden çıkarıla-
cak anlam, (Müslüman olsun, Hristiyan olsun) 
bir fundamentalist için kesindir ve yoruma ka-
palıdır. Dil bilimsel anlamda bu tek-anlamlılığa 
karşılık gelir. Fundamentalist bir Hristiyan için 
İncil’in yorumu bellidir, değişmez; fundamen-
talist bir Müslüman için de Kur’ân’ın tek doğru 
yorumu vardır. Bu, ister istemez, “farklılık” 
ve “çeşitlilik” kavramlarını anlamsızlaştırır.28 
Buradan da şiddet doğar. Çünkü “farklı olan” 
burada anlam kaybına uğrar ve nihayetinde de 
ona yönelik şiddet meşrulaşır. Bununla birlik-
te, müphemlik yokluğu bir toplumda sadece 
fundamentalizm üretmez, bir de tam tersine 
anything goes (“nasıl olsa gider”) deyişinde 
ifadesini bulan kayıtsızlığa da yol açabilir. Bu, 
aslında hakikatin önemsizleşmesi demektir ve 
Bauer’e göre bundan da kaçınmak gerekir. Fakat 
onun anlayışında, kayıtsızlık fundamentalizm 
kadar tehlikeli bir şey değildir. Demokratik 
eleştiri ölçütlerine uyulduğu takdirde bu tavra 
hoşgörüyle yaklaşmak mümkündür.29

Burada şu gözlememi aktarmama da izin verin: 
Bauer’in müphemlik kavramıyla kast ettiği şeyi 
en iyi yansıtan ifadelerinden birisi kanımca 
“evrensel düalizm” olarak ifade edilebilecek 
kavrama dair yaklaşımında karşımıza çıkıyor. 
Ona göre, gerçeklik, çoğu kez, iki ucun ortasın-
da bulunur.30 Yani basit manada, gerçekliği ne 
bedende ne ruhta, ne liberalizmde ne sosyalizm-
de, ne zahirde ne batında vs. bulabiliriz. Peki, 
o, nerededir? Tam ortada mıdır, yoksa ortadan 
sağa veya sola doğru belirli bir uzaklıkta mıdır? 

27 “Thomas Bauer ile Söyleşi”, Sabah Ülkesi.
28 Thomas Bauer, bu hususta en çok “çağdaş dönem İslâmcılarının 

tümü üzerinde etkili olduğunu” düşündüğü Ebu’l-A’la el-Mevdudi’yi 
eleştirmektedir. Bkz. Müphemlik Kültürü ve İslâm, s.95, 328.

29 Tanıl Bora Söyleşisi, age. Aslında Bauer’in tezinin şu bakımdan 
eleştirilebilir: Eğer “kesinlik” eleştirisinin dayandığı bir kriter 
olacaksa, bu da bir nevi “kesinlik iddiası”yla olabilir ki, herhangi bir 
argümanı ileri sürebilme gerekçesi zaten buna dayanır. Bizim için 
“hangi bakış açılarının haklı olup olmadığı” önemliyse, bunu 
önemsiz görenin kayıtsızlığı niçin eleştiriyi hak etsin ki?! Bilakis bu 
kayıtsızlık, kendi içinde tutarlı bir davranış olarak bile görülebilir!

30 Thomas Bauer, buna benzer bir ifadeyi “çok-kültürlülük” meselesini 
tartışırken kullanıyorsa da, kavramı, genel yargısını özel bir örneğe 
teşmil ettiği açıktır. O, kavramı coşkuyla ve özlemle ananları da onda 
ölümcül bir tehlike görenleri de hatalı buluyor ve şu ifadeyi 
kullanıyor: “İki pozisyonu da savunamayız, hakikat çok defa olduğu 
gibi, yine ikisinin ortasında bir yerdedir.” Bk. Tanıl Bora Söyleşisi, 
Birikim, s.138.
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Bu uzaklığın miktarı nedir? Bu, Aristo’nun “al-
tın orta”sı mıdır, yoksa bir ‘uzlaşı’ya mı karşılık 
gelir? Tarifi zor olsa da, Bauer’in bu tanımı, 
kanımca onun “müphemlik” ile kast ettiği şeyi 
iyi ifade ediyor. Ona göre, gerçeklik iddialarının 
hepsine belirli bir mesafede durmak en güvenli 
yoldur. Bu tezlerin hepsi gerçeklikten bir paya 
sahip olabilir, ama ‘tek’ gerçeklik olduğu iddia-
sında bulunamaz. Bu, belki “zamana yayılmış” 
bir süreç sonunda ortaya çıkabilecektir ama in-
sanın eşyayı kesin bir şekilde tanıma ve tanım-
lama noktasında “eksik” bir varlık olduğu artık 
(özellikle postmodern dönemde) bilindiği için, 
bunu iddia etmek de zordur. Burada belirleyici 
olan, “toplumsallık” sınırları içerisinde “göreli” 
bir gerçeklik kabulüdür. Yani örneğin dinsiz/
ideolojisiz bir toplum hayal etmek zordur; 
çünkü toplumsal birliği o sağlamaktadır; ama 
bu o dönem için geçerlidir. Bu birliğin, zamanın 
değişmesiyle değişebileceği kabul edilmelidir.31

DIL-HAKIKAT ILIŞKISI

Bauer’in tezi bu şekilde özetlenebilir. Buraya 
kadar ana teze yönelik bir değerlendirme yap-
maya çalıştık. Fakat karşımızda argüman-yoğun 
bir kitap bulunduğunu unutmamamız lazım. 
Üstelik yazar farklı bir tarih okuması yapmaya 
çalışıyor. Tabiatıyla bunun için güçlü argüman-
lara ve iyi örneklere ihtiyacı var. Bu konuda 
eserde belirgin bir gayret gösterildiği de görülü-
yor. Bu nedenle aslında kitabın on bölümünün 
her birini ayrıca ve detaylı bir şekilde kritize 
etmek gerekiyor. Bu yazı çerçevesinde böyle bir 
şeyi yapmanın tabiatıyla imkânı yok. Peki, ne 
yapılabilir? Zannımca, her bölümü ilgilendiren 
ve “görece daha önemli” bir bölüm üzerinden 
bir değerlendirme yapılabilir. Bauer’in de ifade 
ettiği gibi, bu, “dil” alanıdır. Çünkü her türlü 
“anlam” çabasının mecburen ilk durağı odur, 
belki “varlığın evidir.” Hakikat alanıyla ilişkili 
olduğuna ise kuşku yoktur. İslâm’ın “kutsal” 

31 Bu bir anlamda dinin kaynağına dair Durkheim’in veya klasik 
dönemde bazı ‘Müslüman filozoflar’ın savladığı görüşe 
benzemektedir. Buna göre, din, toplumsal bir ‘ihtiyacı’ karşıladığı 
için “yararlı” bir kurumdur, ama ‘hakikat’i temsil anlamında bir rolü 
yoktur.

kitabı Kur’ân, bir dil aracılığıyla insana hitap 
etmektedir. O dili bilmeden, Tanrı’nın “ne 
dediğini” anlamak mümkün değildir. Burada da 
tabiatıyla “dilin incelikleri” meselesi karşımıza 
çıkmaktadır.

Bauer eser boyunca dilin “imkânları”na, 
“oyunları”na ve “incelikler”ine dair örnekler 
vererek, bu konuda özetle şunu söylemeye 
çalışıyor: müphemlik genel bir olgudur. Eylem 
alanının kapsadığı gibi dil alanını da kapsar. 
Nasıl ki bir eylem farklı açılardan bakıldığında 
farklı yorumlanabiliyorsa, “söz oyunları”nın en 
iyi görüldüğü dil alanında da farklı anlamalar 
olacaktır. İnsanlık hâli göz önünde bulundurul-
duğunda dahi (yani insanın olguyu tam tarifi 
imkânsız olduğundan) dilde “tek-anlamlılığı” 
öneren yaklaşımın isabetsiz olduğu rahatlıkla 
söylenebilir.32 Kinaye, tevriye, mecaz gibi sanat-
ların kullanıldığı şiir alanında ise bu tezin kanı-
tı olabilecek birçok örnek gösterilebilir. O hâlde 
dil alanında benimsenecek doğru yaklaşım, 
farklı anlamlara meşruiyet tanıyarak çeşitliliği 
ve çoğulluğu tecviz etmektir.

Daha önce ifade ettik ama burada bir kez daha 
dillendirelim: Bauer’in İslâm tarihinden örnek-
ler vererek kanıtlamaya çalıştığı tezi bir açıdan 
isabetli bulabiliriz. Sahiden de sadece hadis, 
fıkıh ve kelam alanlarında değil, tefsir alanında 
da geniş bir yorum alanının bulunduğu kabul 
edilebilir. Fakat unutmayalım ki, tarihimizde bir 
de “mevrid-i nassta içtihada mesağ yoktur” yak-
laşımı vardır.33 Buna göre, nassın olduğu yerde 
“yoruma” ihtiyaç kalmaz. Peki, “nass” nedir? İşte 
dil alanıyla ilgili problem burada başlamaktadır. 
Bauer, hadis, fıkıh vb. alanlarda “müphemliğin” 
izlerini sürerken belki haklı görülebilir, fakat 
aynı şeyi aynı biçimde Kur’ân için söylemek 
mümkün değildir. Bu konu, tarihimizde Kur’ân 
ilimleri bağlamında en net biçimde “muhkem-

32 Onun bu konudaki görüşü, Derrida’nın: “aslında her kelime bir 
yönüyle metafordan ibarettir” sözüne benzemektedir. Bu anlayışın 
kaçınılmaz sonucu, yorumlar arasında bir hiyerarşinin 
kurulamamasıdır. Yani sonsuz sayıda yorum vardır ve bunların hiç 
birisi diğeri üzerinde üstünlük iddia edemez.

33 Thomas Bauer Mecelle’yi “kesinlik” kaygısının hâkim olduğu bir eser 
olarak görüyor ve “modernitenin izleri”ni üzerinde taşıdığını iddia 
ederek eleştiriyor. Müphemlik Kültürü ve İslâm, s.174.

Bauer, Müslüman Dünyası’na baktığında, İslâmcılık/Selefilik akımının da benzeri bir 
“kesinlik iddiası” taşıdığını gözlemliyor ve onu da tıpkı Batılı modernite gibi takbih 
ediyor. Ama burada “toptancı” davrandığının farkında değil.
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müteşabih” meselesinde tartışılmıştır ve bilindi-
ği üzere ulemanın çoğu Kur’ân’da “muhkemat” 
diye bir alanın varlığını kabul etmektedir.34 Yani 
müfessirlerin çoğunluğuna göre, Kur’ân lafızla-
rının bazıları “yoruma açıktır” (müteşabih) ama 
bazıları da “yorum kaldırmayacak kadar” (yahut 
da şazz/gulat yorumlara izin vermeyecek denli) 
“açık ve anlaşılırdır” (muhkem).35 Örneğin dinin 
temel ilkesi olan “La ilahe illallah” (Allah’tan 
başka ilah yoktur) cümlesinden anlaşılacak 
şey bellidir. Birçok Kur’ân ayetine göre, tarih 
boyunca gelen bütün peygamberler, Arapça 
ifade edilen bu cümle ile kast edileni kendi 
kavimlerine “aynı içerikle” anlatmışlardır. Pey-
gamberlerin dilleri farklı olduğuna göre, Arapça 
cümlede yer alan ve manayı belirleyen “ilah” 
kavramının diğer dillerde de “tam” karşılığının 
olması gerekir. Bu durumda “Allah’tan başka 
ilah yoktur!” cümlesinden anlaşılacak olan şey 
hususunda “müphemlik”ten ziyade bir “açık 
seçiklik” olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu da 
bizi, lafızlarla da ilgili bir “muhkemat” alanının 
var olduğu sonucuna götürür.

Burada karşımıza lafızların nasıl anlamlan-
dırılacağıyla ilgili meşhur mesele çıkar. Tıpkı 
modern dil bilimde “gösteren-gösterilen ilişki-
si” meselesinde görüldüğü gibi, klasik dönem 
tefsir çabalarında da “lafzın manaya delaleti” 
imkân yönünden tartışılmış ve farklı yakla-
şımlar ortaya çıkmıştır. Bazıları, lafızların 
manaya delaletinin zanni olduğunu, ancak akli 
mülahazalarla doğruluğu kanıtlanmış önerme-
ler ışığında “lafzi kesinliğin” aranabileceğini 
ileri sürmüş,36 diğer bazıları da (örneğin, işari 
tefsir yöntemini benimseyen sufiler) lafızların 
“batini” ve “zahiri” anlamları olduğunu ve itibar 
edilmesi gerekenin esasen “batini” anlam oldu-
ğunu savlamışlardır. Tefsir tarihinde lafızlarla 
ilgili genel eğilimin “çok anlamlılığın kabulü” 
yönünde tecessüm ettiği söylenebilir,37 fakat 
“tek-anlamlılık” şeklinde ifade edilmese de, 
lafızlarda “sabit” anlam arayan dilciler de yok 

34 İlginçtir, Thomas Bauer, Müphemlik Kültürü adlı kitabında 
muhkem-müteşabih meselesine girmemektedir! Oysa tezine yönelik 
en ciddi eleştirilerden birinin buradan gelebileceği aşikârdır.

35 Razi, tefsirinde, mezheplerin bazılarının muhkem gördüğü ayetlere 
diğer bazılarının müteşabih dediğini aktarmakta ve bunun “zorlu bir 
konu” olduğu yorumunda bulunmaktadır. Bu görüş makul 
addedilebilirse de, ayetin ifadesini iptal etmek için yeterli bir 
gerekçe olamaz. Çünkü bir “muhkem” alan olmasa, ilgili ayette 
müteşabihata dair yorum yapan kimilerinin “kalplerinde eğrilik 
olduğu” ifade edilmezdi! Kanımca bu ifadeden yola çıkarak, “doğru 
yorum”un mümkün olduğu rahatlıkla söylenebilir.

36 Müfessir Razi bunlar arasındadır.
37 Öyle ki Kur’ân lafızları konusunda otorite kabul edilen Ragıb 

el-İsfehani’nin Müfredat adlı eseri bile bu yönteme göre yazılmıştır.

değildir.38 Bunların görüşüne göre, lafzın anlam 
alanı, değişen durumlara göre genişleyebilir, 
daralabilir; fakat bu, lafızların (yaygın olarak 
anlaşıldığı biçimde) “çok anlamlı” (bilhassa da 
zıt-anlamlı) olduğu manasına gelmez. Aslında 
her lafızda, diğer anlamları belirleyen sabit bir 
anlam vardır.39 Yani çoklu anlamlar arasında 
hiyerarşik bir ilişki aranabilir.

Bence de, bu ikinci yaklaşım daha doğrudur. 
Hele bu Kur’ân dili olan Arapça için daha da 
böyledir. Çünkü bu dilde (bazı özel isimler, 
mukataa harfleri vs. hariç) kelimelerin büyük 
çoğunluğu fiilden türetilmektedir. Buna sıfat ve 
isim formları da dâhildir. Bu şu anlama gelir: 
fiil doğru tespit edilirse mana yakalanabilir. 
Bunun konumuz bağlamında en iyi test edile-
ceği alanlardan biri “müteşabihat”tır. Ulemanın 
çoğunluğuna göre, bu türden lafızlar “farklı an-
laşılmaya” müsaittirler.40 Örneğin genellikle mü-
teşabih olduğu kabul edilen “Allah, arşa istiva 
etti.” ayetinde geçen “istiva” kelimesinin manası 
“kesin olarak” bilinemez, ta ki Allah’ın zatına 
ilişkin kesin bir bilgiye ulaşana dek. Allah’ın za-
tına dair bilgi ise insan için “imkânsız” olduğun-
dan, “istiva” kelimesine dair bir “kesin tanım” 
yapılamaz. Dolayısıyla, bu lafız müteşabihtir ve 
“farklı yorumlanabilir.” Fakat burada şöyle bir 
soru sorulabilir: acaba “istiva” kelimesi ile kast 
edilen mana sahiden de Araplarca hiç bilin-
memekte midir? Kanımca bu sorunun cevabı 
açıktır: Kur’ân’da yer alan bütün kelimelerin 
karşılık geldiği bir “eylem” vardır ve bu biline-
bilir. Örneğimizdeki kelimenin karşılığı olan 
fiil de böyledir (diyelim ki bu eylem “oturmak” 
olsun). Bilinemeyen, Allah’ın zatı söz konusu 
olduğunda) bu eylemin nasıllığıdır. İnsan söz 
konusu olduğunda ise, “oturma” eylemi ma-
lumdur (çünkü insanın zatı bilinmektedir) ve 
o dili kullananlarca bu eylem ses ve harflerden 
oluşan bir lafızla karşılanır.41 Buradan şu netice 
çıkar: müteşabih olarak nitelendirilen bir lafızla 
ilgili olarak “sabit” bir anlama ulaşılabiliyor-
sa, “muhkemat” ile ilgili olarak bu türden bir 

38 İbni Durusteveyh ve Hâkim et-Tirmizi’yi bunlar arasında sayabiliriz. 
Bkz. Kürşad Atalar, “Kur’ân’da Çok Anlamlılık Meselesi”, Tefsirde 
Yöntem, Pınar Yayınları, 2022, s.125-144. Bauer’in kitabında ise 
sadece İbni Durusteveyh’in adı geçmektedir. Bk. Müphemlik 
Kültürü, s.226.

39 Buna zıt-anlamlı olduğu iddia edilen kelimeler de dâhildir. Bk. age., 
s.113-123.

40 Dikkat edilecek olursa, bu tanım müphemlik terimiyle kast edilen 
manayı çağrıştırmaktadır!

41 Bu konuda daha geniş bir tartışma için, Bkz. Kürşad Atalar, Tefsirde 
Yöntem, Pınar Yayınları, 2022.
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sonuca daha da rahatlıkla ulaşılabilir. Buna 
dair Kur’ân’da yer alan hükümlerle ilgili birçok 
örnek verilebilir. Örneğin “salat” kavramının 
manasının yoruma açık olduğu söylenebilir 
(rekâtların sayısı, vb.) ama bu “eylem”in basit 
manada “dua”ya karşılık geldiği söylenemez. 
Yani rükû ve secdesi (veya tahiyyat ve kıraati) 
olmadan bir “salat” eylemi tasavvur edilemez. 
Fakat “dua” eylemi hem bunlar varken hem de 
bunlar olmaksızın pratize edilebilir. Bu, bir tür 
“yeter ve gerek şartlar” meselesidir. Yani yeter 
şartın karşılandığı yerde “anlam” vardır, gerek 
şartın karşılanmaması durumunda dahi anlam 
asli bozulmaya uğramaz. Lafızlar söz konusu 
olduğunda da bu husus geçerlidir. Lafzın da 
“sabit” anlamı ve “yan anlamları” vardır. Burada 
belirleyici olan, sabit anlamdır.

Lafızlara dair bu görüşümüz, mantıksal yönden 
de test edilebilir. Burada şöyle bir soru akla 
gelebilir: vahyin yorumu konusunda diyelim ki 
bütün insanlar eşit düzeyde olsunlar. Peki, bu 
durumda peygamberin konumu ne olacaktır? 
Bu hususta o da “yorumculardan biri” statüsü-
ne mi indirgenecektir; yoksa onu bu konuda 
“otorite” olarak görmek mi daha mantıklı bir 
tutum olur? Bu sorunun cevabı kuşkusuz şudur: 
bu hususta peygamber otoritedir. Eğer İslâm 
inancı açısından buna karşı çıkılamaz ise, bu 
durumda, en azından “peygamber yorumu”nun 
“kesinliği”nden söz etmek mümkün olacak-
tır. Bu da peşi sıra bizi “sahabelerin lafız ve 
eylemleri”nin de belirli düzeyde “kesinlik” içer-
diği sonucuna götürecektir. Çünkü en azından 
bazı sahabelerin bu “kesin yorumu” bildiği, bile-
bileceği ortadadır. Yani sahih olduğu kanıtlana-
bilen sahabe sözünde bile kesinlik aranabilir.42 
Bu da bizi beşer düzeyinde de “açık-seçik” ifade 
edilebilecek lafızlar olduğu neticesine götürür.

SONUÇ

Çok genel sayılabilecek bu değerlendirmenin 
sonunda Bauer’e ve tezlerine dair şu tespiti 
yapmanın mümkün olduğuna inanıyorum: 
bence Bauer tipik manada ‘postmodern’ bir 
yazar. (Kendisi bu tespitten de “kesinlik” koku-
ları alabilir ve sözlerime kulaklarını tıkayabilir 
ama olsun ben yine de meramımı olabildiğince 

42 Bu alanda bir netlik olmasa, peygamber insanları hangi 
güvenilirlikle İslâm’a çağırabilir ki?! Ya da “müphemlik” kaçınılmaz 
bir olgu ise, kulların cennet veya cehenneme girmesinin adil olduğu 
nasıl savunulabilir ki?!

“açık-seçik” ifade etmeye çalışacağım). O yüzden 
nerede bir “hakikat iddiası” varsa, ona kuşkuyla 
yaklaşıyor. Bunu ona çok da görmemek lazım. 
Çünkü tecrübeyle sabittir ki kendisinin de bir 
üyesi olduğu Batı dünyası, yaklaşık üç asır bo-
yunca böyle bir iddianın sahibi olmuş ve fakat 
sonunda “kusurlu insan”ın boyundan büyük 
işlere karışmaması gerektiğini anlamıştır! Fakat 
bu, bütün hakikat iddialarına kulak tıkamayı mı 
gerektirmelidir? Bauer, Müslüman Dünyası’na 
baktığında, İslâmcılık/Selefilik akımının da 
benzeri bir “kesinlik iddiası” taşıdığını gözlemli-
yor ve onu da tıpkı Batılı modernite gibi takbih 
ediyor. Ama burada “toptancı” davrandığının 
farkında değil. Çünkü İslâmcılık akımının “fark-
lı versiyonları” olduğunu bilmiyor. Biliyorsa da, 
tezi çerçevesinde bu alana girip konuyu tartış-
mıyor. Hâlbuki 19. yüzyılın sonundan itibaren 
ortaya çıkan İslâmcılık akımının pratik örnek-
leri üzerinden bir kanıya ulaşmak yanıltıcı olur. 
Çünkü bu akımın “görünür” yüzleri genellikle 
hata yapmaya meyilli olan, başka bir deyişle, 
düşünsel yetkinlik kriteri açısından zaaflı 
gruplardan oluşmaktadır. Bu grupların “siyasal” 
alanda yaşadığı başarısızlıklar, yenilgiler vs. 
genele yönelik olumsuz bir kanaat beslemek 
için yeterli gerekçeyi oluşturamazlar. İslâmcılık 
akımının “düşüncede devrim”i öneren bir kolu 
daha vardır43 ve bu versiyonun siyasal alanda 
henüz somut bir pratiği olmamıştır. Bu akım 
tabiri caizse “kendini saklamaktadır” ve belirli 
bir yetkinliğe ulaşmadıkça da, bu alanda vitrine 
çıkmayacaktır (Belki Bauer’e sıcak gelecek şekil-
de şöyle de ifade edilebilir: “hâlâ müphemliğini 
korumaktadır.”) O hâlde, İslâmcılık akımının 
“hakikat iddiası”na dair “kesinlik” kokuları 
alınan bir değerlendirme yapmadan önce, bu 
hususun ciddiyetle ele alınması gerekir. Ben-
deniz Bauer’in eserlerinde ve röportajlarında 
böylesi bir bahse rastlayamadım. Bu görüşüme 
karşı “Biz ancak görünür örnekler üzerinden 
değerlendirme yapabiliriz!” tarzı bir itiraz 
dillendirilecek olursa, bendeniz de buna karşı 
“samanın altında suların akabileceği” ihtimalini 
hatırlatırım. Nihayetinde “hakikat iddiası” ciddi 
bir konudur. Bütün ihtimaller hesaplanmadan 
nihai karar verilmemelidir!

43 Bu grup, vahiy alanıyla ilgili o “tek konu” dışında, farklı yorumlara 
alabildiğine serbestiyet tanıyan bir anlayışa sahiptir.

 umranmran | Nisan 2022 | 53



D O S Y A

HAKİKAT, MÜPHEMLİK VE İSLÂM ÜZERİNE 
SOSYOLOJİK BİR DENEME

 AHMET AYHAN KOYUNCU 

M üphemlik postmodern düşüncenin de 
etkisiyle son dönemin önde gelen kav-

ramlarından birisi hâline gelmiştir. Kavramın 
olumlanan anlamıyla gelişim seyri postmodern 
düşünce ile birebir ilintilidir. Postmodernite, 
kısaca modernliğin temel iddialarına yönelik 
kökten bir itirazı içermektedir. Müphemlik de 
modernliğin düşman olarak tanımladığı bir 
olgu olduğu için postmodern düşünce tarafın-
dan onaylanıp, savunulan bir olgudur.

Türkçe sözlüğe göre kelime anlamı olarak 
müphem, “belirsiz, açık ve belirgin olmayan” 
anlamlarına gelmektedir.1 Bauman’a göre müp-

1 TDK, https://sozluk.gov.tr/

hemlik, dilsel açıdan düzensizliktir ve genellikle 
bir nesne ya da olayın birden fazla kategoriye 
sokulabilmesi diye tanımlanır. Bauman, müp-
hemliğin aslında dilin ana fonksiyonlarından 
birinin sonucu olduğunu ileri sürer: adlandır-
ma ve sınıflandırma fonksiyonu. Adlandırma ve 
sınıflandırma bir anlamda düzenleme çabasıdır. 
Dil, bu fonksiyonlar aracılığıyla insan yerleşimi-
ne uygun düzenli ve iyice oturmuş bir dünya ile 
rastgeleliklerle dolu olumsal bir dünya arasına 
kendini yerleştirir; düzenin idamesi, rastgelelik 
ve olumsallığın reddi ya da bastırılması için 
uğraşır durur.2 Başka bir ifadeyle dil, düzenleme 
işlevi görür ve müphemliği ortadan kaldırmayı 
amaçlar.

HAKIKATI TEMSIL IDDIASI

Müphemlik (belirsizlik) insan yaşamı için 
bulunulan konuma ve bakış açısına göre 
değişmektedir: katı modernliğe göre bir öcü, 
yok edilmesi gereken bir düşman; akışkan 
modernliğe (postmodernliğe) göre ise tüm 
risklerine rağmen insan olmanın bir ifadesidir. 
Bauman’ın bu konuyu derinlemesine ele aldığı 
Modernlik ve Müphemlik adlı eserinde, müp-
hemliğin (belirsizliğin), modernliğin amansız 
bir düşmanı olduğunu ifade edilmektedir. 
Modernliğin kendisine biçtiği rolün düzenle-
me ödevi içerdiğini belirtir. Modernlik, akıl ve 
bilim ışığında önce doğayı, sonra toplumu, yani 
insanı nesneleştirerek tanımlama ve sınıflama 

2 Zygmunt Bauman, Modernlik ve Müphemlik, çev. İsmail Türkmen, 
Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2020, s.11-12.
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girişimidir. Bu açıdan modernlik, bir düzenle-
me olarak tanımlanabilir.3 Modernliğe göre her 
şeyi açık ve net bir biçimde belirginleştirme 
asli amaç olup, müphemlik “insani yetersizliğin 
bir sonucu”4 diye değerlendirilmektedir. Bu 
açıdan müphemlik hakikati temsil iddiasındaki 
modernliğin düşmanıdır. Eğer hakikati temsil 
iddiasında bulunulacaksa onun açık ve belirgin 
bir şekilde, şüpheye mahal olmayacak biçimde 
ifade edilmesi ve belirsizliğe yer bırakmama-
sı gerekmektedir. Modernlik ise tam da bu 
iddiadadır. Modernliğin en önde gelen karak-
teristik özelliklerinden birisi düzen arayışı ve 
düzen inşa etme kaygısıdır. Düzensizlik ve onun 
beraberinde getirdiği kaos, modernliğin asla 
tahammül gösteremeyeceği bir duruma işaret 
eder. Bu sebeple belirsizliği, ortadan kaldırılma-
sı gereken bir patolojik unsur olarak tanımlar. 
Bauman’a göre belirsizliğin kökünü kazıma 
çabası, bu açıdan tipik bir modern pratik biçi-
minde karşımıza çıkar.5

Ancak modernliğin iddiaları pratik gerçeklik ile 
karşılaştırıldığında sonuçlar pek de vaatler ile 
örtüşmemektedir. Modernliğin insanlığa mut-
luluk, zenginlik, refah ve özgürlük gibi vaatleri 
söz konusudur. Sonuçlar ise yine modern Batı 
dünyası tarafından eleştirilmiş ve modernliğin 
mutlak hakikate ulaşma ve bu vesile ile insanlı-
ğı özgürleştirme iddiası Nietzsche ve Frankfurt 
Okulu düşünürleri Adorno, Horkheimer gibi 
isimler tarafından eleştirilmeye başlanmıştır. 
Bu eleştiriler sonraki dönemde Derrida, Fouca-
ult, Baudrillard, Bauman gibi isimler tarafından 
devam ettirilmiştir. Bu eleştirilerin neticesi 
olarak Postmodernite ortaya çıkmış ve genel bir 
tanımla modernliğin neredeyse tüm iddialarına 
kökten itiraz etmiştir.

MÜPHEMLIĞIN ÖNE ÇIKIŞI

En kısa tanımı ile “meta anlatılara inanmazlık”6 
şeklinde tanımlanan Postmodernitenin; moder-
nizmin romantizmine karşılık dadaizm, birleş-
tiriciliğine karşılık ayırıcılık, amacına karşılık 
oyun, tasarımına karşılık rastlantı, hiyerarşisine 

3 Mehmet Emin Şimşek, Modernite, Postmodernite ve Bauman, Belge 
Yayınları, İstanbul, 2016, s.163.

4 Thomas Bauer, Müphemlik Kültürü ve İslam, çev. Tanıl Bora, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2020, s. 28.

5 Ahmet Ayhan Koyuncu & Mustafa Günerigök, Bauman ve 
Postmodernite, Çizgi Yayınları, Konya, 2019, s.91.

6 Jean-François Lyotard, Postmodern Durum, çev. Ahmet Çiğdem, Vadi 
Yayınları, Ankara, 2000, s.12.

karşılık anarşi, bütünselleştirmesine karşılık ya-
pıbozum, bütünlüğüne karşılık parçalanma, me-
taforuna karşılık metonomi, büyük anlatılarına 
karşılık küçük anlatı, metafiziğine karşılık ironi, 
nesnelliğine karşılık sübjektiflik ve belirlenmiş-
lik anlayışına karşılık belirsizlik kavramalarını 
öne çıkardığı ifade edilebilir.7

Meta anlatılara inanmazlık olarak postmoder-
nizm, her türlü hakikat iddiasına bir itirazdır. 
Modernitenin hakikati tekeline alma girişimi 
olarak aşırılığına karşı, bir başka aşırılık örneği 
de postmodernizmdir. Postmodernizm moder-
nitenin hakikat söylemine karşılık müphemliği 
öne çıkarır. Müphemlik (belirsizlik) meselesi, 
postmodernitenin önünü açan en önemli 
gelişmelerden birisidir. Belirsizlik, toplumu 
ve bilgiyi etkileyen müphemlikleri, yarılma-
ları ve yerinden etmelerin bütün biçimlerini 
kapsar.8 Postmodenitenin fizikte Heisenberg’in 
belirsizlik ilkesini, matematikte Gödel’in tam 
olmayan teori oluşturma teoremini, bilim 
tarihi ve felsefesinde Kuhn’un paradigmasını, 
Feyerabend’in bilimsel dadaizmini veya Harold 
Rosenberg’in oynak, tanımlanamaz sanat nes-
nelerini anımsattığını ifade edenler vardır.9 Bu 
söylemler üzerinden hareketle her türlü hakikat 
iddiasının temelsizliğini savunan postmodern 
düşünce, Modernite örneğinde olduğu gibi her 
hakikat iddiasının baskıcı, özgürlükleri sınırla-
yıcı, dayatıcı bir özelliği olduğunu, bu iddiaların 
hepsinin toplumların kendi tarihsel-toplumsal 
özgüllüklerin bir sonucu olduğunu ileri sür-
mektedir. Hakikat yerine uzlaşı kavramını öne 
çıkaran postmodern düşünce, hakikat denilen 
şeyin aslında üzerinde uzlaşılan konular oldu-
ğunu belirtmektedir.

7 Ihab Hassan, “The Culture of Postmodernism”. Theory, Culture and 
Society, 2(3), 119-131, 1985, s.123-124.

8 Ahmet Ayhan Koyuncu & Mustafa Günerigök, age., s. 40.
9 Ömer Naci Soykan, Türkiye’de Felsefe Manzaraları, Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul, 1993, .s.119. Ihab Hassan, “Pluralism in 
Postmodern Perspective”, Critical Inquiry, 12(3), 503-520, 1986, 
s.504-505.

Eğer hakikati temsil iddiasında 
bulunulacaksa onun açık ve belirgin 
bir şekilde, şüpheye mahal olmayacak 
biçimde ifade edilmesi ve belirsizliğe yer 
bırakmaması gerekmektedir.
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Postmodern düşüncenin hakikat söylemini red-
detmesi, tüm hakikat iddialarının “kendi içinde 
doğru” olduğunu, yani hakikatin çoğulluğunu 
beraberinde getirdiğini ifade etmek yerinde ola-
caktır. Hakikatin çoğulluğu, hiç kimsenin kendi 
hakikatini bir başkasına dayatmaması ve her 
türlü farklılığı hoş görmesi anlamında çoğulcu 
bir ahlak anlayışı ile mümkündür. Bu ahlak 
anlayışı, müphemliği merkezine almalı ve bir 
müphemlik kültürü yaratmalıdır. Müphemlik, 
Bauer’e göre Bauman’ın belirttiği gibi sadece 
dilsel bir olgu değildir. Şimdiye kadar dilsel 
bir olgu olarak ele alınmış olsa da insanların 
çok anlamlılıkla karşı karşıya kaldığı pek çok 
vakadan sadece bir tanesidir. Bunun dışında 
müphemlik bazen bir eylemde, bazen bir değer-
de, bazen bir metinde bazen de bir yerde vukuu 
bulur.10 Müphemlik bu tür çeşitli anlamlandır-
ma önerilerinin yan yana ve eş zamanlı olarak 
belirmesi durumudur. Birbiriyle çelişen, zıt 
anlam ve normların aynı anda geçerlilik kazan-
ması durumudur.11

KÜLTÜREL MÜPHEMLIK

Müphemlik kültürü ya da kültürel müphemlik, 
Thomas Bauer’e göre şöyle tanımlanmaktadır: 
“Eğer bir kavrama, bir eylem biçimine veya bir 
nesneye uzunca bir süre boyunca aynı anda iki 
zıt veya birbirinden belirgin biçimde farklılaşan 
en azından iki rakip anlam atfedilebiliyorsa, 
eğer bir toplumsal grup, tekil hayat alanlarına 
dair normlarını ve anlamlandırmaları aynı 
anda zıt veya birbirinden kuvvetli biçimde fark-
lılaşan söylemlerden devşirebiliyor veya eğer 
bir grup içerisinde bir olgusun farklı yorumları 
benimsenebiliyor ve bu yorumların hiçbirisi 
tek başına geçerlilik iddiasında bulunamıyorsa, 
orada bir kültürel müphemlik olgusuyla karşı 
karşıyayız demektir.”12

Ona göre bütün kültürler müphemlik kültürüy-
le yaşamaya mecburdur. Tüm toplumlarda kaçı-
nılmaz biçimde kültürel müphemlik mevcuttur. 
Ancak kültürler, bu mesele ile nasıl baş ettik-
lerine göre birbirinden ayrılırlar. Bazı toplum-
larda kültürel müphemlik hoş görülebilir hatta 
bilinçli olarak yaratılabilir ve önemli kültürel 
işlevler üstlenebilir. Ancak bazı kültürlere göre 

10 Thomas Bauer, age., s. 23, 36, 43.
11 Thomas Bauer, age., s. 25-26.
12 Thomas Bauer, age., s. 24.

ise onunla mücadele edilir. Bu açıdan toplum-
lar, müphemliğe karşı mücadele etme ve onlarla 
baş etme biçimlerine göre de tasnif edilebilir, 
yani farklı müphemlik hoşgörüsüne sahiptirler.13 
Müphemlik hoşgörüsü kavramı, müphemlik 
hoşgörüsüzlüğü ile birlikte psikoloji bilimi açı-
sından çalışılmıştır. Psikologlara göre kişiliğin 
iki veçhesinden birisi de müphemlik hoşgörü-
süzlüğüdür. Müphemliğe hoşgörüsüz bir kişilik 
siyah-beyaz çözümlere ve aceleci hükümlere eği-
limlidir. Ya hepten kabul etmeye ya da hepten 
reddetmeye meyillidir. Bu kişilik tipi ırkçılık, 
dogmatizm, katılık ve otoriteryanizm ile ilişkili 
bir kişiliktir.14

Bu kriterler çerçevesinde Thomas Bauer, 
İslâm’ın yüksek bir kültürel müphemlik barın-
dırdığını, bir müphemlik kültürü olduğunu ve 
moderniteden etkilendiği son zamanlara kadar 
birbirinden farklı, birbirine zıt anlam çerçevele-
rinin bir arada ve eş zamanlı olarak bulunduğu-
nu ifade etmektedir. İslâm kültüründe, kültürel 
müphemlik görünümlerinin belirgin olduğu 
bazı sahaların bulunduğunu; bunların dört 
başlıkta incelenebileceğini ileri süren Bauer’e 
göre birincisi söylemlerin çoğulluğunun kabu-
lü, ikincisi farklı yorumların kabulü, üçüncüsü 
müphem metinler, eylemler ve yerlerin varlığı, 
dördüncüsü müphemlik üzerine tefekkür ve 
müphemlik idmanının varlığı bahsi geçen saha-
ları teşkil etmektedir.15

Bu müphemliğin İslâm’a zenginlik kattığı, 
Allah’ın bir lütfu olduğu, hatta bazıları için bu-
nun tanrının metinde olmasını bilhassa istediği 
tanrısal bir hile olduğu16 yönünde değerlendir-
meler mevcuttur. Teknik olarak bakıldığında 
çok yanlış da değil gibi görünmektedir. Müp-
hemlik, bütün olgular için olduğu gibi saf iyi ya 
da saf kötü olmayıp, zaman zaman işlevsel bir 
konuma da sahiptir. İslâm kültürü içerisinde 
bu iddiayı destekleyici pek çok veri ve kaynak 
bulabilmek mümkündür. Örneğin “ihtilafta 
rahmet vardır” hadisi, “Kur’ân’ın yedi harf üzere 
okunması” ilkesi, İslâm dünyasındaki zengin 
mezhep, meşrep, tarikat, cemaat mevcudiyeti, 
çok sayıda meal, tefsir ve tefsir ekolünün bu-
lunması, aynı mezhep içinde bile aynı konuda 

13 Thomas Bauer, age., s. 14.
14 Thomas Bauer, age., s. 33.
15 Thomas Bauer, age., s. 39-45.
16 Thomas Bauer, age., s. 81, 43.
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farklı imamların farklı görüşler ortaya koyması 
ve daha sayılamayacak kadar başka delil bu 
iddiayı destekler niteliktedir.

Bu açıdan bakıldığında müphemlik, dinamik 
olan yaşamın yeni yüzleştiği sorunlara karşı 
dinamik bir zihin teşekkül ettirmektedir. Yeni 
düşünce alanlarına, yeni düşünme biçimlerine, 
meselelere farklı açılardan bakmaya imkân 
tanımaktadır. Aslında düşüncenin gelişim seyri 
de bu müphemlikler üzerinden yürümektedir. 
Tekil bir hakikat anlayışı, kısır bir düşünce ve 
özgürlüklerin kısıtlanmasına neden olmaktadır. 
Modern dönemde bunun açık örneği yaşan-
mıştır. Modernite öncelikle bir özgürlük arayışı 
biçiminde ortaya çıkmıştır. Ancak bir zaman 
sonra özgürlükleri yok eden, tek sesli ve baskıcı 
uygulamaların temel dayanağı hâline geldi. 
Çünkü düzenleme, belirleme, müphemliği yok 
etme, akılcılaştırma vs. adına yaşamın nere-
deyse tüm alanlarını düzenlemek için getirdiği 
standartlar, insan için hareket alanını yok 
etmeye başlamıştı. Modernite tekil bir hakikat 
anlayışına dayanmaktaydı. Bu tekil hakikati 
elde etmenin de tek bir yöntemi vardı: bilimsel 
yöntem. Bilimsel yöntem aracılığı ile doğanın 

ve toplumun hakiki bilgisine ulaşılabilir, işleyiş 
düzeni keşfedilebilirdi. Hakikat homojen, ras-
yonel ve düzenli idi. Bu düzeni bozan en önemli 
unsur ise belirsizlikti. Bu sebeple modernite 
düzene tehdit olan her türlü belirsizliği ortadan 
kaldırmayı kendisine amaç edinmişti. Moderni-
tenin tekil hakikat anlayışı, modernite dışında 
bir alana yaşam imkânı bırakmıyordu. Moder-
nitenin evrensellik anlayışı da bu tekillikten 
besleniyor ve yerel, kültürel olana yaşam alanı 
bırakmıyordu. Böylece insan için neyin doğru, 
neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü, neyin faydalı, 
neyin zararlı olduğu kesin sınırlar içerisinde 
belirleniyor, kategorize ediliyor, sınıflanıyordu. 
Bu çerçeve için girmeyenler ise açık bir şekilde 
dışlanıyordu.17

HAKIKAT TEKELCILIĞI VE   
MÜPHEMLIĞIN SORUNLARI

Bu yaklaşımın günümüz İslâmî düşünce 
akımlarında da karşılığı mevcuttur. İlk defa bir 
akım olarak Haricilik ile karşımıza çıkmaktadır. 
Haricilere göre İslâm’ı ve ayetleri kendileri gibi 

17 Ahmet Ayhan Koyuncu, “Özgürlüğün Bir İmkânı Olarak Belirsizlik: 
Bauman Bağlamında Bir Değerlendirme”, EKEV Akademi Dergisi, 
ICOAEF Özel Sayısı,2019, s.31.

Müphemlik teorik ve felsefi düzeyde bir özgürlük imkânı olsa da pratik düzeyde 
çekilemez bir şeydir. Gündelik yaşamda belirsizliğin olduğu düşünüldüğünde hayat 
yaşanmaz hâle gelmektedir.
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anlamak gerekmektedir. Ayetin tek mümkün 
yorumu kendilerinin anladığı yorumdur. Bu 
yaklaşım, farklı anlama biçimlerini ortadan kal-
dıran ve hakikatin, sadece kendisinin anladığı 
biçimiyle anlaşılabileceğini savunan haddini 
bilmez bir yaklaşımdır. Bu şekilde kurulan man-
tık üzerinden hareket eden Hariciler, kendileri 
dışındaki neredeyse bütün Müslümanları kâfir 
olarak nitelemişler ve bu yüzden sadece üm-
met ile uğraşarak İslâm toplumunun baş belası 
hâline gelmişlerdir.18

Ancak hakikat tekelciliği önemli bir sorun olsa 
da, bir başka sorun da müphemliğin kendisidir. 
Özellikle postmodern tasavvurdaki müphem-
lik sorunlu bir bakıştır. Modernliğin düzen, 
rasyonalite, akıl vs. takıntıları, postmodernlikte 
tüm bunlara bir tepki olarak gelişmiş ve bu du-
rumda yeni başka problemler ortaya çıkmıştır. 
Eğer moderniteyi bir aşırılık olarak nitelersek, 
postmodernite de bir başka aşırılık durumunu 
ifade etmektedir.19 Postmodernitenin çoğulcu-
luk özelliği, hakikati ortadan kaldırır ve belirsiz 
durum ortaya koyar. Ancak belirsizliğin mutlak-
lığı, insan için bir özgürlük alanı getirmeyecek-
tir. Bu durum hem açısından sosyal yaşam hem 
de bilgi açısından oldukça problemlidir. Müp-
hemlik teorik ve felsefi düzeyde bir özgürlük 
imkânı olsa da pratik düzeyde çekilemez bir 
şeydir. Gündelik yaşamda belirsizliğin olduğu 
düşünüldüğünde hayat yaşanmaz hâle gelmek-
tedir. Trafik ışıklarında kırmızıda araçların 
durup-durmayacağı konusunda yaşanacak bir 
belirsizlik, kişinin hareket alanını yok edecektir. 
Ya da içinde oturduğu evin yıkılıp yıkılmayaca-
ğı konusunda bir belirsizlik yaşayan kişi, o eve 
bir daha giremeyecektir.

18 Ahmet Ayhan Koyuncu, “Hakikat Tekelciliği ve Selefilik: Çağdaş 
Hariciliğin Zihin Haritası”, Bilge Adamlar, 2012.

19 Ahmet Ayhan Koyuncu, agm., s.7.

Bilgi açısından ele alındığında, müphemlik 
mutlak bir zemine oturtulduğu zaman hakikati 
ortadan kaldırır. Özellikle İslâm’ın müphem-
liğe izin verdiği söylemi, hakikatin çoğulluğu 
düzeyinde değil hakikatin yorumu düzeyinde 
makuldür. Postmodern tasavvurun aksine İslâm 
bir meta anlatı olarak hakikat olma iddiasın-
dadır. Geçmiş dönem İslâm toplumlarında 
entelektüel düzeyde yaşanan canlılık hakikatin 
farklı kriterler üzerinden yorumlanmasıdır. Bu 
durum ise hakikatin çoğulluğunu beraberinde 
getirmez. Hakikat İslâm’a göre vardır, birdir, bu 
hakikatin farklı görünümleri olabilir ama her-
kesin hakikatinin hakikat olduğu, yani kapsa-
yıcı bir hakikat tasavvurunun olmadığı iddiası 
İslâm’ın indiriliş amacını tersyüz eder.

Bunun dışında din gibi temel bir konuda stan-
dartların geliştirilmemesi ve müphem bırakıl-
ması o dinin geleceği açısından oldukça önemli 
sorunlar ortaya çıkarır. Özellikle uygulayıcı 
konumundaki müntesipler, uygulama alanında 
standartlar geliştirilmesini ve bunların hayata 
geçirilmesini önemserler. Uygulama alanında 
yaşanacak müphemlik, dini entelektüel bir 
etkinlik düzeyine indirmek demektir. Standart-
sız bir İslâm, indirilişinin temel önerisi olan 
tevhide de aykırı bir sorun yaratacak ve toplum 
içerisinde farklı uygulamalar ile fitneye neden 
olacaktır. Fitne ise katlden beter olarak nitelen-
mektedir. Nitekim günümüz dünyasında bir 
Müslüman ülkede bayram gününde ulemanın 
uzlaşamaması, bayramın üç farklı yerde üç 
farklı günde kutlanmasını beraberinde getirmiş-
tir. Hâlen İslâm ülkeleri arasında zaman zaman 
bayram günleri konusunda farklılıklar yaşan-
makta ve bu Müslüman toplum için bir sorun 
teşkil etmektedir. Bu ve benzeri konularda 
toplumsal bir fitneye sebep olmaktansa yanlış 
olduğu düşünülen uygulamanın hayata geçiril-
mesi daha evladır.

Özetle vasat ümmet olma bilinci ile hareket 
eden bir toplum, her türlü aşırılıktan uzak bir 
şekilde ne hakikati tekelinde bulundurma giri-
şiminde bulunur ve haddini aşar ne de hakikati 
ortadan kaldıracak bir şekilde müphemliğe 
meydan verir. Vasat olmanın gereği olarak 
imkânlar ve sınırlar dâhilinde, fitneye meydan 
vermeden düşünceyi zenginleştirmenin yolları-
nı arar.

Müphemlik (belirsizlik) meselesi, 
postmodernitenin önünü açan en 
önemli gelişmelerden birisidir. 
Belirsizlik, toplumu ve bilgiyi etkileyen 
müphemlikleri, yarılmaları ve yerinden 
etmelerin bütün biçimlerini kapsar.
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NEBEVİ ÖĞRETİNİN DOĞASINA DAİR
 KAMIL ERGENÇ 

İ nsan türünün 
hidayeti ve felahı 

için yegâne sahih 
istinatgâh olan 
son ilahi vahyin 
indirildiği müba-
rek Ramazan ayına 
adım atarken, vahiy 
bilgisinin hayatın 
bütününe nasıl nüfuz 
edeceğini gösteren son 
Elçi (s.)’nin şahsında nebevi 
öğretinin doğasına dair farkın-
dalık zaruridir. Nübüvvet, insanlık 
ailesine Allah (c.c)’ın en büyük lütfudur. Bu 
lütuf sayesindedir ki insan aşağının bayağısı 
olmaktan kurtulmuş; hak ile batılın, hayır ile 
şerrin, hakikat ile sahtenin ayırdına varabilmiş-
tir. İlahi rızaya muvafık bir hayatın nasıl inşa 
edileceğini bu büyük lütuf sayesinde öğren-
miştir. İnsan-insan, insan-tabiat ve insan-Allah 
ilişkisinin adalet ve marifet üzere nasıl ikame 
edileceğini bu lütuf sayesinde tecrübe etmiştir. 
Teşbihte hata olmasın vahiy teoriyse nübüvvet 
pratiktir. Bu sebeple biri olmadan diğerinin 
anlaşılması mümkün değildir. Bunların arasını 
ayırmaya çalışmak hakikatin uzağına demirle-
mekten başka bir işe yaramaz…

ELÇILERIN VASIFLARI VE NÜBÜVVET

Nebevi gelenek bir bütündür, parçalanamaz… 
Tevhid hakikatinin beyanına adanmış hayat-
ların oluşturduğu bir bütün… Her nebi ken-
disinden öncekini tasdik ederek başlamıştır 
vazifesine… Nebiler arasında çelişki, çatışma 

yoktur. Filozoflarla 
nebiler arasındaki 
en büyük fark bu-
rada belirginleşir… 
Düşünce tarihine 
nazar ettiğimizde 
bir düşünürün iddia 

ettiğinin diğeri tara-
fından reddedildiğini, 

hatta bazen birbirinin 
tam tersi şeyler söyledik-

lerini görmek mümkündür. 
Nebevi gelenekte ise böyle bir 

tabloya tesadüf edilemez. Onlar ilahi 
rızaya muvafık bir hayatın inşası için el ele 

vermiş, söylem ve eylem ortaklığı olan seçilmiş 
insanlardır. Bu seçilmişlik onları kutsal, insa-
nüstü varlıklar yapmaz. Bu yüzdendir ki insanla 
aynı ontolojik kökenden oldukları gerçeğini her 
vesileyle dile getirirler. Tek farklarının kendile-
rine mutlak hakikat olan vahiy bilgisinin nazil 
olması olduğunu beyan ederler. Muhatapları 
onları efsaneleştirmek istedikçe, onlar beşeri 
yanlarını daha görünür kılmaya çalışırlar… 
Çarşıda pazarda dolaşmaları, yeme-içme-evlen-
me gibi beşere mahsus özellikler sergilemeleri 
ve en nihayetinde ölmeleri muhatapları tarafın-
dan şaşırtıcı bulunmuştur… Ancak rol model 
ol(a)bilmeleri için başka türlüsü düşünülemez. 
Yüce Kur’ân insanlara gönderilecek elçilerin 
melekler arasından seçilmesi hâlinde ilgili 
toplumların “bu bizim gibi değil” diyerek itiraz 
edeceklerine dikkatimizi çeker. Son Elçi’nin dile 
getirdiği “Hristiyanların İsa’ya yaptığını siz 
de bana yapmayın!” beyanı, efsaneleştirilmeye 
(insanüstü bir varlık olarak kodlanmaya) esas-
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tan bir itirazdır. Saygıyı abartanlara karşı “Ben 
kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum!” 
diyerek uyarıda bulunması da öyle… Kralların, 
sultanların, şehinşahların, kayserlerin, kisrala-
rın abartılı protokol kurallarına mukabil nebevi 
gelenek sadelikten yanadır. Kendisine perestiş 
edilmesinden hazzetmez… Bilir ki Allah dışın-
daki tüm varlıklar eksiklik-noksanlıkla malul-
dür. Şayet birine tapılacaksa bu, tüm eksiklikler-
den münezzeh olan Allah’tan başkası olamaz…

Nübüvvet, Allah’ın insana olan sevgisinin, 
rahmetinin ve güveninin sembolüdür aynı 
zamanda. İnsan türünün prototipi Âdem-Havva 
ikilisi ilahi vahyin ilk muhataplarıdır. Yasak 
ağaca yaklaşmanın sonucu olarak o güne kadar 
fark etmedikleri bir gerçeklikle yüzleşen Âdem 
ve Havva, yüce yaratıcıdan öğrendikleri kelime-
lerle bağışlanmayı talep edeceklerdir. Şeytanla 
aralarındaki fark ta burada tebellür edecektir. 
Secde etmeyi reddeden şeytana bunu yaptıran 
kibriydi… Ateşin çamura üstün olduğu iddiası-
na yaslanarak desteklemişti kibrini. İlahi emre 
itaatsizliğini sürdürmüştü… Oysaki Âdem de 
itaatsizlik etmiş ama o itaatsizliğini sürdürmek 
yerine nefsine zulmettiğini itiraf ederek bağış-
lanmayı talep etmişti. İlahi bağıştan ve rahmet-
ten nasipsiz olanların hüsrana uğrayacağına 
dikkat çeker Yüce Kur’ân... Ancak hubût yahut 
düşüş (tenzîl-i rütbe) kaçınılmazdır… Yasak ağa-
ca yaklaşmanın sonucudur bu ceza… Yeryüzüne 
iniş… Masumiyet makamından kin ve düşman-
lığın, kan ve gözyaşının dünyasına düşmek… 
Demek ki ilahi sınırlara riayet etmeden yaşama-
nın bedeli “düşüş”… Lakin rahmeti sınırsız olan 
Allah insanı sahipsiz bırakmayacaktır… Mutlak 
hakikat olan vahiy bilgisini insanlar arasından 
seçtiği kullarına inzal edecek ve böylece yol gös-
tericiliğini (Hâdi) sürdürecektir. Onun insana 
olan sevgi ve güveninin en büyük nişanesi bu 
olsa gerektir…

MODERNITEDEN POSTMODERNLIĞE  
PROTESTAN KÜLTÜR

Son dört asırdır, insanlık ailesini benzeri gö-
rülmemiş bir ifsadın anaforunda debelenmeye 
mahkûm eden burjuva Protestan kültürünün 
esin kaynağı olan Grek/Yunan havzasında 
Tanrı/lar insanlarla kavgalıydı… Mitolojide 
Zeus-Prometeus gerilimi üzerinden sembolize 
edilen bu kavga hümanist ideolojiye, oradan da 

Rönesans-reform adımlarına kaynaklık edecek 
ve nihayetinde burjuva Protestan kültürünün 
rahmi işlevi görecektir. Tanrı-İnsan kavgası 
modern/postmodern düşüncenin de referansı 
olacaktır. İlahi öğretiyle çatışarak var olma 
arzusu edebiyattan sanata, bilimden felsefeye 
her alanda kendini hissettirecektir. İnsanın 
özgürlüğünü Tanrı’yla arasına koyduğu mesa-
feyle ölçen sapkın bir ideolojik yaklaşım öne 
çıka(rıla)caktır. Vahiy bilgisinin ve nübüvvet 
pratiğinin tarih dışı/ilkel/arakaik/primitif bir 
bağlama hapsedildiği bu yeni ve gösterişli “şirk 
kültürü” şimdilerde küreselleşme emareleri 
gösteriyor. Hevanın/arzunun belirleyici ve tayin 
edici yegâne otorite olarak kabul edilmesidir 
bu kültürün gösterişli doğasının sebebi… Yüce 
Kur’ân bu durumu “hevanın ilahlaştırılması” 
olarak tesmiye eder.

Vahiy bilgisini ve nübüvvet pratiğini tarih 
dışı(laştırmak) için zaman tasavvurunda radikal 
bir kırılmanın gerçekleştirilmesi gerekmiştir. 
Zamanda tevhidin zedelenmesi diye tanımlaya-
bileceğimiz bu kırılma, insanlık ailesini ilkel-
den-medeniye doğru akan lineer (doğrusal) bir 
çizginin mahkûmu olarak kodlayarak geçmişi 
ötekileştirmiştir. Böylece dün-bugün-yarın 
arasında kategorik ayrımlar için bir meşruiyet 
zemini doğmuş, bugün düne göre iyi ve ileride, 
yarın ise bugüne göre daha iyi ve daha ileri-
de kodlanmıştır. Binaenaleyh nebevi gelenek 
“dün”le ilişkilendirilerek tarihselleştirilecek, 
insanın zihinsel evriminin artık nübüvvete 
ihtiyaç duymayacak kadar olgunlaştığı iddia 
edil(ebil)ecektir. Bu iddiaya mesnet teşkil 
eden ‘bilimsel’ veriler arkeoloji ve antropoloji 
disiplinleri aracılığıyla elde edilecek ve özel 
“epistemik cemaat”ler eliyle küreselleştirilecek-
tir. Müslüman toplumların aydınları/ entelek-
tüelleri de sözünü ettiğimiz bu özel “epistemik 
cemaat”lerin etkisi altına girerek, merhum Hü-
samettin Arslan’ın ifadesiyle, “mürtet”leşecektir. 
Toplumların yön ve istikametlerinin, felah 
ve ifsatlarının tayinindeki etkisi bakımından 
oldukça önemli bir yerde duran aydınların/en-
telektüellerin mürtetleşmesi, kendisini İslâm’a 
nispet eden bir toplum için en büyük musibet 
olarak adlandırılabilir. Çünkü artık ilgili Müslü-
man toplum İslâmî referanslar temelinde kültür 
inşa etme kabiliyetinden yoksundur. Bu durum-
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da baskın kültürün paryası olmaktan başka bir 
seçenek kalmamıştır…

DIRILTICI MUŞTU VE KENDILIK BILINCI

Nebevi geleneğin son temsilcisi Hz. 
Muhammed’in hayatında da açıkça görüleceği 
üzere bütün peygamberler ortak bir çağrının fa-
ilidirler. Bu çağrı tanrıların zulmünden Allah’ın 
adaletinedir. İster Doğu’da ister Batı’da olsun 
hayatın parçalı yorumu şirk kültürüne kapı ara-
lamıştır. Her parça için belirleyici ve tayin edici 
bir değer sisteminin ihdası şirk kültürünün 
alametifarikasıdır. Toplumun katı hiyerarşik 
sınıflara ayrılması ve bu sınıflardan bazılarına 
diğerlerinin aleyhine olacak şekilde ayrıcalık 
tanınması bu kültürün sosyal gerçekliğidir. Bu 
gerçeklik iktisadi, siyasi, hukuki, vb. bütün alan-
larda kendisini hissettirir. Şirk kültürü dinsiz 
değildir… Bilakis çok dinlidir… Bütün peygam-
berler dinli toplumlara gelmişlerdir. Denebilir 
ki, günümüz de dâhil olmak üzere, tarihin 
hiçbir döneminde mutlak anlamda dinsiz bir 
topluma rastlanmamıştır. Doğası gereği inan-
maya mahkûm bir varlık olan insanın metafizik 
arayışıdır dinsiz toplumu imkânsız kılan… 
Burada dini Yüce Kur’ân’ın da işaret ettiği üzere 
“ahlaki değerler sistemi, hayat tarzı, dünya 
görüşü, Allah’a borçlu olmak” anlamlarını da 
içerecek şekilde kullanıyorum. Bu bağlamda 
tarih, merhum Ali Şeriati’nin ifadesiyle, “dine 
karşı din” savaşının sahnelendiği uçsuz bucak-
sız bir hafızadır. Nebevi gelenek ilahi rızaya 
mugayir şirk dinini/kültürünü ortadan kaldırıp, 
ilahi rızaya muvafık tevhid dinini/kültürünü 
ikame etmek için mücahede etmiştir.

Bu mücahede sırasında nebilerin karşısında 
daima bir statüko olmuştur. Her dönemin 
iktisadi-siyasi-dinî statükosu nebevi öğretiden 
rahatsızdır. Saltanatlarının sarsılacağından, 
ayrıcalıklarının ellerinden kayıp gideceğinden 
endişe etmektedirler. Endişelerinde haksız da 
değildirler. Nitekim son Elçi’nin hayatında da 
sarih bir şekilde görüleceği üzere Mekke oligar-
şisi her türlü yöntemi kullanarak mevcut düze-
nini korumak istemiştir. Ancak burada nebevi 
öğretinin en önemli özelliklerinden biri olan 
“statükoyla uzlaşmamak” prensibi öne çıkar… 
Bu tutum oldukça önemlidir. Zira uzlaşmacı 
her yaklaşım kurulu düzenin değirmenine su ta-
şımaktadır… İsa (a.s)’nın tevhidi öğretisini Grek-

Roma kültürü ile uzlaştıranların başına gelenler 
malumdur. Konfüçyüs ve Buda’yı hem devlet 
kapitalizmine hem de kavmiyetçi/ulusçu/
şovenist tutuma ikna edenlerin hâlihazırdaki 
durumları ortadadır…

Hz. Muhammed’in aziz ve mübarek öğretisini 
kavmiyetçi/etnik/mezhebi statükonun devamı 
için araçsallaştıranların açtığı kötü çığır hâlâ 
Müslüman toplumların canını acıtmaya devam 
etmektedir. Nebevi öğreti sadece kurulu düzeni 
mağlup etmek istemez. Aynı zamanda var olan 
sistem tarafından istismara uğramış insanların 
bilinçlerini özgürleştirmeyi ve bir daha benzer 
bir duruma düşmelerinin önüne geçmeyi murat 
eder. Hem fiziksel hem de zihinsel prangalardan 
kurtararak yalnız Allah’a kul olma bilincini inşa 
etmek ister. Kulluğu Allah’a has kılmanın olağa-
nüstü bir özgürleşme eylemi olduğu da bu vesi-
leyle belirginleşir. Mustaz’aflar, yalın ayaklılar 
nebevi öğretinin diriltici muştusuyla kendilik 
bilinci kazanarak tevhid hakikatinin mensubu 
olmanın insanı insan kıldığını fark eder.

Kendilik (ferdiyet) bilincine sahip olmayan 
birinin tarihe (gerçek anlamda) tanıklık etmesi 
mümkün değildir. Tercihlerinin öznesi olmayan 
fertlerden müteşekkil toplumlar paryalaş(tırıl)
maya müsaittir. Bu yüzdendir ki nebevi gelene-
ğin önceliği muhataplarının ferdiyet/şahsiyet 
olarak kendi değerinin farkına varmalarını sağ-
lamaktır. Böylece düşünmeye ve üretmeye cesa-
ret edecek, sınıfsal statülerin kader değil yapay 
ve sentetik olduğunu fark edecek, hiç kimsenin 
imtiyazlı doğmadığını bilecek, yaptıklarının 
hesabını kendi başına vereceğini idrak edecek, 
kula kulluk yapılmayacağını anlayacaktır.

Kelime-i şehadetin “ben” diye başlaması da 
kanaatimce, ferdiyetin ehemmiyetine verilen 
değerin nişanesidir. Kabul ya da ret kişinin 
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tercihine bırakılmıştır. Şahsiyete verilen bu 
kıymet çeşitli yol ve yöntemlerle sömürülen 
insanların her dönemde dikkatini çekecek ve 
teveccühe mazhar olacaktır. Son Elçi’ye hitap 
adabını öğretirken mübarek Kur’ân “râ’inâ (bizi 
güt) demeyin unzurnâ (bize nazar et) deyin” 
diyerek, Allahu âlem, nebiyle kuracağınız ilişki 
çoban-sürü ilişkisi olmasın. Yani kendinizi 
güdülen mahlûklar olarak edilgin pozisyonda 
değil, bilakis niteliksel, iltifata ve teveccühe me-
dar olacak bir ilişki biçimi geliştirin demektedir. 
Edilginliğe razı olan bir kimse ferdiyet/şahsiyet 
bilincine sahip değildir.

SIYASAL SORUMLULUK ALMAK

Bu bağlamda nebevi geleneğin muhatabının si-
yasal sorumluluk sahibi olmasına azami ehem-
miyet gösterdiği söylenebilir. Çünkü siyasal so-
rumluluk almak, ancak ve ancak, tercihlerinin 
öznesi olmayı başara(bile)n “özne” şahsiyetlerin 
yapabileceği bir şeydir. Yönetime katılma iradesi 
göstermek, hem nasıl yöneteceğini hem de nasıl 
yönetilmesi gerektiğini bilenlerden sadır olur. 
İnsanı tarif ederken Aristo’nun “politik canlı” 
terkibini kullanması sebepsiz değildir.

Düşünce tarihine nazar ettiğimizde akli olgun-
luğun işareti olarak siyasal bilince işaret edilir. 
İnsan siyasal sorumluluk alabiliyorsa, yani nasıl 
yöneteceğini ve nasıl yönetilmesi gerektiğini 
biliyorsa, o vakit akli olgunluğa eriştiği söyle-
nebilir. Ancak bu olgunlaşma süreci ömür boyu 
sürer. Çünkü yönetmek ve yönetilmek sürekli 
olarak “daha iyinin” ardından koşmayı gerekti-
rir. Kemalin son noktası olmadığı için, siyasal 
bilinç daima kendisini yenileyebilen bir mahi-
yete sahiptir.

Nebevi geleneğin son temsilcisi peygambe-
rimiz, siyasal bilincin inşası için azami çaba 
gösterirken, bugün, Müslüman toplumların bu 
alana yönelik “özenli bir kayıtsızlık” içerisinde 
olmalarının anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir 
tarafı yoktur. Siyasal alandan uzaklaşan Müslü-
man toplumlar bilerek ve isteyerek edilginliğe/

pısırıklığa/pasifliğe razı olmuş demektir. Kaldı 
ki modern tarih yazımı ve hâlihazırdaki sosyal 
bilimler statükosu İslâm’ın siyasal alanda belir-
leyici ve tayin edici olamayacağına dair oldukça 
sistematik çözümlemeler yapmaktadır. Dinin/
İslâm’ın manevi tatmin vasıtası olarak işlevsel 
olabileceğini ve fakat siyasal alanın şekillenme-
sinde rol alamayacağını iddia etmektedir.

Hristiyanlık içi gerilimin sonucu olarak ortaya 
çıkan modern değerler sistemi, dinin tarım 
toplumlarının değer yargılarına hitap eden bir 
olgu olduğunu, dolayısıyla kent kültürünü şekil-
lendirmesinin mümkün olamayacağını, çünkü 
kentin endüstriyel doğasının seküler mahiyet 
arz ettiğini ifade ederek sosyal bilimler alanında 
yeni bir perspektifin inşa ve ikamesine öncülük 
etmiştir. Türkiye özelinde bu yeni perspektif, ne 
yazık ki, içselleştirilmiştir. Dolayısıyla nebevi 
öğretinin insanı özneleştiren yaklaşımı yerine 
batıni/işraki/içrek/ezoterik ve taşralı bir din 
dili ikame edilerek siyasal bilince yabancı bir 
toplumsallık icat edilmiştir. Sözünü ettiğimiz 
bu toplumsal gerçeklik, tarih boyunca olduğu 
gibi bugün de iktisadi-siyasi-askeri-dini statüko 
sahiplerinin işine gelmektedir. Yumuşak ve sert 
sömürgecilik aracılığıyla kendi sosyal gerçek-
liğinin kavramsal ve kurumsal tezahürlerini 
Avrupa dışı uluslara dayatan “beyaz adam” da 
siyasal bilince yabancılaşmış kitlelerden son 
derece hoşnuttur. Çünkü bu kitleleri yönetmek 
oldukça kolaydır. Dün olduğu gibi bugün de 
sömürgecilik İslâm’ın bir bütün olarak haya-
ta vaziyet etmesini istemiyor. “Siyasal İslâm” 
terkibini, Müslüman toplumların siyasetten 
uzak durmalarını temin etmek için operasyonel 
amaçlı olarak kullandı ve kullanmaya devam 
ediyor. Kaldı ki, Müslüman toplumların ge-
leneksel mirası işraki kültür kodlarıyla iç içe 
olduğu için siyasal bilince karşı zaten kayıtsız-
dır. Demek ki nebevi öğretinin bu yüce ilkesinin 
ikamesi için hem geleneksel mirasımızla hem 
de modern paradigmayla müteşerri bir perspek-
tifle yüzleşmeye ihtiyacımız var.

İster Doğu’da ister Batı’da olsun hayatın parçalı yorumu şirk kültürüne kapı aralamıştır. 
Her parça için belirleyici ve tayin edici bir değer sisteminin ihdası şirk kültürünün 
alametifarikasıdır.
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Roma-Pers imparatorluklarının hegemonyası al-
tında yaşamak zorunda kalan insanlara İslâm’ın 
en cazip gelen yönü, hiç şüphesiz, ferdiyete/
şahsiyete verdiği önemdi. Allah tarafından 
muhatap alınan insanın başkaları tarafından 
ezilip horlanamayacağına dair müstesna mesaj, 
muhataplarının kalplerinde inkılap gerçek-
leştirmiştir. Kula kulluktan Allah’ın adaletine 
davet, adeta tsunami gibi etrafındaki tüm 
engelleri yıkacaktır. Yoksa tarihin en hızlı küre-
selleşmesi olan bu yayılma sadece kılıç zoruyla 
gerçekleşemezdi.

ILMÎ/ENTELEKTÜEL ÇABA

Ferdiyete/şahsiyete verilen değerin yanında 
ilmî/entelektüel çabanın özendirilmesi de 
nebevi geleneğin karakteristik özelliği olarak 
öne çıkar. Ulemayı nebilerin varisi olarak tavsif 
eden Son Elçi, sahih bilginin kıymetini de takdir 
etmiş olmaktadır. Müslümanlar bu takdirin 
hakkını verdiği sürece tarihin öznesi olmayı 
başardılar. Sahih bilginin ardından koşmak 
çabaların en yücesi olarak kabul edildiği için, 
ilmi/entelektüel bağımsızlık oldukça önemliydi. 
Öyle ki ekol mensubu âlimlerin en meşhurla-
rı, bu bağımsızlığa halel gelmesin diye, kendi 
dönemlerinin İslâmî iddialı otoriteleriyle uz-
laşmayı reddetmiş, maruz bırakıldıkları eza ve 
cefayı sineye çekmişlerdir. Bazıları katledilmiş, 
bazıları ise ya sürgüne ya da zindana gönderil-
miştir. Tüm bu ölçüsüz ve zalimce muamelelere 
rağmen ilmi/entelektüel bağımsızlık bir süre 
daha korunabilmiştir. Ancak zamanla kurulu 
düzen galip gelecek ve ulema devlet himayesine 
alınarak statükonun çıkarları için “kamusal 
rızanın” oluş(turul)masına nezaret eden bir 
pozisyona razı edilecektir. Nitekim bugün Müs-
lüman toplumların en önemli eksikliği celadet 
sahibi aydın/entelektüel/âlim azlığıdır. İktisadi-
siyasi-epistemik statükoya karşı hakikatin söz-
cülüğünü yapan entelektüellerin yerini bugün, 
ne yazık ki, statükonun doğrularını propaganda 
yoluyla kamusallaştırmaya çalışan trol/aparat-
çik kültürü almıştır.

Nebevi öğretiye sadık aydın/entelektüel/âlim 
kıtlığı sebebiyle toplumlarımız (fiziksel sömür-
geciliğe karşı duyarlı olsa da) zihinsel anlamda 
sömürgeleşmekten kendisini kurtaramamakta, 
Türkiye özelinde de yakinen müşahede edile-
ceği üzere, burjuva Protestan kültür kodlarıyla 

barışık bir sosyal gerçekliği tecrübe etmesine 
rağmen, İslâmî gerçekliği teneffüs ettiğini 
vehmetmektedir. Bu vehim sebebiyle, İslâmî 
referanslar temelinde bir sosyal gerçekliğin 
nasıl inşa edileceğine dair ciddi bir farkındalık 
yoksu(l/n)luğu yaşanmaktadır. Sembolik ve 
kozmetik değişimler ile yapısal/paradigmatik 
değişimler arasındaki farkı fark etmekten uzak 
bir din dili, hâlihazırda, oldukça revaçtadır. Bu 
dil, nebevi geleneğin statükoyla uzlaşmayan 
doğasından bihaber görünmektedir. Hatta 
pragmatik ve oportünist bir tutumun mümessili 
olmakta hiçbir sakınca görmemektedir.

İnsanlık ailesinin hidayet rehberi olan aziz 
Kur’ân’ın nazil olmaya başladığı mübarek Ra-
mazan vesilesiyle, nebevi öğretiye dair duyarlılı-
ğımızın güçlenmesini temenni ediyorum. Güçle-
nen duyarlılığımızın sömürgeci seküler bilginin 
otoritesiyle hesaplaşacak bilincin inşasına 
vesile olmasını; insanlığın hayrına bir söylem ve 
eylem üretimine ilham vermesini Yüce Allah’tan 
niyaz ediyorum. Bilgiye-hayata-tarihe-insana-
tabiata dair bütünlük bilincini kaybeden ve bu 
nedenle, kırık ayna karşısındaki nesne gibi, çok 
yüzlü/çok kişilikli/parçalı benlik krizi yaşayan 
insanın felahı için nebevi öğretinin temsil edil-
mesi önem arz ediyor. Gürültüye ve harekete 
maruz kalarak (aslında tercih ederek demeliyiz) 
düşünme/akletme/tefekkür melekelerinin felç 
olmasına rıza gösteren modern bireyin, Rama-
zan münasebetiyle, sükût ve sükûnun ehemmi-
yetini kavramasını diliyorum. Son Elçi’ye vahiy 
sükût ve sükûn anında (mağarada) nazil oldu… 
Demek ki nebevi öğretiyle sahih ilişki kurmanın 
yolu evvela sessizliği ve hareketsizliği temin 
etmekten geçiyor…
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TOPLUM DEĞİŞİR,
YENİ BİR DİN DİLİ OLUŞUR

 MEHMET FURKAN ÖREN 

İ nsanlık tarihi boyunca iki temel sorun filozof-
ların, bilgi üzerinde çalışanların gündemini 

meşgul etmiştir. Doğada dinamik bir süreç mi 
işlemektedir? Yoksa her şeyin statik bir for-
mu var mıdır? Heraklitos’a atfedilen ve sıkça 
kullanılan “aynı nehirde iki kez yıkanılmaz” 
sözü değişim tartışmalarının insanlığın günde-
mindeki uzun sürecini anlamak açısından fikir 
vericidir. Öte yandan idealar âlemiyle gündelik 
hayatın ve dünyevi simgelerin her birinin temel 
bir formu olduğunu düşünen Platon ve onun 
çizgisindeki düşünürlerin belli bir öz arayışları 
da tarihin her döneminde var olagelmiştir. De-
ğişim ve statik tartışmaları son kertede hakikat 
tartışmalarıdır ve bu tartışmaların insanlık 
tarihindeki yeri köklüdür. Bu bağlam, hakikat 
ve değişim tartışmalarıyla ilişkili derin hafızaya 
işaret etmektedir.

İnsanlığın bilgi üzerindeki tartışmalarının 
önemli bir merkezini oluşturan hakikat mese-
lesiyle ilgili tarihin tecrübeli zamanlarından 
birisine tanıklık ettiğimiz söylenebilir. Binlerce 
tarihi belge, fikirsel fraksiyon, tartışma, örnek 
ve uygulama bilgi ve hakikat üzerinde yazan ve 
çizen aydınların elinin altındadır. Sadece yazılı 
bulgu ve belgeler kenara bırakılsa bilge güçlü 
bir arkeolojik hafıza orta yerde durmaktadır. 
Urfa Göbeklitepe’de bulunan tarihî kalıntılarla 
günümüzün yapılarını karşılaştırmak bile, haki-
katin dinamizmine dair ciltlerce tartışma yapıl-
masına imkân sağlayabilir. Postmodernizm ve 
hatta post-truth tartışmalarının yaşandığı günü-
müzün hakikat münazaraları kenara bırakılsa 

bile tarihsel gerçeklik, yazı ve belgeler herhangi 
bir zamanda, zeminde ortaya atılan, kabul gö-
ren, standartlaşan bir yaklaşımın hakikat olma-
yacağını sosyolojik bağlamlarının bulunduğunu 
haykırmaktadır. Öte yandan bilginin inşacısı 
insanın tarih boyunca peşinde koştuğu hakikat 
meselesini kendi tekeline alamayacak kadar 
aciz, sınırlı ve belli bir kapasiteye sahip olduğu 
izahtan varestedir. Bu anlamda gerçeklik ve öz 
budur demek, belli bir insani görüş, düşünce 
ve felsefeyi tüm tarihe, zamana ve mekâna 
mal etmektir. Bu ise insanlığın düşüncesine, 
gelişimine, zamanın ve zeminin problemlerine 
duyarsız kalmayı, manevra yapmayı engelleyici 
bir tutum olarak öne çıkmaktadır.

İnsanın hakikatin künhüne varamayacağını var-
sayan İslâm, onun hakikatle irtibatını nübüvvet 
bağlamıyla kurmakta ve tüm hakikatlerin teme-
line ilahi olanı yerleştirmektedir. Nübüvvet bu 
bağlamıyla hakikatin tercümanlığına tahvil edil-
mekte ve ondan sudur eden din hakikat bağla-
mına oturtulmaktadır. Bu bağlam, din etrafın-
daki değişim ve dönüşümleri, naif bir çerçeveye 
çekmektedir. Öte yandan çeşitli boyutlarıyla nü-
büvvet anlayışına sahip Yahudilik, Hristiyanlık 
ve İslâm’ın mensuplarının, entelektüellerinin 
ve aydınlarının her birinin bu dinleri son din 
olarak kodlamaları ve bu dinlerin ortaya çıktığı 
sosyal bağlamlarla sonraki süreçlerin farklılaş-
ması nübüvvet döneminin nasıl konumlandırı-
lacağıyla ilgili derin tartışmaların yaşanmasına 
da kaynaklık etmektedir. İslâm yorum geleneği-
nin bu zorluğu aşmasının imkânı, Allah, Cebrail 
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ve Peygamber şeklinde formüle edilen İslâm 
hakikat zincirinin ve peygamberi tecrübenin 
belli çerçevelerde yorum alanı ve imkânı bı-
rakmasıdır. Nitekim Peygamberin ebedî âleme 
irtihalinden sonra ortaya çıkan kriz durumları 
İslâm âlimlerinin rey ve içtihatlarıyla çözümle-
nebilmiştir. Allah ve Peygamber formülü belli 
bir anlam ve yorum kapasitesine sahip yorum-
cunun hakikat manipülasyonunu engelleyici 
bir işleve sahip olmuştur. Öte yandan yorumcu 
gündelik hayatı, sosyolojiyi, dönüşen toplumsal 
yapıyı dikkate alarak çözümleme yapmıştır. 
Diğer bir ifadeyle İslâm yorum geleneğinin ana 
karakteri bir tarafıyla Allah ve Peygamber for-
mülünü öbür tarafıyla gündelik pratikleri takip 
etmek olmuştur. İçtihat doğası itibarıyla bunun 
bir pratik sonucudur. Değişen gündelik hayat 
içtihat mekanizmasını işler kılmıştır. İçtihat 
belli fikirlerin, görüşlerin ve düşüncelerin sos-
yolojiden bağımsız bir şekilde üretilip toplum 
mühendisliği marifetiyle topluma dayatılması 
şeklinde gelişmemiş, daha ziyade toplumsal 
değişim ve dönüşümün Allah ve Peygamber 
ışığında okunmaya çalışılmasıyla meydana 
gelmiştir. Buradaki kritik nokta gündelik hayat 
ve sosyolojik değişimin karakteri ve dönüşüm 
seyri olmuştur.

FIKIRLERE DÖNÜŞEN DEĞIŞIM

Bu bağlamlardaki en radikal tartışmalar, sosyal, 
siyasal, kültürel ve iktisadi dönüşümlerin ya-
şandığı 18. yüzyılda meydana gelmiştir. Bahset-
tiğimiz yüzyılın şartlarının gündelik hayatı ve 
sosyolojiyi radikal bir dönüşüme uğratıcı etki-
leri karşısında dinler hazırlıksız yakalanmıştır. 
Başta semavi dinler olmak üzere genel karakteri 
ve işleyiş formları tarım toplumu bağlamların-
da neşvünema bulan tüm dinler yeni sosyal 
gerçeklik bağlamlarına uygun dil arayışına 
girmiştir. Burada zorlu mücadele veren dinlerin 
başında ise İslâm gelmektedir. İslâm yorum 
geleneği hem hızlı bir şekilde sömürge hâline 
gelen bir coğrafyada yaşayan insanların sorun-
larına çözüm olabilecek reçeteler üretme, hem 
de müdahil olduğu sosyal, siyasal, kültürel ve ik-
tisadi bağlamın dönüşümlerine göre yeni bir dil 
tutturma zorluğu/zorunluluğuyla karşı karşıya 
kalmıştır. 18. yüzyılda ortaya çıkan ve hâlen 
devam eden kriz sürecini ayrıcalıklı kılan şey, 
gündelik hayatın kodlarının radikal dönüşü-

müdür. 7. yüzyılda kurumsallaşmaya başlayan 
İslâm dininin geldiği toplumun gündelik hayat-
taki kodları hemen hemen 18. yüzyıla kadar 
benzer olmuştur. Ulaşımın canlı hayvanlarla 
yapıldığı, kitapların elle çoğaltıldığı, üretimin 
ilkel araçlarla yapıldığı bu süreçler boyunca kriz 
durumlarını oluşturan unsurlar Moğol istilası 
ya da Haçlı Seferleri gibi savaş konseptleridir. 
Bu savaşlar, sosyolojik işleyişin temel kodlarını 
bozucu değil, rutinini sekteye uğratıcı olmuştur. 
Nitekim bu krizlerden sonra gündelik yaşam 
tekrar rutine dönmüş ve genel karakteri aynı 
olmuştur. Oysa 18. yüzyıl sanayisi ve teknolojisi 
gündelik hayatın kodlarını değiştirmiştir.

Kitlesel üretim, standardizasyon, zorunlu eği-
tim, yoğun bilgi akışı, bilimsel icatlar, endüstri, 
artan sermaye, şehirlerin büyümesi, iş ve işçi 
kavramının gündemleşmesi, egemenlik anla-
yışının dönüşmesi, üretimin artırılması için 
yapılan deneyler, hazırlanan taslaklar, doğaya 
aktif müdahale bu yüzyıl sosyolojisinin ve 
bilgi anlayışının ana kodlarındandır. Bu kodlar 
insanların bilerek isteyerek gündemleştirdik-
leri kodlardı. Diğer bir ifadeyle 18. yüzyılda 
Batı’da meydana gelen dönüşüm insanların ve 
toplumun gönüllü katılımıyla, isteğiyle ve kendi 
eliyle meydana gelen bir dönüşümdür. Sosyoloji 
dönüşüyor ve bu dönüşümle birlikte yeni bir 
kozmoloji tasavvuru gelişiyordu. Dolayısıyla 
yaşamsal alan ve gündelik hayatın kodları deği-
şiyor bu değişimler düşünceyi de belirliyordu.

Aslında yaşam mı düşünceyi belirler, yoksa dü-
şünce mi yaşamı şekillendirir, sorusu önemli bir 
tartışma alanıdır ve burada Marx’ın yaklaşımı 
hiç de yabana atılacak cinsten değildir. Onun in-
san bilinci toplumsal gerçekliği belirlemez, ter-
sine toplumsal gerçeklik insan bilincini belirler 
şeklindeki materyalist yaklaşımı, bir biçimiyle 
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fikirlerin, düşüncelerin ve görüşlerin yaşamsal 
alanı belirlediği kabulünü içeren toplum mü-
hendisliğine de önemli bir eleştiridir. Özellikle 
18. yüzyıllarda popülerleşen toplum mühendis-
liği kavramı çerçevelendirilen, üretilen, sınırları 
çizilen belli şablonlar bağlamında sosyolojinin, 
gündelik hayatın ve toplumsal pratiklerin 
dönüştürülmesini esas alır. Ne var ki pek çok 
üniversitede belli bir alan olarak disiplinleşen 
toplum mühendisliği çalışmaları başarısız oldu-
lar. Çünkü Norbert Elias’ın vurguladığı gibi “top-
lum ve iktisat özgün işleyiş yasalarına sahiptir. 
Yöneticilerin mantıksız müdahalelerine ve tüm 
zorlamalara direnç gösterirler.”1 Lefebvre’nin 
vurgusuyla büyük anlatırlar, makro çözümleme-
ler, idealize edilen projeksiyonlar bir aktör olan 
gündelik hayatın, sosyal işleyişin direnciyle 
karşılaştılar.2 Dolayısıyla idealize edilen yorum-
sal bir bakışın toplumsal alana transferinden 
ziyade toplumsal alanda meydana gelen bir 
dönüşümün fikirlere transferi söz konusu olabi-
lir. Sosyoloji ve toplumsal alan transatlantik bir 
gemi gibidir. Ağır ve yavaş dönüşür buradaki 
problem dönüşümün tanımlanması ve çözüm-
lenmesi sorunudur.

Fikrilerin yaşam tarzlarını belirlemediği, daha 
ziyade yaşam şartlarının fikirlere dönüştü-
ğünün güzel bir örneği fikir kurumlarının 
yeniliklere öncülük etmesinden ziyade engel 
olmasında da görülebilir. Doğrusu 18. yüzyılda 
hummalı bir şekilde çalışan üniversiteler ve bu 
üniversitelerde kurulan sosyoloji, psikoloji gibi 
disiplinler olması gerekeni değil, olanı tanım-
lamak için uğraş vermiştir. Bu bağlamda doğa 
bilimleri ve özellikle sosyal bilimlerin işlevi var 
olanı tanımlamak olmuştur. Nihayetinde tarih 
boyunca üniversiteler ve diğer bilgi kurumları 

1 Norbert Elias, Uygarlık Süreci, çev. Ender Ateşman, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2004, cilt: 1, s. 121.

2 Henrı Lefebvre, Modern Dünyada Gündelik Hayat, çev. Işın Gürbüz, 
Metis Yayınları, İstanbul, 1998.

devrimlere öncülük etmemiştir. Bilakis tarihin 
bir döneminde ortaya çıkan bir dönüşümün 
üniversiteleşmesi söz konusudur. Tarihsel 
gerçekler belli bir dönem ve zeminde ortaya 
çıkan fikirlerin gündelik hayatın, yaşamsal 
gerçekliğin bir parçası olarak üniversiteleştiğini 
göstermektedir. Önce yaşamsal alan değişir ve 
sonra bu yaşamsal alanın nasıl tanımlanması 
gerektiğiyle ilgili düşünceler ortaya çıkar, buna 
uygun yeni bir dil inşa edilmeye çalışılır.

REFORM, TECDID VE ISLAH

Birkaç yüzyıldır, İslâm entelijensiyasının ana 
gündemini oluşturan reform, tecdid ve yenilen-
me gibi kavramlar, toplumsal değişim bağlamı 
çerçevesinde ele alındığında toplum mühendis-
liğini çağrıştırıcı bir bağlama işaret etmektedir. 
Burada reform kavramındaki mühendislik çok 
daha belirgin bir şekilde göze çarpmakla bera-
ber tecdit ve ıslah yaklaşımlarının da bu tür bir 
karakterden beri olmadığı söylenebilir. Öyle ki 
modernleşme süreciyle birlikte başta Osmanlı 
olmak üzere İslâm toplumunda gündeme gelen 
kimi reform talepleri toplum mühendisliğine 
taş çıkaracak cinstendir. Özelde Türkiye’de 
Cumhuriyet süreci bu tür bir karaktere sahip 
olduğu için muhafazakâr kamusal alan tarafın-
dan menfi karşılanmıştır. Bunun başlıca nedeni, 
belli bir fikrin, düşüncenin toplumsal alana 
tahvil edilmeye çalışılmasıdır.

Doğrusu ister seküler olsun ister muhafazakâr 
dindar, yenilenme talepleri dini bir nesne gibi 
ele alıp, çekip çevirmek, yeni bir şablonun 
içerisine sokmak, düzenlemek, dönüştürmek 
şeklinde tebarüz etmekte ve yaşamsal alanın 
da buna göre formatlanması gerektiği salık 
verilmekteydi. Burada din toplumun, gündelik 
hayatın, kültürel kodların, yorumsal şablonların 
dışında bir nesneymiş gibi kodlanmaktaydı. Sos-
yolojik değişim ve dönüşümle gündelik hayatın 
gerçeklerini es geçen bu yaklaşım, daha çok 
Avrupa toplumu bağlamında meydana gelen 
reform ve tecdid gibi olguların uzun soluklu bir 
sosyal dönüşümün ürünü olduğu gerçeğini gör-
mezden gelmekteydi. Oysa Taylor’un vurguladı-
ğı gibi sekülerliğin ve yeni bir yaşam biçiminin 
Avrupa’daki süreci yüzlerce yıllık geçmişe 
dayanmaktaydı.3 Dolayısıyla İslâm toplumunda 

3 Bk. Charles Taylor, Seküler Çağ, çev. Dost Körpe, İş Bankası Yayınları, 
İstanbul, 2007.

Tecdid ve reform adına kullanılan dil ile 
kamusal alanın gerçekleri örtüşmüyor, 
belli bir makasa işaret ediyordu. Oysa din 
dilinin dönüşümü gündelik hayatın dönü-
şümüyle mümkündür.
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din ya da din dışı talepler bu realiteyi görmez-
den geldiği için her defasında başarısız oldular. 
Çünkü sosyoloji, yaşam biçimi ve gündelik 
pratikler gelenekseldi ve bu gelenekselliğe rağ-
men yeni bir format imkânsız gibiydi. Olağanca 
öğeleriyle, pek çok pratiğiyle, hayatı kuşatıcı 
bütünsel perspektifiyle İslâm’ın dönüşümünü 
gündelik hayatın, yaşam biçiminin kodları 
dikkate alınmadan tartışılamazdı ve bu yöndeki 
girişimler de her seferinde kamusal alanın du-
varına toslamaktaydı. Çünkü tecdid ve reform 
adına kullanılan dil ile kamusal alanın gerçekle-
ri örtüşmüyor, belli bir makasa işaret ediyordu. 
Oysa din dilinin dönüşümü gündelik hayatın 
dönüşümüyle mümkündür. Nitekim Âdem pey-
gamberden Hz. Muhammed’e (s.) kadar gelen ve 
İslâm olarak kodlanan dinin çeşitli boyutlarıyla 
farklılık göstermesi gündelik hayatın dönüşen 
karakteriyle ilgilidir. Thomas Bauer’in ifadesiyle 
“Bu nedenle, deyim yerindeyse ilahi vahyi ‘up-
date’ etmek için her defasında her halka yeni bir 
peygamber gönderilmiştir.”4 Bu peygamberler 
geldikleri toplumların sosyolojik dilini dikkate 
alarak belli bir din dilinin inşasına çalışmıştır.

KAMUSAL ALAN DÖNÜŞTÜ, SIRA TANIMDA

Dinler, fikirler, ideolojiler çoğunlukla a priori 
(önsel/özsel) olarak kodlanırlar. Burada din 
ya da hakikat diye kodlanan düşüncenin belli 
bir özünün olduğu ve bu özün korunarak yeni 
bir dile tercüme edilmesi gerektiği vurgulanır. 
Oysa ne özsel olarak kodlanan fikrin kendisi, 
ne de bu özsellin tercüme edildiği dilin kodları 
sosyal yaşamdan bağımsız değildir. Yeni bir dil 
kurulduğu için sosyal yaşam değişmiyor, sosyal 
yaşam dönüştüğü için yeni bir dile ihtiyaç 
duyuluyor ve o dil bir süre sonra bir gerçeklik 
olarak gündemleşiyor. Belirtilmelidir ki haki-
katin kaynağı olan Tanrı tarih boyunca gün-
delik hayatın, siyasetin, ekonominin, eğitimin 
içerisinde bizzat kendisi olarak bulunmamıştır. 
Daha ziyade insani bir yoruma, bakışa ve çer-
çeveye dönüşerek dünyaya müdahile etmiştir. 
İnsansa içinde bulunduğu sosyo-gerçekliğin bir 
parçasıdır. Ürettiği ilahi dil sosyolojinin aşina 
olduğu dil olduğu ölçüde kabul edilebilir hâle 
gelmektedir. Vahyin içinde bulunduğu sosyo-
kültürün diline göre inmesi, burada insani dilin 

4 Thomas Bauer, Müphemlik Kültürü ve İslâm: Farklı Bir Tarih 
Okuması, çev. Tanıl Bora, İletişim Yayınları, İstanbul, 2019, s. 114.

kullanılması bu gerçekliğin bir ifadesidir. Ne 
zaman ki toplum ve sosyoloji dönüşmüştür, bu 
dönüşüme yönelik din dili de değişmiştir. Din 
sosyal dönüşümün dilini yakalayabildiği, ya da 
kendi diliyle toplum dilini örtüştürdüğü sürece 
yaşayabilmiştir.

Türkiye’de uzunca bir süredir, muhafazakâr 
dindar kamusalın dönüşümüyle ilgili analizler 
yapılıyor. Bu dönüşümlerin demokratikleşme, 
fikir özgürlükleri ve yaşamsal alanın değiş-
mesiyle meydana gelmesi dikkat çekicidir. 
Muhafazakâr dindar kamudaki değişimin 
herhangi bir kurulda, kurumda ya da ulema 
meclisinde kavramsallaştırılan bir tecdid 
bağlamında yürümediğini söylemeye gerek 
bile yoktur. Muhafazakâr kamusal alan ve bu 
alandaki yaşamsal pratikler kendiliğinden 
dönüşüyor, deizm, tüketim kültürü, lüks yaşam, 
kapitalizme eklemleme gibi pek çok boyut bu 
dönüşümün içerisine yerleşiyor. Bugün ortala-
ma bir muhafazakâr dindarın yaşam tarzıyla 
birkaç jenerasyon öncesindeki yaşam tarzı ara-
sında kayda değer farklılıklar bulunmaktadır. 
İronik bir şekilde dindar kamusal alanın önceki 
jenerasyonlarla farklılıkları artarken, güncel 
küresel yaşamla benzeşmeleri de artmaktadır. 
İnsanlar tarihte hiç olmadığı kadar aynileşmiş, 
tek tipleşmiş, tekdüzeleşmiş ve monotonlaşmış 
bulunmaktadır.

Sosyolog George Ritzer’in McDonaldlaşma5 diye 
tanımladığı bu benzeşmenin izlerini belki de 
ufak bir ihtiyat payıyla Harari’nin şu ifadele-
rinde görmek mümkündür: “Avrupa şemsiyesi 
altında yeni bir küresel düzen ve kültür ortaya 
çıktı. Bugün tüm insanlar, itiraf etmek isteme-
seler bile, giyim-kuşamda, düşüncede ve zevkte 
Avrupalıdır. Söylemde çok katı Avrupa karşıtı 
olabilirler ama gezegendeki neredeyse herkes 
siyaset, tıp, savaş ve ekonomiyi Avrupa’nın 
gözlerinden görüyor, Avrupa melodileriyle 
yazılmış ve Avrupa dillerinde söylenen müzik-
leri dinliyor. Yakın bir gelecekte küresel boyutta 
üstünlüğü kurmaya aday günümüzün gelişen 
Çin ekonomisi bile, Avrupa tipi bir üretim ve 
finans modeli üzerine kuruludur.”6 İster Batı-
lılaşma, ister Giddens’ın tanımladığı biçimiyle 

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

6 Yuval Noah Harari, Sapıens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi, çev. 
Ertuğrul Genç, Kolektif Yayınları, İstanbul, 2015, s. 278-279.
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geç modernleşme olsun bugün uzun süreli bir 
modernleşme tecrübesine sahip Türkiye başta 
olmak üzere pek çok İslâm ülkesi yaşam tarzı 
bakımından dönüşmüş bulunmaktadır. Nitekim 
ıslah, reform ve tecdid kavramları eski sıcaklığı, 
hevesi ve vurgusuyla gündeme gelmiyor. Çünkü 
sosyoloji, gündelik hayat ve yaşam pratikleri 
zaten tecdid, olunmuş ve yenilenmiş bulunmak-
tadır ve küresel bir karakter de temayüz etmek-
tedir. Sorun bu dönüşümün nereye evirileceği 
ve bu evirilmenin din dilinin nasıl olacağıdır. 
Yaklaşık 1500 yıllık geçmişe ve bilgi birikimine 
sahip İslâm düşünce geleneğinin mevcut reper-
tuar, kavram, uygulama ve çerçeveyle bu işin 
üstesinden gelemeyeceği/gelmediği söylenebi-
lir. Bu gerçek sosyolojinin gerçekliğiyle paralel 
yeni bir dilin inşasını elzem hâle getirmektedir. 
Yerelin küresel bağlamlar, yaşam biçimleri ve 
iktisadi dönüşümlerden beri olmadığı günümüz 
sosyal benzeşmesinde hangi açılardan olursa 
olsun kurulacak din dilinin kuşatıcı ve küresel 
olması yaşamsal bir zorunluluktur. Buradaki 
zorunluluk binlerce yıllık tecrübeye sahip İslâm 
yorum geleneğiyle bu küresel dilin nasıl bağla-
ma oturtulacağıdır.

YOK OLMA DEĞIL YENI BIR DIN DILI

Belirtilmelidir ki 18. yüzyılda dinlerin “yok 
olacağını” salık veren tezler en azından günü-
müz için geçersizdir. Pozitivizmin yükseldiği 
bu yüzyılda pek çok sosyal bilimci ne zaman ve 
nasıl meydana geleceğini belirtmeden, dinin 
yok olacağını müjdelemekteydi.7 Bu düşünürler 
modernleşmeyle sekülerleşme arasında bağlantı 
kurmakta8 modernleştikçe sekülerleşmenin de 
ortaya çıkacağını var saymaktaydı.9 Oysa İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen dinsel 
canlılık karşısında bu tezler geçerliliklerini 
yitirdiler. Bununla bağlantılı olarak “aşkınlıktan 
(semavilikten) yoksun bir insanın varlığının, 
gücü kuvveti ve anlamının olmayacağı”10, fiziğin 
ve dünyevi olanın bir kâbusa dönüştüğü zaman-
larda dinsel olanın belli bir anlam çerçevesi 
sunacağı kabulü yaygınlık kazandı. Ancak yeni 

7 Rodney Stark, “Toprağın Bol Olsun Sekülerleşme”, çev. Ali Köse, 
Sekülerizm Sorgulanıyor: 21. Yüzyılda Dinin Geleceği, Ufuk 
Kitapları, İstanbul, 2002, s. 24.

8 Peter Berger, “Dinin Krizinden Sekülerizmin Krizine”, çev. Ali Köse, 
Sekülerizm Sorgulanıyor: 21. Yüzyılda Dinin Geleceği, s. 75.

9 Rodney Stark, “Toprağın Bol Olsun Sekülerleşme”, s. 37.
10 Peter L. Berger, “Sekülerizmin Gerilemesi”, çev. Ali Köse, Sekülerizm 

Sorgulanıyor: 21. Yüzyılda Dinin Geleceği, s. 26.

dindarlık ve din tipolojilerinin, anlayışlarının 
bir öncekilerden farklı olduğu da bir realitedir.

Dinler için yok olma değil, yer değiştirme ya da 
yeni bir dil inşa etmenin cari olduğu bir kulvar 
meydana geldi.11 Tarih, dönüşen gündelik ha-
yatın ve bunula bağlantılı olarak dinin/dinlerin 
hangi konsepte göre yeniden gündemleşeceği-
nin tahmin edilemeyeceğini göstermektedir.12 
Mevcut din dilinin, uygulamalarının ve repertu-
arının gündelik hayatın ve dönüşen sosyolojinin 
ihtiyaçlarına cevap vermediği yerlerde yeni dinî 
hareketlerin, dinsel anlayışların ve din dilleri-
nin inşa edildiği tarihte vakidir. Nitekim yeni 
dinî anlayışlar daha çok seküler kabul edilen 
ülkelerde yaygınlaşmaktadır. Diğer bir ifadeyle 
geleneksel olan dinlere yönelik eğilimlerin aza-
lışı dinlerin yok oluşu değil, bilakis yeni dinle-
rin ortaya çıkmasına, din dilinin dönüşmesine 
neden olmaktadır. Geleneksel dinlere bağlılık 
azaldıkça yeni dini hareketler de artmaktadır.13

Din dili geleneksel kaldıkça gündelik hayattan 
kopmakta, gündelik hayat dönüştükçe yeni ara 
arayışlar ortaya çıkmaktadır. Netice de poziti-
vizmin katı savunucularından olan Comte’da 
dinin yok olacağının düşünmüyordu, daha ziya-
de modern bir dinin doğacağını vaat ediyordu.14 
Gündelik hayatın kodlarının değişimine vurgu 
yapan sosyal bilimciler üç sürecin kesişmesine 
dikkat çekerler. Bunlar şehirleşme, rasyonel-
leşme (eğitim standartlarının yükselmesi) ve 
sermayenin artmasıdır. Bir sosyal dokuda bu üç 
şeyin kesişmesi din dilinin ve dinsel yaşamın 
dönüşmesine/dönüşeceğine işaret eder. Uzun 
süredir ilk defa Türkiye’de muhafazakâr dindar 
kamusal alanda bu üç faktör birleşmiş bulun-
maktadır. Bu süreç yukarıda vurgulandığı gibi 
Batı tipi bir döşümle temayüz etmektedir. Bu 
dönüşümün nasıl bir din diline dönüşeceği, öte 
yandan İslâm yorum geleneğinin bu dönüşüm 
bağlamında nasıl bir dil kuracağı ve bu dilin ka-
rakterinin ne olacağını da zaman gösterecektir.

11 Peter Berger, “Sekülerizmin Gerilemesi”, s. 22.
12 Peter Berger, “Sekülerizmin Gerilemesi”, s. 25.
13 William H. Swatos - Kevin J. Chirisitano, “Sekülerleşme Teorisi: Bir 

Kavramın Serüveni”, çev. Ali Köse, Sekülerizm Sorgulanıyor: 21. 
Yüzyılda Dinin Geleceği, s. 98.

14 Jeffrey Hadden, “Sekülerizimden Dönüş”, çev. Ali Köse, Sekülerizm 
Sorgulanıyor: 21. Yüzyılda Dinin Geleceği (İstanbul: Ufuk Kitapları, 
2002), 128.
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YENİDEN CEMAATE DÖNÜŞ MÜMKÜN MÜ?
 YAKUP ALTIYAPRAK 

“Cemaat” kavramı yaşanılan tecrübeler dola-
yısıyla son zamanlarda iyiden iyiye yozlaşmış, 
buharlaşmış, anlamını yitirmiş bir kavram 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Burada önce-
likle kavramın kendisinin ne olduğu tartışma 
konusu edilebilir. Eğer meseleyi mevcut cemaat 
gerçeklikleri doğrultusunda ele alırsak yapaca-
ğımız çözümlemenin anlaşılması gereken cema-
atin yanından bile geçemeyeceğini görürüz.

Günümüzde cami cemaati dışında daha çok 
dinî referanslı resmî ya da gayrı resmî yapılar 
için kullanılan cemaat kavramı; aslında ba-
zen kendi içinde küçük “cemaat”sel ilişkileri 
barındırsa da genelde; kapitalist yönü ağır 
basan legal gruplar ya da illegal modern örgüt 
yapıları içinde ortaya çıkan radikal gruplar için 
kullanılmaktadır.

Kur’ân’da doğrudan “topluluk” anlamına gelen 
bir cemaat kavramı kullanılmamaktadır. O 
bakımdan biz bu yazıda cemaat kavramını top-
lumdaki cemaat algısından hareketle Batı’daki 
ve sosyolojideki anlamından bağımsız olarak 
Âl-i İmran Suresi 104. ayetteki “iyiliği emreden, 
kötülükten sakındıran, bilinçli, özel bir toplu-
luk” anlamına gelen “ümmet” kavramının kar-
şılığı şeklinde kavramlaştıracağız. Fikrî bir yazı 
için böylesi bir kavramlaştırmaya gitmek belki 
sorunlu görülebilir; fakat kavramın bu hâliyle 
kullanılışı o kadar yaygın hâle gelmiştir ki bu 
ayetteki “ümmet” kelimesinin anlamı âdeta 
olması gereken cemaatin (topluluğun) özelliği 
gibi algılanmaktadır. Bu anlamıyla “cemaat”; 
Müslümanca bir hayatı temel varoluş tarzını ifa-
de etmektedir. O ilişki tarzını yakaladığımızda 
hayatımız daha bir anlam kazanır. Onu kaybet-
tiğimizde ise -ki hayatımızın büyük bölümü 

böyledir- modern hayatın ürettiği bireysellikler 
içinde savrulup kayboluruz. O bakımdan cema-
at unsuru kişisel hırsların ve menfaatlerin ön 
plana çıktığı bir zamanda kaybetmeye mahkûm 
olduğumuz, büyük şeyler (devletler, kurumlar, 
yapılar) kurmaya kalktığımızda kaybettiğimiz, 
hayatımızda bizi biz yapan temel bir dinamik, 
bizi biz yapan temel yaşam tarzı olarak karşımı-
za çıkmaktadır.

SIYASALLAŞAN CEMAATLER

Günümüz İslâm dünyasındaki hareketlerin ge-
neline bakıldığı zaman bunları genel olarak; gö-
rünüşte dine dayalı bir birliktelikten yola çıksa 
da kurumsallaşmış hâlleriyle aslında din formu 
altında kendi hedeflerine ulaşmaya çalışan ve 
bu doğrultuda bir yerde devlet ve onun iktidar 
odaklarıyla ilişkiye giren stratejik hareketler bi-
çiminde görmek mümkündür. Bu, belki alttaki 
cemaat mensuplarının çok da farkında olmadığı 
bir durumdur.

Bu hareketler belki çıkış noktası olarak sami-
miydiler. Fakat yaşanan süreç onların birlikte-
liklerini modern ilişki ağı içinde eritip onları 
modern toplumsal yapılar durumuna getirdi. 
Böylesi bir iddia karşısında her ne kadar böyle 
olmadıklarını dile getirecek olsalar da ya mo-
dern dünyanın ürettiği radikal örgütsel faaliyet-
lere dönüştüler ya da “din”i, bir kimlik olarak 
kullanan liberal ve sosyal topluluklar hâline 
geldiler. Belki kendi içlerinde cemaatsel ilişkiler 
yaşayan insanlar barındırsalar da totalde dini 
bir “ümmet/cemaat” değil modern bir toplumsal 
yapı oldular. Uzun vadede stratejik ilişkilere 
dönen bu yapılarda dinin stratejiye kurban edil-
mesine epey sık rastlanır. Söz konusu hâl sadece 
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modern zamanlara özgü bir durum da değildir. 
Bu, insanın tarih boyunca ortaya konan doğası-
nın bir sonucudur. Ne yazık ki dindar gözüken 
pek çok insan yaşamlarında stratejik hareket 
edip dine uygun olmayan söylem ve yaşam biçi-
mini kullanmaktan çekinmemektedir.

Şüphesiz burada ifade ettiğimiz bu yapılar -en 
azından söylem olarak- bu iddialarımıza karşı 
çıkacak kendilerini gerçek bir “cemaat” diye 
tanımlayacaklardır. Fakat sosyolojik bir bakış 
açısıyla bunların modern toplumsal yapılardan 
öteye gidemedikleri görülecektir. Dikkatli bir 
incelemeyle; çıkış tarzları açısından samimi 
olsalar da legal ve illegal yapılara dönüşmeye 
başladıklarında bu yapıların mevcut dünya-
nın ürettiği ilişki tarzını ve stratejiyi Kur’ân’ın 
sunduğu Müslümanlar arasındaki ilişki tarzına 
(cemaat odaklı ilişki tarzına) öncelediği görüle-
cektir. Çıkış noktası olarak proje değilseler de 
uzun vadede projeye dönüşeceklerdir. İslâmî 
kimlikle ortaya çıkan bu tür kişi ve yapıların 
yaptıkları icraatlar din dışı grupların dine en 
çok saldırdığı alanlar olarak karşımıza çıkar.

İslâm tarihi genelde hizipler tarihidir. Grup-
lar, fırkalar tarihidir, “ümmet” anlamındaki 
cemaatlerin zaman zaman var olduğu fakat bir 
zaman sonra hiziplere dönüştüğü hareketlerden 
müteşekkildir. Tarihe bakıldığı zaman statik bir 
İslâmî cemaat ve devlet yapısı görmek mümkün 
değildir. Ancak yer yer bunu yakalamış yapılar-
la karşılaşılabilir. Ne yazık ki İslâm tarihi daha 
çok İslâm dışı unsuların hâkim olduğu bir tarih-
tir. O bakımdan ideal bir devlet yahut cemaat-
ten ziyade onları aramak onun mücadelesini 
vermek ideal ilkeler ve doğrular ışığında hayata 
yön vermek daha doğru olacaktır ki yapılması 
gereken de budur. Çünkü mevcut hâlleriyle 
cemaatler aslında hakiki cemaati/ümmeti örten 
unsurlar şeklinde kaldılar. Dahası Müslüman-
lar için çoğu zaman birleştirici değil ayrıştırıcı 
bir fonksiyon üstlendiler. İçlerinde kurdukları 
paradigmaya sahip insan yapıları üretseler de 

genelde kendi dışındaki Müslüman camia için 
cemaatlerin çoğu ayrıştırıcı ve hizipçi oldular. 
Burada zaman zaman hakiki cemaatler derken 
emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker (iyiliği 
emreden kötülükten sakındıran) ilkesini benim-
semiş bu mücadeleyi sürekli veren kişi, kişiler 
ve yapılar akla gelmelidir.

Mevcut hâlleriyle cemaatler birbirleriyle mü-
cadele ettiler ve tabir caizse en büyük düşman-
larını birbirleri olarak gördüler. Daha ötesinde 
ölen de din adına (İslâm) ölüyordu öldüren de 
din (İslâm) adına öldürüyordu. Bu da toplumda 
dinin ve cemaatin hakiki amacının tam tersi 
bir durum ortaya çıkarıyor ve olumsuz bir din 
algısına sebep oluyordu.

NESNESINI ARAÇSALLAŞTIRAN CEMAATLER

Cemaatler adlı kitabında; Zygmunt Bauman 
cemaati; şiddetli yağmur altında sığınılan bir 
saçağa, dondurucu soğukta içinden çıkılmak 
istenmeyen şömineli bir odaya benzetir. Orada 
insanlar birbirleriyle iyi anlaşırlar, herkes bir-
birine karşı iyi niyetlidir. Acımasız bir devirde 
yaşayan bizler için cemaat kelimesinin çağrış-
tırdığı, özlenen her şeydir. Başka bir ifadeyle 
cemaat kolayca ulaşılamayan, içinde ortak 
yaşamayı arzu ettiğimiz bir dünyayı temsil eder. 
Kısaca cemaat kayıp cennetin diğer adıdır.

Zygmunt Bauman’a göre bu kusursuz imgeye 
leke süren bir diğer fark hayallerimizdeki ce-
maat ile “gerçekte var olan cemaat” arasındaki 
farktır. Kendisini pençesine düşmüş bulduğu-
muz “gerçekte var olan cemaat” verdiği ya da 
vermeyi vaat ettiği hizmetlerin karşılığında katı 
bir itaat bekler. Cemaat arayışı içinde olmak, 
güvenlik arayışı içinde olmak demektir. “Bir 
cemaat içinde olma” ayrıcalığını elde etmek için 
ödenmesi gereken bir bedel vardır ve bu, ancak 
cemaat hayallerde kaldığı sürece zararsız, hatta 
görünmez bir bedeldir. Bedel özgürlük cinsin-
den ödenir. Bauman’ın çözümlemeleri her ne 
kadar sosyolojik yapılar üzerinde yoğunlaşsa da 
muhtemelen temelini dinî yapılardan almıştır 
ve günümüzdeki dinî cemaatlerin mevcut duru-
muna da büyük ölçüde denk düşer.

İnsanların dinle tanışması öncelikle bir veril-
mişlik olarak algılanır. Aslında öyle olmasa da 
din, toplumun ve ailenin getirdiği unsurlardan-

Cemaat kolayca ulaşılamayan, içinde 
ortak yaşamayı arzu ettiğimiz bir 
dünyayı temsil eder. Kısaca cemaat kayıp 
cennetin diğer adıdır.
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dır. Özellikle modern vatandaşın bir kimliğidir. 
O bakımdan zaman zaman “dinsiz milletlerin 
devamına imkân yoktur” kabilinden anlaşılıp 
ulusal kimliğin bir parçası kılınmaya çalışılmış-
tır. Bunu da en çok İslâm ülkeleri diye anılan 
ülkelerde görmek mümkündür. Aslına bakıldığı 
zaman toplumun büyük bölümünün “din”i 
olmayan kalabalıklardan oluştuğu görülecektir.

Tüm bu verilmişliği aşarak ümmi bir imanla 
yetinmeyip bilinçli bir şekilde İslâm’ı tanımaya 
çalışan pek çok Müslümanın sıklıkla karşılaştığı 
unsurların başında gelir cemaatler. Özellikle 
dini daha iyi yaşamak isteyen gençlerin, hayatın 
içinde kendi kendileriyle baş başa kalmamak 
için uğradıkları fakat uzun vadede dini duygu-
larının sömürülerek bir araç hâline getirildiğini 
fark ettiği grupları ifade eder cemaatler. Çünkü 
cemaatlerle yüz yüze gelen insanlar daha çok 
bir yapının yorumladığı din algısıyla karşılaşır-
lar ve pek azı bu algıyı aşıp kendi yorumlarına 
varabilir. Zira insanlar için doğrudan ilk kay-
naklara yönelip kendi yorumlarına sahip olmak 
zordur ve pek az insana nasip olur. O bakımdan 
bir başkasının doğrusunu sahiplenmek daha 
kolaydır. Çünkü bu “doğru”nun kişiyi ebedî 
kurtuluşa götüreceğine inanılır.

Dinle böylesi bir tanışma çoğu defa farkına 
varılmadan aslında dinin de razı olmadığı başka 
tavırları benimsemekle son bulur. İnsanların 
kendilerine sunulan ilişki tarzı dine uygun 
olmadığı çizgilerde bile dinmiş gibi vurgulan-
maktadır. Zira bireysel olarak zaman zaman 
vicdanlarımızda yaşadığımız bir gerçek maa-
lesef cemaat unsurunun vazgeçilmezi duru-
munda. Bu gerçeklik de şu; yaşadığımız hayatın 
ürettiği birtakım önselliklerimiz (ön yargılar, 
ön düşünceler vs.) var ve bunlar çoğunlukla 
Kur’ânî değil ve biz bu önselliklerimizle dini 
uzlaştırmaya çalışıyoruz ve onlar dolayımından 
bir dinî hayata sahip oluyoruz. Onların ara-
cılığıyla bir çözümleme yapıyoruz ve onların 
ışığında kavramları yorumlamaya çalışıyoruz. 
Dahası bu önsellikler tüm hayatımıza sızarak 
siyasetimize, ticaretimize, sosyal ilişkilerimize 
sirayet ederek bizi yönlendiriyor ve böylece biz 
belki İslâm konuşuyoruz ama temelde İslâm’la 
bağdaşmayan bir ilişki ve yaşantı ağını bilinçli/
bilinçsiz sürdürüyoruz.

Zaman zaman bu durum daha farklı şekil-
de karşımıza çıkıyor: İnandığımız bir dinin 
doğruları, yaşam biçimi vs. var. Onunla olmayı 
hedefliyoruz, istiyoruz bir de yaşanan dünyanın 
ürettiği bir yaşam tarzı, tinsellik var ve bu çok 
defa bizi engelleyip eylemlerimizi yönlendiri-
yor. Bu tinsellik vicdanımıza çok uygun gelmese 
de bazılarımız inandığı değerlerle onu birleştir-
meyi başarıyor ve rahat bir şekilde hayatlarını 
sürdürüyor ve çoğu zaman haram bulaşmış bu 
yaşantıyı sürdürmekte bir sorun görmüyor. Asıl 
tehlikeli yer burası ve İslâm’a yapılan saldırılar 
da yoğun bir biçimde buradan kaynaklanıyor.

Bireysel olarak kendi kendimize yorumlayabi-
leceğimiz Allah ve bizim aramızdaki bu hu-
suslar imtihanımızın bir aracı ve doğası. Fakat 
cemaat adını taşıyan bir yapının ilkelerini bu 
şekilde sunması din adına tehlikeli ve içinden 
çıkılmaz sorunlara sebep oluyor ve maalesef 
mevcut hâlleriyle cemaatler bunu belki mevcu-
diyetlerinin bir zorunluluğu olarak yapıyorlar, 
sorgulamıyorlar sorguladıklarında da tevilleri 
hazır; başaracakları daha büyük işleri var ve o 
bakımdan bu kadarına müsamaha edilebilir. 
Buradaki tespitlerimiz itham edici gibi görünse 
de bu yapıların ilişkilerinde daha ağır itham-
larda bulunulmakta hatta bu ithamlar zaman 
zaman birbirlerini din dışına atmaya kadar 
gitmektedirler.

IDEAL BIR CEMAAT MÜMKÜN MÜ?

Peki, tablo bu kadar karamsarsa “cemaat” iliş-
kilerinin yaşanması bir ütopya mı, bu ilişkiler 
hiç yaşanmayacak mı ya da “cemaat” yapısı 
asr-ı saadet ve Hz. Peygamber’in hayatıyla mı 
sınırlandırılacak? Buraya kadarki çözümlemede 
muhtemelen bireysellikle itham edileceğiz ve 
bu yargılarımız modernliğin bir sonucu diye 
yorumlanacak. Aslında tam da bunu reddediyo-
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ruz. Çünkü Kur’ân müminlerden bahsediyor ve 
pek çok ayetle Müslümanlar arasındaki ilişkiyi 
belirliyor. Karşı çıktığımız; dinî söyleme sahip 
sabit ve kurumsallaşmış yapılar ve bu yapıların 
pek çok defa dine uygun olmayan dinî görüntü-
leri. Kur’ânî anlamda cemaat; sabit, değişmez 
ilkeleri olan sistematik yapılardan oluşmaz, 
stratejiye dönüşmez ve hayatın içinde varlığını 
devamlı hissettirir.

İslâm toplumunun ideal yapısını yine asr-ı 
saadette görürüz. Biz burada yaşanan olayları 
ele alıp bundan ilkeler çıkaracak değiliz. Fakat 
ideal cemaat yapısını ve dinamizmini göster-
mesi açısından Tebük Gazvesi’nden geri kalan 
sahabelerin yaşadıkları, güzel bir örneklik teşkil 
etmektedir. Tebük Gazvesi’nden geri kalıp top-
lum tarafından ambargoya tabi tutulan sonra 
da ayetle affedilen bu sahabelerin yaşadıkları 
psikolojiyi yine en güzel şekilde bu bağışlanma 
ayeti yansıtır: “Savaştan geri kalan üç kişinin 
de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün geniş-
liğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da 
kendilerini sıktıkça sıkmış, böylece Allah’(ın 
azabın)dan yine ona sığınmaktan başka çare 
olmadığını anlamışlardı. Sonra (eski hâllerine) 
dönsünler diye, onların tövbelerini de kabul 
etti. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden ve 
çok merhamet edendir.” (Tevbe 118)

Tebük Gazvesi sonunda Hz. Peygamber (s.) 
savaşa katılmayanların mazeretlerini dinler. 
Münafıkların mazeretlerini kabul edip onları 
başından savan Hz Peygamber herhangi bir 
mazeretleri olmadan gazveden geri kalan bu üç 
Müslüman suçlarını itiraf edince onlar hakkın-
daki kararını tehir eder ve Allah’tan bir karar 
gelinceye kadar Müslümanların onlarla sosyal 
münasebetlerini kesmelerini emreder. Bu ayet 
gelene kadar da bu ceza devam eder.

Mevdudi Tefhimü’l-Kur’ân adlı tefsirinde bu 
olaya geniş yer ayırır. Bu ayetin nazil olduğu üç 
sahabeden biri olan Ka’b bin Malik tarafından 
olay şöyle anlatılır: Daha önce Peygamber’in pek 
çok seferine katılan Ka’b ihmalkârlığı yüzünden 
Tebük Gazvesi’ne gidememiştir. Peygamber 
gaza dönüşü mazeretini sorunca Ka’b herhangi 
bir mazeretinin olmadığını dile getirir. Bunun 
üzerine Peygamber ona Allah’ın onun hakkında 
vereceği kararı beklemesini söyler. Kendisi gibi 
diğer iki sahabeyle uzun sürecek bir ambargoya 

maruz kalan Ka’b çok zor günler geçirir. Diğer 
iki sahabe evlerine kapandıkları hâlde Ka’b Me-
dine sokaklarında dolaşır, namazını cemaatle 
kılar. Fakat kimse ona ne selam verir ne de onun 
selamını alır. En yakın arkadaşları dahi hiçbir 
şekilde onunla diyaloğa girmez. Ka’b bu sırada 
Gassan kralından bir mektup alır. Mektupta bu 
kabileye davet edilen Ka’b’a, eğer oraya giderse 
şanına layık hürmet ve ihsanda bulunulacağı 
belirtilir. Fakat Ka’b “İşte bir imtihan daha!” der 
ve mektubu yakar. Ne var ki boykot daha da 
şiddetlenerek devam eder. Boykotun kırkıncı 
gününde Hz. Peygamber’den bir haber gelir. Bu 
habere göre Ka’b boşanmayacak fakat hanımın-
dan ayrı kalacaktır. Bu haber üzerine hanımını 
babasının evine gönderir ve Allah’tan kendisi 
hakkında karar gelinceye kadar beklemesini 
söyler. Nihayet boykotun ellinci gününde sabah 
namazından sonra evinin damında son derece 
üzgün bir şekilde otururken affedildiği müjde-
siyle kendine haber gelir. Allah’ın huzurunda 
secdeye kapanır ve evi tövbesinin kabulünden 
dolayı onu tebrik etmek için gelenlerle do-
lup taşar. Doğrudan mescide giden Ka’b Hz. 
Peygamber’in yüzünün parıldadığını görür. Hz. 
Peygamber Ka’b’ın selamını alır ve “Seni tebrik 
ederim, bugün hayatının en hayırlı günüdür.” 
der.

Ka’b bin Malik olayının bizi getirdiği taraf şöyle 
önemlidir. Ka’b kendini ait hissettiği cemaate 
ve peygambere yalan söylemekten imtina eder. 
Hâlbuki bir belagat ustasıdır. Fakat yine de kal-
bindeki iman ona doğruyu söyletir, münafıklar 
gibi davranmaz. Dahası sonu belli olmayan bir 
ambargoya maruz kalır. Hatta Hz. Peygamber’in 
isteği doğrultusunda eşini evinden uzaklaştırır. 
Medine sokaklarında bir başına dolaşır, en ya-
kın arkadaşları bile onun selamını almaz. Ayette 
bahsedildiği gibi bütün genişliğine rağmen 
yeryüzü ona dar gelmiştir. Fakat topluluk bu üç 
Müslümana uyguladıkları ambargodan sadistçe 
bir tat almaz. Bu, sadece imtihanın bir sonucu-
dur. Onlar da muhtemelen en az bu sahabeler 
kadar durumdan rahatsızdırlar. Nitekim ayetle 
affedilme müjdesi geldiğinde Ka’b’a koşarak 
müjdeyi verirler ve evinin etrafı onu kutlamaya 
gelen kalabalıkla dolup taşar. Tüm bu ilişki tarzı 
Müslüman bir cemaatin dinamiklerini bize 
vermektedir.
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Yaşamın her alanda görebileceğimiz dinin getir-
diği yaşam tarzının sonucunda ortaya çıkan bir 
ilişki ağının adıdır “cemaat”. Bir metodolojisi 
yoktur. Belli manifestolar doğrultusunda oluş-
maz. Aynı dinin getirdiği aynı içselliği paylaşan 
insanlar arasındaki ilişkinin ürünüdür. Hayatın 
içinde kendiliğinden ortaya çıkar. Tüm bunlar-
dan sonra “cemaat”; indirgenemeyen, sınırları 
kesin olarak çizilemeyen, hayatın içinde belirip 
kaybolabilen, dinamik olarak kendini yenileye-
bilen Müslümanlar arasındaki toplumsal yapı-
dır. Onu ne zaman sınırlandırırsak o, Kur’ân’ın 
anlattığı cemaatin dışına çıkabilir ve farklı ilişki 
tarzlarının ürünü hâline gelebilir.

NE YAPMALI?

Öncelikle burada amacımız olumsuz bir 
tablo ortaya koyarak arka planda cemaat türü 
ilişkileri yaşamanın büsbütün imkânsızlığını 
vurgulamak değil. Din adına insanlara ahkâm 
kesen, salt yardım toplayan, Allah adına insan-
lar üzerinde tasadduk hakkını sadece kendinde 
gören yapıların cemaat olmadığını göstermek.

Amacımız var olan çok temel bir sorunu doğru 
bir şekilde ortaya koymak için bir yaklaşım ge-
liştirmek. Keskin ilkeler koyarak meseleyi sınır-
landırmıyoruz, hayli esnek davranarak mevcut 
tabloyu başka bir açıdan okumaya çalışıyoruz. 
Sorunun matematiksel olmadığını biliyoruz, 
çözüm de matematiksel olmadığı için şimdiye 
kadar koyu ilkeler doğrultusunda oluşturulan 
hareketlerin iyi bir niyetten yola çıksalar da 
uzun vadede sonuç alamadıklarını ya da yanlış 
bir sonuca vardıklarını görüyoruz. O bakımdan 
sağlam bir özeleştiri yapıp sağlıklı yaklaşımlar 
ortaya koymaya gayret ediyoruz.

Muhakkak ki “cemaate dönüş” demek tarihin 
ve hayatın bir yerinde dondurulmuş bir yapıya 
ulaşma arzusu değil; dinin yaşam tarzı içinde 
kendini sürekli yenileyen, dinamiklerini ayakta 
tutan bir yapıya dönüştür. Bu yapıyı hayatın 
her alanında sıkı ve diri tutma mücadelesidir. 
Ondan uzaklaştığımızı her fark edişimizde tek-
rar tekrar ona dönme mücadelesidir. Cemaatler 
hayatın içindedirler, bizden bağımsız değildir-
ler. O yoksa zaten biz (Müslümanlar) yokuzdur. 
Fakat bunu durağan bir devlet veya bir topluluk 
görmemek icap eder. Hayatın içinde birbirle-
riyle devamlı organik ilişkileri olmasa da aynı 

içselliğin aynı tepki ve davranışların doğurduğu 
bir topluluktur cemaat. Amacını bir stratejiye 
göre üretmez. Ancak kendi varlığı doğal olarak 
bir stratejiye dönüşebilir. Çünkü “din”i yaşayan 
bir topluluk kendi araçlarını; kendi siyaseti-
ni, kendi ticaretini, kendi devletini oluşturur. 
Cemaat kendisine ulaşılacak bir hedef değildir. 
Onu bir imtihan tarzı, sürekli olarak mücade-
lenin yenilendiği dinamik bir yapı biçiminde 
görmek icap eder. Eğer böyle görmezsek cemaat 
diye gördüğümüz, bildiğimiz ama birilerinin 
proje hareketleri olan oluşumlara düşmekten 
başka çaremiz kalmayacak.

İslâmî bir kimlikle ortaya çıkıp İslâm’ı temsil 
hakkını tekeline almaya çalışan gruplar ve yapı-
lara son verilmedikçe gerçek bir cemaat ortaya 
çıkmayacak. Zaten gerçek cemaat dediğimiz 
şey yaşamın bütünlüğü içinde kendini gösterir 
ve kaybolur. O, dinamiklerini sürekli sağlam 
tuttukça ideal insana, topluma, devlete gider. 
Bu süreç bir proje süreci değil bütün bir yaşam 
süreci olacak. Ne ölçüde başarılı olabilirsek o 
ölçüde mükâfatımız olacak.

Burada ütopik bir durumdan bahsediyoruz gibi 
görülebilir. Fakat kaçırdığımız yer burası. Artık 
modern dünya dine en büyük darbeyi mezhep-
lerin yanında cemaatlerle vurmaya çalışıyor. 
Öyle bir cemaat ki Kur’ân’ın anlatmadığı bir 
cemaat. Körpecik beyinleri alıp birtakım dinî 
doktrinlerinden geçirerek âdeta tehlikeli bir 
yapı elemanına dönüştüren, en büyük düşma-
nını yine aynı dinî argümanları kullanan diğer 
yapılar olarak gören bir cemaat. Mevcut toplum 
mühendislerinin aralarındaki çatlağı mümkün 
mertebe derinleştirmeye çalıştığı ve böylece 
dine asıl darbeyi onlar aracılığıyla vurduğu 
yapılar ya liberal gruplar ya da radikal örgütsel 
faaliyetler. Asıl buradan başlanılmalı. Ama din 
hep birilerinin dolayımından yaşam tarzı hâline 
getirilmeye devam ettiği sürece bu kısır döngü 
bitmeyecek gibi.

İdeal cemaat yapısını ve dinamizmini 
göstermesi açısından Tebük Gazvesi’nden 
geri kalan sahabelerin yaşadıkları, güzel 
bir örneklik teşkil etmektedir.
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MEDENİYET KURMAKLA MI,
TEVHİDİ İKAMEYLE Mİ YÜKÜMLÜYÜZ?

 ERCAN YILDIRIM 

M edeniyet kavramı son yıllarda hemen her 
alanda kullanılmaya başladığı gibi bağ-

lamından çıkarılarak her tür meşrulaştırmanın 
da aracına dönüştü. Medeniyet, bilhassa Tek 
Parti sonrasında İslâm’ın yerine tercih edilirken 
“güvenli liman” manasında adeta inşa edildi. 
Nurettin Topçu’nun Hareket dergisinde İslâm’ın 
yerine milliyetçilik kavramını zoraki tercih 
etmesine benzer tarzda dindar, İslâmcılar da 
medeniyeti İslâm yerine ikame etti.

Medeniyet kavramına enjekte edilen anlamları 
düşünürsek esasında bu seçenek gerçekte sekü-
ler ve laik bir düzende İslâmî olanı, İslâmcılığı 
içermesinden ziyade gerçek bir muhafazakârlığı 
da içeriyordu. Hem Sezai Karakoç’un diriliş 
mefhumuyla hem günümüzdeki siyasi iktidarın 
muhafazakârlığıyla örtüşecek şekilde medeni-
yet İslâmî düzeni karşılamaktan çok kapitalist 
modernitede dindar kimliğiyle var kalmanın 
imkânlarını yoklar.

Medeniyet bir hayat tarzını ifade eder, çoğun-
lukla da kültürle belirlenmiş bir zihniyeti. Gü-
nümüz küresel medeniyetinin en bariz özelliği 
kültürlere saldırması, kültürleri dönüştürme-
sidir. Bugün medeniyet kavramını ağzından 
düşürmeyen siyasi yapıya angaje olsun ya da 
olmasın dindarların, milliyetçi, muhafazakar ve 
İslâmcıların şeriattan uzak, gündelik hayata iliş-
kin fikirleri olmayan, teklif getirmeyen bir me-
deniyet anlayışını tekrarlaması, ileri sürmesi bir 
yanıyla medeniyetçilikle bağdaşır. Çünkü mede-
niyet zaten seküler olanın İslâmîleştirilmesidir. 

Dünyeviliği dini emir ve yasaklarla yaşamak 
isterken şeriatı terbiye etme, kulluğu ve tevhidi 
ise olabildiğince kitabî kılmadır.

Medeniyet kavramını dillerden düşürmeyenler 
aslında kaba muhafazakârlıkla beraber kapi-
talist ilişki biçimlerini Müslümanlar nezdinde 
daha çok geçerli kılmanın kavgasını verenlerdir. 
İslâm’ın ekonomi ve pazar anlayışını, hukuk 
düzenini, eğitim ve siyaset felsefesini geçerli 
kılmayı gözlerden uzak tutmanın en tesirli yolu 
medeniyetin dirilişi gibi öykünmeci tutumu 
canlı kılmaktır. Günümüzde medeniyet cari he-
def oldukça İslâm’ın “emir ve yasakları” merkez-
den uzaklaşır. Velev ki İslâm medeniyeti tabiri 
hatta “vahiy medeniyeti” sentezi tercih edilse 
bile İslâmî düzenden değil Abbasi dönemi uçan 
halı fantezilerine, Batı’nın, muasır medeniyeti-
ne erişmek temel arzudur.

MEDENIYET, CIVILISATION, HADARILIK…

Medeniyet kavramının algılanışla ilgili çok 
farklı yaklaşımlar var. Medeniyeti din merkezli 
gören Arnold Toynbee’nin bu kanaatini Müslü-
manlar da paylaşır. Tabi eksik ve yarım alarak 
biçimde… Medeniyetleri Çin, Hint, Mısır, Yu-
nan, Roman, Arap, Osmanlı, Batı, İslâm, Yahudi, 
Hristiyan isimleriyle andığınızda merkezinde 
dinin yani aslında maneviyatın bulunduğu 
aşikâr. Medeniyet eleştirisi getirildiğinde oto-
matikman medeniyeti maneviyatla denkleştir-
me gayretleri esasında bir bakıma Batı mede-
niyeti eleştirisinden kaynaklanır. Nietzsche’nin 
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“Tanrıyı öldürdük” lafzı üzerinden Batı medeni-
yetini maneviyattan, dinden hatta metafizikten 
yoksunluk olarak gören Müslüman akıl, İslâm’ı 
ve beraberinde İslâm medeniyetini üstün 
telakki eder. Vahiy medeniyeti kavramı da bunu 
tamamlar. Oysa İlber Ortaylı’nın vurguladığı 
gibi bizde medeniyet ve İslâm medeniyeti kav-
ramları çok yenidir.

Klasik İslâm çağlarında dar’ul İslâm ve dar’ul 
harb iki farklı dünyayı tanımlamak için kulla-
nılır. Batının üstünlüğü ele almasından sonra, 
civilisation kelimesinin ortaya çıkardığı seviye-
yi kimi İslâmcı aydınlar medeniyetten ayırarak 
kullanır. Haliyle İslâm medeniyeti ile civilisati-
on kavramı arasında farklılık olduğunu ortaya 
koyarak medeniyet üzerine getirilen eleştirileri 
de savuşturmak isterler. Hâlbuki ister bilindik 
manada civilisation olsun ister merkezinde 
vahiy bulunan bir medeniyet telakkisi olsun 
dünyeviliği mutlaklaştıran, belirginleştiren, 
organize eden bir yaklaşımdır medeniyetçilik. 
Çünkü medeniyet yeme içmeden, giyinmeye 
kadar belirgin bir stili ortaya koymanın adıdır. 
Yemek bulmak, giysi tedarik etmek, iş bulup 
çalışmak, insan ilişkileri geliştirmekten çok 
maddi birikimin ürettiği yeni yaşam tarzını 
ifade eder.

İnsanlar su içmek için sürahi kullanırlar. Sürahi 
şehirde yaşayan, asgari insani yaşamanın 
getirilerindendir. Fakat sürahiyi çoklu biçim-
lerde üretmek, malzemesini kristalden altın 
varaklara kadar farklılaştırmak civilisationun 
ötesinde medeniyeti ifade eder. Su içmek insani, 
sürahi kullanmak kültür, sürahiyi zevke, maddi 
imkânlara, sınıflara göre üretmek medeniyete 
işaret eder. Kendi zenginliğini, baskınlığını 
ortaya koyma edimi burada öne çıkar.

Bizde medeniyet kelimesinin ortaya çıkışı 19. 
asırdadır. (Ortaylı, 1995, 15; Görgün, 2020, 12) 
Üstelik 18. yüzyılda Avrupa’da bilhassa Fransa 
merkezli çıkan civilisation kelimesinin karşılığı 
olarak alırız medeniyeti. Fransa ve İngiltere’de 
aristokratların, belli insan gruplarının, sonra-
dan burjuvanın normal halkın yaşadıklarından 
farklı bir hayat tarzını, ritüellerini içerir. Sofra, 
selamlama, gezinti, toplantı gibi akabinde 
burjuvalaşmanın da getirdiği zenginliğin kendi 
kültürünü doğurduğu stilizasyonu kastededer 
civilisation. (Görgün, 2020, 14-16) Özellikle 
emperyalizm vasıtasıyla Batının başka toplum-
ları sömürürken aynı zamanda kullandıkları ar-
gümanlar da civilisation ekseninde medeniyeti, 
medenileşmeyi, uygarlaşmayı içerir. Çünkü La-
tin Amerika’dan, Afrika ve Asya’ya hatta İslâm 
coğrafyasına kadar buradaki toplumlar bırakın 
Avrupa aristokrasisi veya burjuvazisi, sıradan 
halkı gibi bir seviyede, yaşam tarzında olmadığı 
için onlara uygarlığı, bardak tutmadan, selam-
lamaya kadar belki İbn Halduncu hadariliği de 
karşılayan “görgü”yü Batı medeniyeti vermekte-
dir! Görgüden anlaşılan bütünüyle Batılı hayat 
tarzıdır artık.

Tanzimat’tan Kemalist modernleşmeye kadar 
bizde de civilisation’un evrenselliği manasında 
alındığı için yalnız üst kesimleri değil “halkı 
da medenileştirmek” civilisation’dan nimetlen-
dirmek, Batılı gibi yaşatmak esasında zihniyet 
dünyasını değiştirmek asıldır. İslâm âleminde 
medeniyet ve İslâm medeniyeti kavramının 
kullanılmasının belirgin nedenlerinden biri 
bu muasır seviyeye ulaşmak kadar düşüklük 
kompleksini izale etmeye matuftur; “İslâm 
medeniyeti Batı medeniyetinden ayrı ve düşük 
değil” kaygısı (Ortaylı, 1995, 16-17), denklik 
arayışı medeniyet vurgusunun nedenlerinden. 
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Gerilemenin sebebini İslâm’da değil Müslüman-
larda görmek de medeniyet anlayışını ele verir, 
medeniyet İslâm’ın değil Müslümanların eseri-
dir. Ortaylı İslâm medeniyeti terkibinin özellikle 
Araplar, Hristiyan Araplar arasında beğenildiği-
ni, tuttuğunu, sahiplenildiğini belirtir. (Ortaylı, 
1995, 16) Kabul etmek gerekir ki bu yaklaşımın, 
medeniyet üzerinden ayrışmanın, milliyetçili-
ğin, Osmanlı ve Türklerden bağımsızlık kazan-
madaki rolü çok ciddidir. İngilizlerin Hilafet 
merkezli ayrılıkçı siyasetlerine Fransızların 
medeniyetçi tutumları çok bariz etki etmiştir.

DÜŞÜNCE HAYATIMIZDA MEDENIYET

Medeniyet ve İslâm medeniyeti kavramları 
sonradan Batı kapitalizminin ilerlemesi, Müs-
lümanların gittikçe gerileyip, yenilgiler alması, 
Osmanlı’nın yıkılması, milliyetçiliklerin netice-
sinde yeni ulus devletlerin inşasıyla “başıbozuk 
bir kavram” konumuna geldi. Artık özellikle 
kültür mefhumunun da devreye girmesiyle 
birlikte gündelik hayat, folklor, geleneksellik, 
töreler, evrensel ilkeler, teknik ve teknolojik 
üretimler sanki birbirinden ayrıymış gibi ele 
alınmaya başladı. Medeniyet İbn Haldun’un 
insanlık tarihi vurgusuna bağlı olarak kişinin 

dünya hayatında varlığını devam ettirmesini 
sağlayan asgari özel ve toplumsal var olma şart-
larını belirleyen hususiyetlerin umumi adıdır. 
“İnsan tab’an medenidir!” sözü üzerinden giden 
Haldun, içtimai hayatın insan için zorunlu oldu-
ğunu, bu sebeple toplanarak bir arada yaşanan 
yere “Medine” dendiğini ve bu toplum hayatının 
temel ihtiyaçları karşılayabilmek için “çanak, 
alet ve esbaba” muhtaç olup, Medine’nin bunu 
icat ettiğini ifade eder. (İbn Haldun, 1990, 100-
101) Fakat İbn Haldun’un bu yorumu çok aşıldı.

Türk düşüncesinde Ziya Gökalp’ın üzerine 
düşündüğü ve çoğunlukla onun yaptığı kavram-
sallaştırma ister takip edilsin ister karşı çıkılsın 
ana nehir olarak günümüze kadar akmaya 
devam etti. Gökalp medeniyeti farklı milletlerin 
müştereği sayarken harsı, kültürü bir medeni-
yetin her millette aldığı hususi şekil olarak tarif 
eder. Onun Türk Medeniyeti Tarihi metninde-
ki on madde medeniyet ve kültür arasındaki 
ayrımı içerir. Medeniyeti beynelmilel, harsı 
milli gören Gökalp bir milletin medeniyet de-
ğiştirebildiği halde harsını değiştiremeyeceğini 
iddia ederek (Gökalp, 2007, 326) Tanzimat’tan 
Kemalizm’e Türklerin İslâmî düzen, İslâm âlemi 
dairesinden çıkmasına ve Batılılaşmaya meşru-
iyet sağlar.

Onun takipçilerinden Mümtaz Turhan, bel-
ki millî biricikliği koruma, Batı medeniyeti 
atında erimekten kurtulma ve İslâm dairesinde 
kendini ayrıştırma kaygılarına bağlı olarak 
kültürü itinayla medeniyetten ayrıştırmaya 
çalışır; üstelik “Hakikatte tek bir cemiyet veya 
milletin kültürüne ait unsurlarla medeniyete ait 
olanlar birbirine o suretle sıkı sıkıya bağlanmış, 
kenetlenmiş, kaynaşmış ve öyle bir bütün teşkil 
etmişlerdir ki bu umumî heyet içinde çok defa 
hangi kısımların medeniyete ve hangilerinin 
kültüre ait olduklarını ayırmak güçtür.” dediği 
halde! (Turhan, 1969, 43)

Turhan’ı desteklemek, Gökalp’i de belli bir yere 
oturtmak, kültür vasıtasıyla erimeyi engellemek 
adına da Yılmaz Özakpınar, çağcıllık üzerinden 
yaklaşarak, asrî olanın teknik ve teknolojisinin 
alınarak “kendi kalma”nın imkânlarını “Türk 
milleti bir millet olarak kendini yeniden inşa 
etmek zorundadır” (Özakpınar, 1999, 46) diye 
izah getirir. Mehmet Kaplan mesela Osmanlı’yı 
İslâm ve eski Türk kültürünün karması görür-
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ken (Kaplan, 2010, 88) yine medeniyeti kültürü 
değiştirmeyecek amir telakki etmeyi seçer. 
Düşünce hayatımızda Erol Güngör aslında 
medeniyet kavramını insanlığın genel birikimi, 
değer ve inanç sistemi şeklinde alarak menşe-
lerle insanların yaptıkları arasındaki ayrımı 
belirginleştirir. Bu yüzden de tutarlı biçimde 
Batı medeniyetinin karşısına İslâm medeniyeti-
ni değil İslâm’ı koyar. Bize aktarılan ideolojiler-
den Batılılaşmaya kadar hiçbir doktrinin Batı 
medeniyetine mukabil başarı sağlayamadığını 
ifade ederek İslâm’ın her şeye rağmen yaşadığı-
nı belirtir. (Güngör, 1998, 49)

Zaten bu manada klasik literatürde olduğu gibi 
gerçekte de bir Hristiyanlık-Musevilik-İslâm 
Medeniyeti yok ve olamaz; Hristiyan-Yahudi-
Müslüman, Arap, Türk, Osmanlı medeniyetle-
rinden söz edilebilir.

İslâm dünyaya bir medeniyet inşa etmek için 
yani maddeyi mutlaklaştırarak dünyada bir 
yeryüzü cenneti kurmak için değil tam tersine 
insanın icat ettiği putlardan arınarak tevhidi, 
kulluğu yaşatmak için inmiştir. Medeniyetin 
kültürü de içine alan bütüncüllüğü konusunda 
Ahmet Ağaoğlu çok net fikirler barındırır. Avru-
pa veya Batı medeniyeti karşısında İslâm ve Bu-
da-Brahma medeniyetlerinin yenildiğini hem de 
en ağır biçimde mağlup olduğunu ifade ederek 
medeniyetin bölünmez bütünlüğünü vurgu-
lar. Avrupa, Türk düşüncesinin, İslâmcıların 
sığındığı gibi yalnız teknikte, ilim ve fende 
değil topyekûn zafer kazanmıştır. O yüzden de 
medeniyeti yani Batıyı teknik ve teknoloji ba-
kımından değil her şeyiyle almalı: “kurtulmak, 
yaşamak, varlığımızı devam ettirmek istiyorsak, 
hayatımızın bütünüyle -yalnız elbiselerimiz ve 
bazı müesseselerimizle değil- kafamız, kalbimiz, 
görüş tarzımız, zihniyetimiz ile de ona uymalı-
yız. Bunun dışında kurtuluş yoktur.” (Ağaoğlu, 
1972, 13) Kendisi çöküşü İslâm’a değil Müslü-
manlara bağlar; “Canlı bir din, cansız, ölü, kuru 
adetlerden ibaret bir takım resmî formüller 
halini aldı.” diyerek.

Avrupa demenin üstünlük manasına geldiği 
fikrinden yola çıktığı için Batıcı olarak da 
anılan Abdullah Cevdet, İslâm hükümetleri ile 
medeniyeti ayırırken var olan tek medeniyetin 
üstün Batı olduğunu kasteder. Cevdet, İslâm ile 
Müslümanları ve haliyle medeniyeti ayırarak 

“gerçek Müslümanlığı” medeniyet kaynağı şek-
linde telakki eder: “Müslümanlar yalnız isim ve 
kıyafetle değil, ruhen, aklen, ahlâken Müslüman 
oldukları vakit Endülüs medeniyetini, Bağdat 
Medeniyetini, Şam Medeniyetini, Hint Mede-
niyetlerini meydana getirdiler ve şimdi adeta 
koruma ve hamiyetleri altında bulunduğumuz 
Avrupa’ya irfan dersleri verdiler.” (Abdullah 
Cevdet, 2008, 73, 102, 190)

Cemil Meriç kültür veya medeniyet kelime-
leri yerine umranı kullanırken (Meriç, 1974) 
Said Halim Paşa bölünmüş bakış açısına itibar 
etmez, o asabiyenin, dinin, milliyetin hatta kül-
türün bütüncüllüğünü savunur. Batı medeniye-
tini de emperyalizm, sömürü üzerinden okur: 
“Bu medeniyet, fevkalade gelişmiş bir tekniğin 
eşsiz bir eseridir. Bu teknik insanlara, şimdiye 
kadar görülmemiş bir mükemmellikte olarak 
bütün vasıtaları hazır etmiştir.” (Said Halim 
Paşa, 1993, 209)

Said Halim Paşa, böylece medeniyet olarak cari 
Batı medeniyetini alırken onu da kültür bağla-
mında da dönüştürücü görür. Ömer Seyfettin de 
medeniyete yine toptancı yaklaşır ama oradan 
bize intikal ederken kültürü ayırmayı kesin 
şart koşar. O Batı’yla karşılaşma halimizle ilgili 
üç kavramı öne çıkarır; kültürü kendimize, 
medeniyeti ise Hristiyanlığa özgü sayar, mede-
niyeti de kesinlikle Avrupa’dan almayacağımızı 
ama Batının ürettiği temeddünü beynelmilel 
yani insanlığa ait saydığı için kabulleneceği-
mizi ifade eder. (Ömer Seyfettin, 2001, 367) 
Bu sayede Hristiyanlıkla özdeş Batı kimliğinin 
medeniyetini ve kültürünü reddederken insan-
lığa ait kılınan teknolojiyi getirmeyi salık verir, 
tekniğin kendi medeniyeti ve kültürüyle geldiği 
anlayışını kabullenmemiş görünür. Aslına 
bakılırsa Ömer Seyfettin’in kastettiği temeddün 
bütünüyle pratik el altındalık manasındaki alet 
edevattır.

İslâm dünyaya bir medeniyet inşa etmek 
için yani maddeyi mutlaklaştırarak 
dünyada bir yeryüzü cenneti kurmak 
için değil tam tersine insanın icat ettiği 
putlardan arınarak tevhidi, kulluğu 
yaşatmak için inmiştir.
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Aleti, tekniği üreten zihin yani rasyonel, Kar-
tezyen ve doğaya mütehakkim özne merkezli 
medeniyet Mehmet Âkif için “tek dişi kalmış 
canavar”ken, onları üstün kılan araç gereçler ar-
tık insanlığın malıdır. Müslümanlar bunları bile 
almaktan imtina etmişlerdi. Onun medeniyet 
anlayışı ve aslında vatan-ümmet ütopyası “tek-
noloji-makine merkezli”dir. Akif ’in şu mısraları 
medeniyet tahayyülü bakımından hayli mühim-
dir: “Bakın mücahid olan Garb’a şimdi bir kerre: 
/ Havaya hükmediyor kani olmuyor da yere. Dö-
nün de âtıl olan Şark’ı seyredin: Ne geri! / Yakın-
da kalmayacak yeryüzünde belki yeri! / Nedir 
şu bir sürü fenler, nedir bu san’atler? / Nedir bu 
ilme tecelli eden hakikatler? / Sefineler ki yarar 
kıt’a kıt’a deryayı; / Şuun ki berka inip seslenir 
durur ovada; / Balon ki rûh-ı kesifiyle yükselir 
havada…” “Sayısız mektep açılmış; kadın, erkek 
okuyor; / İşliyor fabrikalar, yerli kumaşlar do-
kuyor. / Gece gündüz basıyor millete nâfi’ âsâr; 
/ Âdetâ matbaalar bir uyumaz hizmetkâr. / Mül-
kü baştan başa i’mâr edecek şirketler; Halkın 
irşâdına hâdim yeni cem’iyyetler, / Durmayıp iş 
buluyor, gösteriyor, uğraşıyor; / Gemiler sâhile 
boydan boya servet taşıyor…” (Akif, 1994, 165)

MEDENIYET ELEŞTIRISI

Batı medeniyeti özeline girmeden medeniyet 
formunun kendisinin menfi karakterde olduğu, 
sömürüye yatkın, icbar edici ve dönüştürücü 
gücü zaman zaman eleştirilmiştir. Medeniyet 
kavramı esasında kapitalizmle beraber güç-
lenen yeni düşüncenin, zihniyetin, yöntemin 
kalıbı mahiyetindedir. Buna göre; “ticari toplum 
aynı zamanda ‘medeni’ toplumdu: Bu toplum 
sanatların ve bilimlerin serpilmelerini sağlamış 
ve insanların kendi aralarındaki farklılıklara 
saygı göstererek, kentli, incelmiş ve barışçı bir 
tarzda etkileşimde bulunabilecekleri koşulları 
sağlamıştı. ‘Medeniyet’ sözcüğü hem süreç hem 
de başarı olarak modern hayatın bu yanını gös-
termek için icat edilmişti. (…) Medeniyet kav-

ramı baskı ve sömürüyü meşrulaştırmak için 
kullanılsa da…” (Poole, 1993, 40-41) aslında bu 
postmodern rıza ve hegemonyayı karşılayacak 
bir “cebirsiz şiddeti” içeriyordu. Âktif medeniye-
tin kaidelerini bilmeyen, içselleştiremeyen tica-
ri toplumun dışında kalacağı için her halükarda 
dışlanmış, geriliğe mahkûm edilmiştir. Oswald 
Spengler medeniyetin bu karakterini net biçim-
de izah eder. Gelecek medeniyetin yani Batı me-
deniyetinin “maddi karakteri” (Spengler, 1997, 
252) aynı zamanda tahakkümcü, yönlendirici, 
şahsiyet bozucu ve kişiyi, kendine, tarihe, dini-
ne, varoluşuna yabancılaştırıcı etkide bulunur.

İsmet Özel’in Üç Mesele’si de esasında 
Heidegger’den Spengler’e Batı içi eleştiri ve 
muhalefetin, Tek Parti sonrası Türkiye’deki 
medeniyetçi furyaya uygulanmasıyla bağlantı-
lıdır. Yabancılaşma, sömürü, tahakküm kadar 
İslâmî olanın nasıl cereyan edeceği Özel’i çok 
yakından ilgilendirmiştir: “İslâmî ilkelerin sa-
vunulması, bir medeniyet savunması ölçüsünde 
ele alınamaz. Bu takdirde İslâm kaynaklarının 
bir medeniyet kurmayı öngördüğü iddia edilmiş 
olur ki böyle bir iddia abestir. Kur’ân ve Sünnet 
insanlığa nasıl yaşanması gerektiği konusunda 
yol göstermektedir. Bunun medenî veya gayri 
medenî olmak gibi bir ölçüye vurulmasına hiç 
gerek yoktur. Medeniyet, Avrupa’ya has değil-
dir; Müslüman toplumlar da onun kadar hatta 
ondan daha fazla medenîdir gibi bir yarışma-
ya girmek, herşeyden önce medenî olmanın 
geçerli bir ölçü olduğunu kabul etmek demektir. 
Çağımızda böyle bir tavır İslâm’ı başka toplum 
düzenleriyle -burjuva veya sosyalist- kaynaştırıp 
o düzenlere destek olabilecek bir dolgu düşünce 
durumuna getirmek isteyenlerin işlerini kolay-
laştırır.” (Özel, 1996, 139 - 140)

Elbette Seyyid Kutub ile olan etkileşimi, toplu-
mun İslâmîliğini öne çekmesine neden olmuş-
tur. Onun “Cemaatleşme” yazısı bir bakıma mil-
let bağının İslâm toplumu ile organize edilmiş 
hâlidir. İslâm devleti kavramının yoğun olarak 
kullanıldığı bir dönemde İslâm medeniyeti fikri 
onda İslâmî bir ulus devlet kavramıyla birle-
şir; fakat bu toplum ya da devlet medeniyetin 
sadece maddi boyutlarıyla belirmez; Kutub’ta 
medeniyet öncelikle tevhidi, akideyi, aileyi, in-
sanın yeryüzündeki halifelik görevini hakkıyla 
yerine getirmesi gibi idealist ve manevi yönleri 
ağır basar niteliktedir. “Evet, önce İslâm şeriatı-

Seyyid Kutub’ta medeniyet öncelikle 
tevhidi, akideyi, aileyi, insanın 
yeryüzündeki halifelik görevini hakkıyla 
yerine getirmesi gibi idealist ve manevi 
yönleri ağır basar niteliktedir.
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nın, İslâm ilkelerinin egemen olduğu bir İslâm 
toplumu çıkarın ortaya!” (Kutub, 1990, 93)

İsmet Özel kadar bariz sayılmasa da Nurettin 
Topçu’nun Amerikanlaşma başta gelmek üzere 
medeniyeti, Batı medeniyeti kılan değerlere 
itirazı yüksektir. Batı medeniyetinin ürettiği tek-
nik ve bilimin insanın fıtratını bozduğunu söy-
leyen Topçu, Batının tamamen makine medeni-
yeti olduğunu, ülkemizde milli kültürün elden 
gittiğini, “kendimize ait tekniği oluşturmanın 
zevkini yaşamadığımızı” belirtir. Topçu’nun 
medeniyet algısı İslâmcıların bilim ve tekno-
lojiye kilitlenmiş yapısından uzakta; dil, sanat, 
musiki, mimari, şehir ve ahlak unsurlarını öne 
çeken, Dede Efendi, Fuzuli gibi isimlere dayayan 
kimliktedir. (Topçu, 2004, 12 - 27)

Farklı medeniyet yaklaşımları içinde meseleye 
aslında Türk gerçeği, Osmanlı bütünü içinde ba-
kan isimler de bulunur. Toynbee tüm menfilik-
lere rağmen kapitalist medeniyetin Osmanlı’yı 
bitirmesini adeta kutsar. Toynbee bugünkü 
Batı Medeniyetinin “insanlık dışı” olduğunu 
kabul eder. Peki Batılı entelektüeller de bu 
sistemi, bu insanlık dışı Medeniyeti niçin kabul 
edip devamlılığı için çaba harcarlar; Toynbee 
bunu Osmanlı-Türk tehdidine bağlar: “Modern 
teknoloji bizi insan tarafından vücuda getirilen 
insanlık dışı bir çevreye sürüklemektedir. İnsan-
lık dışı bir çevrede ise, varlığımızı sürdürmek, 
eğer gayri insanî bir hayat tarzına razı olmaz-
sak, bizim için imkânsız hale gelebilir. İnsan 
toplulukları anarşiye düştüğünde, pek gaddar 
bir rejime, çoğu zaman ehven -i şer olarak razı 
olagelmiştir.” (Toynbee, 2006, 45-49; 2011)

Türkiye’de medeniyet ve İslâm medeniyeti 
üzerine yazan isimlerin başında Sezai Karakoç 
gelir. İslâm medeniyetini Hind, Çin, Yunan, Mı-
sır, İslâm ve Batı medeniyetleri zincirindeki hal-
kalardan biri gören Karakoç, İslâm medeniyeti-
nin biricikliğinden çok vahye dayalı medeniyet 
silsilesinin devamlılığından yanadır. Bu mana-
da Batı medeniyetine yalnız bu zincirdeki aynı 
hikmet çevrimini kesintiye uğrattığı için kar-
şıdır. Dolayısıyla İslâm medeniyeti dediğinde 
İslâmî bir toplum, İslâm devleti ya da şeriatın ve 
hilafetin bütüncül bir inşasından çok materya-
list dünyada vahyi ve hikmete dair olanın İslâm 
tarafından temsiliyeti vurgusunu yapar. Onun 
medeniyeti ve İslâm’ı Hz. Âdem’den başlatması, 

coğrafya olarak Ortadoğu’yu belirlemesi, kadim 
Mezopotamya kültürünü öne çekmesi mede-
niyet anlayışının Ortadoğu merkezli olduğunu 
gösterir: “tıpkı Batı’nın medeniyeti, Doğu’nun 
medeniyeti gibi, Ortanın Medeniyeti vardır. Bu 
medeniyetin adı İslâm Medeniyetidir. Ve Mezo-
potamya Medeniyetleri bu medeniyetin temeli-
dir. Yalnız, Mezopotamya medeniyetlerini bizim 
kitaplarda okuduğumuz tanımlar ve tasvirlerle 
anlamamamız lazımdır. Onları Peygamberler 
kurmuştur. Bir hakikat medeniyetidir Mezopo-
tamya.” (Karakoç, 2002, 57)

Batı, bu hikmeti ve hakikati artık kendileri-
nin ele geçirdiği iddiasındadır. Medeniyetler 
İttifakı’ndaki devamlılık zinciri, Doğu ile Batı 
arasındaki akıntının sürekliliği bir dönemin 
diyalogculuğuyla paralel işler.

MEDENIYETIN ZORBALIĞI VE YIKIMLAR

Medeniyet kavramı son yıllarda içi boş şekilde 
tarihî olanı manivela gibi kullanıp var olanı 
meşrulaştırmaya yönelik dolaşıma sokulu-
yor. Hâlbuki medeniyet tektir, cari olandır, 
kavramları belirleyen, tekniği üretip kültürü 
evrenselleştirendir.

2000’lerin ortasında İslâm düşmanlığıyla 
kendini gösteren entegrasyon karşıtı tutum, 
Breivik ve Torrent’e eylem yaptıran ruh, Müs-
lümanların kendi kültürlerini yaşama dirayeti 
göstermesinden ileri gelir. Umberto Eco Yengeç 
Adımları’yla metninde bunu Müslümanların 
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kıta Avrupa’sındaki varlığının devam etmesinin 
tek şartının sofra adabından başlayarak Batı me-
deniyeti değerlerini kabul etmesine bağlar. Im-
manuel Wallerstein, medeniyet mefhumumun 
icadının Batı ilerlemeci felsefesinin ve esasında 
tarihin sonu’na götüren bencilliğin yüceltilmesi 
görürken Braudel döngüyü bütünüyle Röne-
sans, reform, aydınlanma, modernite ve elbette 
kapitalizm ile tamamlar.

Freud medeniyetin oluşturduğu baskılar nede-
niyle insanların ruhi rahatsızlıklar geçirdiğini, 
psikolojilerinin bozulduğunu iddia eder Uy-
garlığın Huzursuzluğu’nda. Medeniyet, kültüre 
nüfuz etmektir; bunu en iyi küresel medeniyet 
başarmıştır. Bugün yeryüzünün en ücra köşe-
sindeki bir topluluk bile Batı medeniyetinin 
kültürünün araçlarını kullandığı gibi yeme 
içmesinden giyim kuşamına kadar pek çok de-
ğerini içselleştirir. Özellikle iktisadi ve tüketim 
kültürüne dair formlar tüm toplumları hakika-
ten “insanlık” denen ortak bir paydada birleşti-
rir. Salgın konjonktüründe ihtiyaçların, istekle-
rin, lüksün, gündeliğin tanımlarına tüm küresel 
birimler katıldı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline 
gelen yaptırımlar, Rusları kendi devletleriyle 
karşı karşıya getirebildi. Yalnızca kredi kartları-
nı kullanamama değil zincir fast food ve kahve 
mağazalarından sosyal medyaya, ev mobilyası 
mağazasından kot ve spor giyim ürünlerine 
kadar geri çekilmeler Rusların psikolojilerini 
bozdu. Çünkü medeniyet, devlet mekanizması, 
ekonomik hayatı değil başka’sının kültürünü 
tahakküm altına almaya, insanı ihtiyaç ve istek 
dengesini bozarak yeni istekler icat ederek 
teslim almaya çalışır. Günümüz küresel kültürü 
bunu büyük oranda başarmıştır. Batı medeniye-
ti tarihte hiçbir medeniyetin yapamadığı kadar 
kültürünü evrenselleştirdi.

Medeniyet toplumunu ve öteki’ni homojenleş-
tirir. Herkesi merkezinden ürettiği kültürün 
dairesi içine almaya çalışır; bu da beraberinde 
zihinleri kontrole götürür. Bilindiğinin aksine 
medeniyet çok kültürlü, çoğulcu değil kapsa-
yıcı ve tektipleştiricidir. Egemen medeniyeti 
hiçe sayarak kendi kültürünü yaşayanları ciddi 
tehdit olarak kodlar. Medeniyetler çatışması, 
İslâm kültürünü bir türlü dönüştürememenin 
acısıyla ortaya çıkmıştır; Batıda milenyum 
sonrası entegrasyonu bitirip Avrupa’da Müslü-
man avına çıkılsa bile, Müslümanlar en azından 

Avrupa’nın istediği temel İslâmî kültür ögeleri-
ni korumayı sürdürdü.

İlk Müslümanlar, Dört Halife Dönemi medeni-
yetleşmekten uzak, ideal bir dönemdir. Raşid 
halifelerin İslâmî olanı bozabilecek medeni un-
surların nüfuzuna direnç gösterdikleri pek çok 
örnek vardır. Salebe kıssası özelinde zekâttan 
kaçınılmasından namazı terk etmeye kadar 
Müslümanlar büyüyüp güçlenip zenginleştikçe 
yaşam formunu yeni adetlerle, maddi ölçüler-
le değiştirmeye yöneldi. Emevilerle birlikte 
kendinden olmayanı ret, dönüştürme ameliyesi 
Abbasilerde zenginliğin uzlaşmaya götürmesi-
ne, küfrü hoş görmeye kadar sevk etti. Büveyhi-
lerin tahakkümüne girmek medeniyetin açtığı 
gevşeklikle ilgili… Buna tabi Endülüs’ü de ek-
lemeli… Var olan şaşaayı, güzellikleri, iktisadi, 
mimari büyüklükleri muhafaza etme akabinde 
küfürle bir arada yaşamayı, uzlaşmayı formüle 
edince Reconquista ateşi kendilerini buldu. 
Medeniyet aşkı, kâfir kılıçlarına yenik düştü.

MÜSLÜMANLAR IÇIN     
YENI VAROLUŞ IMKÂNLARI

Medeniyetçiler, İslâm medeniyetinin Uzak 
Doğu, Hint ve Çin’den Batı medeniyetine 
kadar uzanan silsilesi içinde bulunmasından, 
Yunan’dan aldığını Batı’ya aktarmasından 
kıvançla söz eder. Günümüzde fikrî ve siyasi 
sahada Batıyı Batı yapan değerlerin İslâm me-
deniyetinden aktarıldığı böbürlenmesi sıklıkla 
yapılırken Batının bu bilgiyi değiştirip dönüş-
türüp hatta İslâm’a mugayir hale getirerek 
medeniyetini inşa ettiği akıllara gelmez ya da 
getirilmek istenmez.

Varlık anlayışından metafiziğe, doğa tasavvu-
rundan epistemoloji ve insan tanımına kadar 
Batının önceki hemen tüm medeniyetlerin 
ortaya koyduğu bilgi ve yapıyı âdeta tersine 
çevirmesi nedeniyle belirtilen medeniyet zinciri 
de hatalıdır. İslâm biriciktir; bugünkü medeni-
yetçiler Müslümanın ayrıksılığını, kendine öz-
gülüğünü ortadan kaldıracak tezler ortaya atar. 
İslâm kültürü bu manada ciddi bir imkândır; 
medeniyet bir şekilde asabiyeyi kalgıttığı, 
milliyetçiliği öne çıkardığı için Müslümanın 
aslî kültürü müşterekleri oluşturup, ümmeti de 
toparlar. İslâm kültürü üzerinden oluşturulacak 
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bir siyasal alan ümmet fikrini diri tutar, o biri-
cikliği, İslâm davasını dinamik sahaya taşır.

Medeniyeti İbn Halduncu hadarilikle, şehirli-
likle aynı görmek son derece yanlıştır; İslâm, 
Müslüman şehir hayatında var olur gelişirken 
medeniyet ufkunda silinir. Bu açıdan asr-ı saa-
det sonrasıyla bilhassa Kanuni ertesi birbirine 
çok benzer; ilâyı kelimetullah’ı, tevhidi hedefle-
diği için zaferler kazanan Müslümanlar bun-
ları korumaya, tebaayı kontrol altına almaya, 
yönlendirmeye, hali hazır iktidarı perçinlemeye 
çalışırken Müslümanın asıl amacını, dünyadaki 
varlığını unutur, unutturur.

Müslümanlar devletsiz var olabilir mi? Özel-
likle günümüzde devletsiz varlık göstermek 
imkânsız olduğu için Müslümanlar devlet me-
kanizmasını sağlamlaştıracak adımları atmakla 
mükellef esasında. Devlet-ümmet ekseni-millet 
bağı günümüzde varoluşsal güvenlik sahasının 
en önemli bileşenlerini oluşturur. Devlet, millet 
hayatı medeniyet inşa etme azmi ile uyuşmaz. 
Örgütlü yapılar Müslümanın dünyadaki haya-
tını, misyonunu güvenceye alır ama medeniyet 
onu saptırır. Devlet ve millet hayatı Müslüman-
ların bu dünya için yaşama felsefesini ortadan 
kaldırırken medeniyet aşaması bu dünyayı 
mutlaklaştırmaktır.

İnsanlar yeryüzünde hayatlarını idame ettirmek 
için gayret gösterir; medeniyet içinde yaşa-
yanlar ise hayatını zevke çevirir, her ortamda 
konfor arar, güzeli Allah’ın varlığı etrafında 
temaşa için değil öte dünyada hesap verme 
kaygısı gütmeyen bir estetik keyfe odaklar. 
Allah insanlara aslolanın ahiret, “dünya hayatı-
nın ise bir oyun ve eğlenceden ibaret” olduğunu 
bildirirken medeniyet bu oyun ve eğlenceyi inşa 
eder, büyütüp geliştirir.

“Vahiy medeniyeti” kavramını kullananlar ne 
medeniyet kelimesinin evveline, gelişimine 
bakıyor ne İslâm’ın bağlamını önemsiyorlar; 
pratik ve pragmatik olarak İslâm’ı araçsallaştı-
rarak kendilerine yer yapmaya çalışırken İslâmî 
düzen fikrini de imha ediyorlar. Allah vahyin-
de, kelamında, İslâm’ında esas itibariyle sırf 
medeniyet kurmayı değil tevhidi ayakta tutmayı 
emreder. Medeniyet, yüksek binalar, mızrak 
ucuna Kur’ân sayfaları taktıran iktidar kavga-
ları, kitlesel ölüme yol veren nükleer bomba 

yapma iradesi, tohum ıslahı, kimyasal gübresi, 
her gün güncellenen yeni sürüm teknolojileriy-
le kendini gösteriyorsa bu sünnetullaha isyan-
dır. Bu tarzıyla İslâm medeniyeti olmaz; İslâm 
Allah’a savaş açan, sömürüyü, tahakkümü, ez-
meyi, oyun ve eğlenceden ibaret dünya hayatını 
vazgeçilmez kılan bir medeniyeti hedeflemez.

Kur’ân ve Sünnet’ten uzaklaşan, dünyadaki va-
roluşunu anlamlandıramayan Müslümanın aslî 
olandan saptıktan sonra kurduğu yapı belki me-
deniyet olur ama İslâmî/tevhidi olamaz! MBöy-
lesi bir medeniyet putlar üretir, kültler icat eder, 
Müslüman ise tevhidi ikame eder, amacı sadece 
budur. İnsanı Allah’tan uzaklaştıran, Allah’ı 
unutturan, şaşaalı binalar, kudretli şahıslar-ida-
reler inşa eden bir medeniyete-medeniyetçilik 
anlayışına karşı Müslümanlar olarak tevhidi 
yaşatmanın derdinde, idesinde olmalıyız.
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AYASOFYA TARTIŞMALARI ÜZERİNE 
BİRKAÇ DERKENAR

ABDÜLKADIR KARAMAN

Y enilgi ve umutsuzluk ay-
dınları galip kültüre bazen 

teslim olmaya, bazen de yaran-
maya sürükleyebilir. İnsanın 
ve toplumun değişmesi uzun 
ve sabır gerektiren bir süreçtir. 
Peygamber kıssalarında görü-
leceği gibi bazen peygamberler 
bile hata ederek gelecekten ve 
toplumun inkılabından umut-
larını keserek, görevlerini terk 
etme zafiyetine dahi düşebilir-
ler. Bazı aydınlar da değişim ve 
aydınlanmanın sorumluluğunu 
ve gecikmesini, kendi başarı-
sızlıklarını kendilerinde ara-
yacaklarına suçu içinde yaşa-
dıkları topluma ve kültürlerine 
bağlarlar.

Bu psikoloji onları kendi geç-
mişlerini, zaferlerini, tarihle-
rini, başarılarını, bütün biri-
kimlerini suçlamaya, galiplere 
yaranmaya, onlara sığınmaya, 
hatta onları yüceltmeye götü-
rür. Geçmişi analiz etmek on-
dan ibret, ders çıkarmak ne ka-
dar doğruysa, bize ait olan her 
şeyi aşağılamak, kendi geçmi-
şini sürekli suçlayarak günah-
larından kurtulacağını kendini 
temize çıkaracağını zannetmek, 
başarısızlığının mazeretini tari-

he ecdadına hatta değişmesini 
hedeflediğiniz kendi toplumu-
nuza yüklemek o kadar yanlış-
tır. Tarihî geçmişini her şeyiyle 
kutsamak kadar, her şeyi de 
inkâr ve aşağılamak da aydın-
ları sorumluluktan kurtarmaz. 
Sürekli geçmiş şanlı ecdat vur-
gusuyla veya eski âlimlerin 
ilimlerinin ve bilgilerinin ola-
ğanüstülüğüyle övünerek yeni 
bir düşünce, yeni bir içtihat, 
yeni bir hayır, yeni bir başa-
rı üretemediğiniz gibi sürekli 
geçmişi dövmek, sürekli bizim 
mahalleyi aşağılamakla da siz 
yükselmezsiniz.

AYASOFYA’NIN CAMIYE 
ÇEVRILMESI ZULÜM MÜ?

Bu psikolojinin son örnekle-
rinden biri de Deutsche Welle 
kanalında Ayasofya konusun-
daki bir röportajda görüldü. 
Söz konusu röportajda bizim 
mahallenin aydınlarından biri 
Ayasofya’nın camiye çevrilme-
sinin Hac Suresi 40. ayetinin 
delaletiyle koruma altında olan 
Hristiyan mabedine ve Hristi-
yanlara zulüm olduğunu ima et-
miş, bu tasarrufa karşı çıkmıştı. 
Bunun Kur’ân’ın fetih anlayışı-

nın barış ilkesiyle de bağdaşma-
dığını söylemişti.

Öncelikle bu aydını hâlâ bizim 
Kur’ân mahallesinin çocuğu 
olarak kabul ettiğimizi, birçok 
değerli âlim gibi bazı görüşleri-
ne katılmasak da kendisinin de 
ilminden, araştırmalarından, 
kitaplarından istifade ettiğimizi 
belirtelim. Ayasofya hakkında-
ki görüşleri sebebiyle diğer de-
ğerli âlimlerimiz gibi hakkında 
linç, iftira kampanyaları açılma-
sına, fikirleri üzerine ambargo 
uygulanmasına karşı çıktığımı-
zı da açıklamalıyız. Daha önceki 
yıllarda put kıracağım derken 
pot kırdığına defalarca şahit ol-
muştuk. Bu defa kırılan potun 
büyüklüğü sebebiyle eleştiri 
ve karşı görüşlerimizi kamu-
oyu önünde açıklamak gereği 
duyduk.

Hac Suresi’nin 40. ayetinde 
“Çünkü Allah insanları bir-
birlerine karşı savunmasız bı-
raksaydı, şüphesiz o zaman, 
içlerinde Allah’ın isminin çokça 
anıldığı manastırlar, kiliseler, 
havralar ve mescitler (çoktan) 
yıkılıp gitmiş olurdu. Ve mu-
hakkak ki Allah, onun dava-
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sına arka çıkanlara yardım 
edecektir.” buyrulur. Bu ayetin 
Allah’ın isminin zikredildiği 
mabetlerinin yıkılmasının ön-
lenmesi için Allah’ın mabetle-
rinin gerekirse savaşla savunul-
ması gerektiğine işaret ettiği bir 
ayet olduğu açıktır. Burada adı 
zikredilen ‘manastırlar, kilise-
ler, havralar’ birçok âlime göre 
zamanındaki müminlerin mes-
citleridir. Mesela Hasan Basri 
burada zikredilen mabetlerin 
Allah’ın tek hak dinini savunan 
Musa, İsa gibi peygamberlerin 
ve onların gerçek takipçilerinin 
bu dinler bozulmadan ve tahrif 
edilip şirk dini hâline getirilme-
den önceki mabetleri olan ma-
nastırları, kiliseleri ve havraları 
kastediyor, bu dönemlerde ki 
müminlerin mabetleri olduğu-
na işaret ediyor. Ayette zikredi-
len manastırlar kiliseler ve hav-
raların yozlaşan Musa ve İsa’nın 
yolundan uzaklaşan Hristiyan 
ve Yahudilerin inşa ettiği ma-
betler değil Resûlüllah’tan önce 
Allah’ın hak dinini tebliğ eden 
Musa, İsa nebilerin ve takipçile-
rinin inşa ettiği Müslüman ma-
betleri olduğunu vurgulamıştır.

Yoksa buradaki manastır ve ki-
liseler Pavlus ve takipçileri tara-
fından şirkin yuvası ve öğretim 
merkezi hâline getirilen Hristi-
yan mabetleri değildir. İkincisi 
bu ayette zikredilen eylem; ki-
liselerin şirkten arındırılarak 
camiye çevrilmesi değil içinde 
Allah’ın adının çokça zikredil-
diği zamanında Müslümanların 
içinde ibadet ettiği kiliselerin 
yıkılarak yok edilmesidir. Oysa 
Ayasofya ne Fatih Sultan Meh-
met tarafından ne de günümüz-
de, müzeden camiye çevrilerek 
yıkılmıştır. Bilakis Ayasofya 
Sultan Mehmet zamanında da 
günümüzde de baştan aşağı 
yenilenmiş, restore edilmiş, 
yapısı güçlendirilmiş, mümin-
lerin ibadetine açılmış, içinde 
Allah’ın adının çokça anıldığı 
mescit hâline getirilmiştir.

Yine bu ayette manastır ve ki-
liselerin içinde “Allah’ın adının 
çokça zikredilmesi”1 şeklinde 
açıkça bir şart vardır. Yoksa 
içinde Allah yerine tanrılaştı-

1 Zikir; Kur’ân’da vahiy kitapları “O hâlde 
benim uyarımdan korkan kimseye yüce 
Kur’ân ile hatırlatarak öğüt ver.” (50/45). 
İbadet “Ve Allah’ın zikri en büyüktür 
(ibadettir)” (29/45). Hafıza ve bir şeyin 
zikredilmesi, anlatılması, söylenmesi veya 
ifade edilmesi anlamlarına gelir.

rılmış İsa’nın adının anıldığı, 
Meryem’in ilahlaştırıldığı, put-
laştırıldığı kiliseler ibadetha-
neler yıkılması önlenecek, sa-
vunulacak mekânlar değildir. 
Bilakis, bunların adı kilise değil 
mescit bile olsa Mescid-i Dırâr 
olayında olduğu gibi yıkılıp, ya-
kılması gerekirdi. Ayasofya’nın 
Bizans cari düzeninin muhafa-
za edilmesini, Pavlusçu Hristi-
yanların yönetiminde kalması-
nı savunanlara Mescid-i Dırâr 
olayını hatırlatmak durumun-
dayız.2 Mescid-i Dırâr; Medineli 
münafıkların Bizans’la iş birliği 
yaparak, onun ön karakolu gibi 
davranarak zararlı eylemlerde 
bulunmak, müminler arasına 
ayrılık sokmak gibi bir amaçla 
Medine’de şehir merkezine ya-
kın kurdukları mescittir. İçinde 
namaz da kılınan bu mescide 
Resûlüllah’ı da davet etmişler-
di. Ancak Allah onların bu kötü 
niyetlerini açıklayıp elçisini va-
hiyle uyardığında Allah Resûlü 
içinde namaz da kılınan bu 
mescidi yıktırmıştı. Çünkü bu 
mescidin kuruluş amacı iyi ni-
yete dayanmıyordu. Nebi kuru-

2 Mescid-i Dırâr için bk. Hüseyin Algül, 
“Mescid-i Dırâr”, Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı 
Yayınları, Ankara, 2004, cilt: 29, s. 272-273.
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luş amacı iyi niyetle olmayan, 
ancak adı mescit olan, içinde 
namaz da kılınan bu mescidi 
Tevbe Suresi’nin aşağıda zik-
redilen ayetleri indiğinde yık-
tırmıştı. Olayı ayetlerden izle-
yelim: “Ve (birtakım) zararlı 
eylemlerde bulunmak, dinden 
çıkmayı örgütlemek, mümin-
ler arasına ayrılık sokmak ve 
başından beri Allah ve onun 
elçisine karşı savaş tavrı içinde 
bulunanlara bir gözetleme yeri 
sağlamak için (ayrı) bir ma-
bet kuranlar (var). Bunlar (ey 
inananlar, size) muhakkak ki, 
şöyle yemin edecekler: ‘Biz (bu-
nunla) sadece iyilerin iyisini 
yapmak istemiştik! Oysa Allah 
onların yalancılar olduğuna 
(bizzat) tanıktır. Böyle bir yere 
asla adımını atma! İçine adım 
atacağın en uygun mescit, daha 
ilk günden beri Allah’tan yana 
sağlam bir bilinç ve duyarlık 
temeli üstünde yükseltilen mes-
cittir. (Öyle bir mescit ki) orada 
arınmak isteğiyle dolup taşan 
adamlar vardır (ki zaten) Allah 
(da) kendini arındıranları se-
ver.” (9/107-108)

AYASOFYA ALLAH’IN ADININ 
ÇOKÇA ANILDIĞI   
BIR MESCIT MIYDI?

Ayasofya, Bizans döneminde 
Doğu Roma İmparatoru olarak 
dini emri altına alıp kullanmak 
isteyen Birinci Kostantin’in ya-
pımına başladığı bir kilisedir. 
Birinci Kostantin Batı Roma 
İmparatorluğu ve Papalığa kar-
şı, Hristiyan tebaayı da kendine 
bağlayacak, kendi kontrolünde 
bir dini merkez kilise oluştur-
mak istemişti. İlk adım olarak 
Birinci İznik Konsülü’nü top-
layarak Ayasofya’nın kuruluş 
amacına da kaynaklık edecek, 
Roma’nın pagan inançlarına 
benzer Ortodoks akidesini 

oluşturmuştur. Bu Konsül’de 
asıl çekişme konusu; İncillerin 
sahihliği değil Ariusçularla İs-
kenderiyeli Athanasios’un ideo-
lojileri arasındaki mücadeledir. 
Ariusçular İsa’nın Tanrı’dan 
bir öz ancak Tanrı tarafından 
yaratıldığını kabul ediyor, ev-
reni ve diğer insanları Tanrı’yla 
beraber İsa’nın yarattığını sa-
vunuyordu. Neticede İsa’yı 
ilahlaştırsalar da onun sonra-
dan yaratıldığını kabul ediyor, 
ezelî/öncesiz olduğu inancını 
benimsemiyordu. İskenderiyeli 
Athanasios ise İsa’nın yaratıl-
madığını, Tanrı ile aynı özden 
olup evrenin başlangıcından 
beri var olduğunu iddia ediyor-
du. Yaratılmamıştı, doğmuştu. 
Onlara göre İsa, haşa Tanrı’dan 
doğan Tanrı’ydı! İznik Konsülü, 
Athanasios’un ‘Ezelî Tanrı İsa’ 
tezinin galibiyetini ilan eden 
bildirgeyle sona erdi. Sonunda 
Ayasofya’nın kurucusu Birinci 
Kostantin’in gücü/baskısı ile 
Ariusçularla birlikte İsa’yı sa-
dece peygamber olarak gören 
diğer Hristiyan mezhepleri de 
aforoz edildi, yaşayanları gö-
rüldüğü yerde kâfir ilan edilip 
öldürüldü. M.S. 325’te İznik’te-
ki Konsül’de hazırlanan ve Pav-
luscu Hristiyanlığın mezheple-
rinin hemen hemen hepsince 
kabul edilen inanç bildirgesi 
aynen şöyledir:

“Her şeye gücü yeten, görülen 
ve görülmeyen, bütün şeyle-
rin Yaradan’ı olan bir tek Baba 
Tanrı’ya inanıyoruz; bir tek 
Rab İsa Mesih’e inanıyoruz: 
Tanrı’nın oğlu, Baba’dan doğan 
biricik oğul, yani Baba’nın öz-
varlığından oluşan Tanrı’dan 
Tanrı, Nurdan Nur, gerçek 
Tanrı’dan gelen gerçek Tanrı, 
yaratılmış değil, doğurulmuş, 
Baba’nın aynı öz varlığına sahip 

olan, kendi aracılığıyla gökteki 
ve yerdeki her şey yapılmış, biz 
insanlar için ve kurtuluşumuz 
için gökten inmiş, insan bedeni 
almış ve insanlar arasında yaşa-
mış, sıkıntı çekmiş ve üçüncü 
günde ölümden dirilmiş, göğe 
yükselmiş, dirilerle ölüleri yar-
gılamaya gelecek olan odur ve 
Kutsal Ruh’a da inanıyoruz.”

Bu Konsül’den 12 sene sonra 
M.S. 337’de Ayasofya’nın ilk 
binasının İsa’yı ilahlaştıran 
müşrik inanç temeli üzerine 
inşasına başlanmıştır. Bu ma-
bet teslise dayanan şirk inancı 
üzerine bina edilmişti. Oysa 
Resûlüllah’ın emriyle içinde 
namaz kılanların da bulunduğu 
ismi mescit olan, kuruluş amacı 
şirk gibi affedilmez bir günah 
olmadığı hâlde Mescid-i Dırâr 
yıkılmıştır. Resûlüllah Allah’ın 
emriyle kendisinin de namaz 
için davet edildiği ve içinde 
bazı Müslümanların namaz 
da kıldığı mescidi yıktırmıştır. 
Çünkü kuruluş amacı zarar ve 
fitne olan bir bina mescit bile 
olsa yıkılmalıydı! Ayette belir-
tildiği gibi Mescid-i Dırâr’ın ku-
ruluş amacı: “(birtakım) zararlı 
eylemlerde bulunmak, dinden 
çıkmayı örgütlemek, mümin-
ler arasına ayrılık sokmak ve 
başından beri Allah ve onun 
Elçisi’ne karşı savaş tavrı içinde 
bulunanlara bir gözetleme yeri 
sağlamak için (ayrı) bir mabet 
kurulmasıydı.”

Ayasofya’nın inşasını başlatan 
Birinci Kostantin’in gerçek bir 
Hristiyan olmadığı hâlde dini 
kullanmak için Hristiyan gö-
züktüğü önemli sayıda Hristi-
yan tarihçisinin de katıldığı bir 
görüştür. Bilhassa ünlü tarihçi 
Eusebius’un bilgilerine dayana-
rak Hristiyan tarihçilerin Kons-
tantin hakkındaki bilgileri şöy-
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le özetlenebilir: Konstantin’in 
Hristiyan tanrısı ile  güneş  tan-
rısı  arasında  bir  zıtlık  veya  
çelişki  görmediği belirtilmek-
tedir.  Konuyla  alakalı  verilen  
örneklerden  birisi  ise  şudur: 
Konstantin  324  yılında  bir  
bildiri  yayımlayarak  bütün  
askerlerin  üstün  tanrıya tap-
malarını  istemiştir.  Ne var ki 
Konstantin bunu  öyle  bir  gün-
de  yapmıştır  ki  hem Hristiyan-
ların,  İsa’nın  yeniden  dirilişi-
nin  yıl  dönümü  kutladığı  hem  
de  güneş  kültü  dininin  kutsal  
saydığı  bir  güne  denk getir-
miştir.  Dolayısıyla  iki  taraf da  
buna  karşı  çıkmayarak  bugü-
nü  kutlamak durumunda kal-
mıştır3  Buna karşın uzmanlar 
onun gerçek bir Hristiyan ola-
rak pagan dinini yasaklama-
sı gerekirken bunu yapmadığı-
nı,  birçok  pagan  ayinine  izin  
verdiğini,  daha  da  ötesi  buna  
izin  vermekle  kalmayıp  fırsa-
tını  buldukça  onlara  destek  
verdiğini  ve  bazı  ayinlere biz-
zat  katıldığını  iddia  ederler.

Jacob Burckhardt, Konstantin’in 
uygulamalarının büyük  çe-
lişkiler  içerdiğini,  bir  taraf-
tan  miğferlere  İsa  amblemini  
yapıştırırken diğer  taraftan  
Jüpiter  anısına  zafer  anıtla-
rı  yaptırdığını  belirtir.  Aynı  
zamanda Konstantin’in bastı-
ğı  paraların  üzerinde  güneş  
tanrısının  işaretinin  olduğu-
nu  söyler.  Bununla  birlikte  
Konstantin’in ilk  dinî  pratiği  
olarak  308  yılında  Apollo  ta-
pınağını  ziyaret  etmesinin  de  
önemli  olduğunu  dile  getirir. 
Bunları  yapmaktaki  amacı-
nın  da Konstantin’in iki  dine  
desteğini  birlikte sürdürüp,  
iki  tarafın  da  gücünden  fay-

3 Jacob Burckhardt,  The  Age  of  
Constantine  The  Great,  Unıversity of 
California Press, New York, 1983, s.  297.

dalanmak  istemesi  olarak  su-
nar.  Burckhardt,  aynı  zaman-
da  Konstantin’in çocukluktan  
beri  imparatorluk sarayında  
büyüdüğünü  ve  seferlere  
katıldığını  bu  nedenle  siya-
seti  ve  toplumu çok iyi bil-
diğini  belirtir.  Dolayısıyla  
Konstantin’in Hristiyanların  
artık  sayıları  çok  olan,  iyi  bir  
topluluk  olduğunu  bildiğini,  
bununla  birlikte  Hristiyanla-
ra  uygulanan  işkencelerin  de  
sonuç  vermediğini  gördüğünü  
söyler. Konstantin’in,  uygula-
dığı  siyaseti  bütün  bunları  
düşünerek  oluşturduğunu be-
lirtir. Biraz  daha  açarsak  Burc-
khardt  güçlü  ve  birlik  içinde  
bir  imparatorluk  oluşturmak  
için  Konstantin’in Hristiyanlığı 
ve müntesiplerini kullandığını  
söyler.

Özetle Hristiyan tarihçilerin 
de açıkladığı gibi ne Ayasofya 
içinde Allah’ın adının anıldığı 
bir mümin mescididir, ne de ilk 
kuranlar bunu Allah rızasını gö-
zeterek inşa etmişlerdir. Ne de 
sonraki kullanımı tevhid inancı 
doğrultusunda olmuştur. Aya-
sofya Kilisesi rahipleri gerek 
kuruluşundaki İsa’yı Tanrı ilan 
eden temel akidesinden gerekse 
kuruluşuna ve inşasına öncü-
lük eden Birinci Kostantin’in 
inancı ve niyeti Allah’ın adının 
çokça zikredilmesi değildir. 
Doğu Roma İmparatorluğu 
yani Bizans’ın Hristiyanları 
da kullanarak pagan inançları 
İsa’nın öğretisine katarak yeni 
bir Roma tanrılar panteonuna 
İsa, Meryem ve Kutsal Ruh’u 
katarak Bizans’ı güçlendirecek 
bir karma din ve bunun merke-
zi olacak Ayasofya Kilisesi’nin 
inşasına başlamış bunun temel-
lerini oluşturmuştur. Ayasofya; 
sadece ibadet amacıyla kurulan 

bir mabet değil Roma kralları-
na hizmet eden, Roma düzeni-
ni meşrulaştıran, aynı zaman-
da diğer kiliselerin üstünde 
merkezî bir kilise ve İsa’yı ilah-
laştıran Pavluscular’ın dünya 
çapında bir eğitim ve yönetim 
merkeziydi.

Mabetleri yalnız Allah’a ibadet 
edilen yer hâline çevirmek bir 
İslâm peygamberi olan İsa’nın 
da misyonudur. Kur’ân’da, ahi-
rette Allah: “Sana ve Annene 
tapmaları için sen mi söyledin 
Ya İsa?” diye İsa’yı sorguya çe-
keceğini söylüyor.4 İsa cevaben: 
“Ben onlara: Benim ve sizin 
Rabbiniz olan Allah’a kulluk 
edin, diye senin bana emretmiş 
olduğundan başka bir şey söy-
lemedim. Ben onların içinde ol-
duğum sürece onları kolladım, 
fakat sen beni vefat ettirince 
onları gözetleyen (yalnız) sen 
oldun. Sen her şeyi görensin.” 
(5/117) diyerek kendini ilahlaş-
tıranlardan uzak olduğunu, on-
ları reddettiğini söyler.

4 “Ve yine Allah demişti ki: ‘Ey Meryem oğlu 
İsa sen mi insanlara ‘Beni ve annemi, 
Allah’tan başka iki tanrı edinin’ dedin?’. 
Hâşâ, dedi, Sen yücesin, benim için gerçek 
olmayan bir şeyi söylemek benim haddime 
değildir! Eğer demiş olsaydım, sen bunu 
bilirdin, sen benim nefsimde olanı bilirsin, 
ben senin nefsinde olanı bilmem, çünkü 
gizlileri bilen yalnız sensin, sen!” (5/116)
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İncillerde Kudüs’teki büyük 
mabedin ticaret yeri, haydut 
ini5 hâline getirilip, dul kadın-
ların mallarının sömürülmesin-
den6 dolayı İsa’nın çok kızdığı 
mabette görevli hahamlara “Bu 
mabed yıkılacak!” dediği ya-
zılıdır. Misyonunu kaybetmiş 
ticaret yeri hâline getirilmiş, 
Süleyman’ın inşa ettiği mabedi 
yıkımla tehdit etmiştir.7 Bunun 
üzerine Yahudiler İsa’yı Roma-
lılara şikâyet ederek vefatına 
vesile olmuşlardı. Kur’ân’da ve 
İncillerde çizilen İsa portresi; 
taraftarlarının kendini ve an-
nesini ilahlaştırmasına şiddetle 
karşı çıkan, misyonunu yitirmiş 
mescitlerin yıkılacağını haber 
veren bir İslâm peygamberidir.8

AYASOFYA’NIN CAMIYE 
ÇEVRILMESINE KARŞI 
ÇIKMANIN ANLAMI

Ayasofya’nın İsa’nın da rabbi, 
ilahı olan Allah’a ibadet edilen 
bir yer hâline getirilmesine kar-
şı çıkmak; Mekke’nin fethedile-
rek Kâbe’nin putlardan temizle-
nip, mescit hâline getirilmesine 
de karşı çıkmaktır.

Fatih Sultan Mehmet’in, Birinci 
İznik Konsülü Bildirgesinden 

5 “İsa, tapınağın avlusuna girerek oradaki 
bütün satıcı ve alıcıları dışarı kovdu. Para 
bozanların masalarını, güvercin satanların 
sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi: 
`Benim evime dua evi denecek’ diye 
yazılmıştır. Ama siz burayı haydut inine 
çevirdiniz!” (Matta Bap 21).

6 “İsa ders verirken şöyle dedi: ‘Uzun 
kaftanlar içinde dolaşmaktan, meydanlarda 
selamlanmaktan, havralarda en seçkin 
yerlere ve şölenlerde başköşelere 
kurulmaktan hoşlanan din bilginlerinden 
sakının. Dul kadınların malını mülkünü 
sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden 
bu kişilerin cezası daha da ağır olacaktır.” 
(Markos Bap 12).

7 “İsa tapınaktan çıkarken öğrencilerinden 
biri ona, ‘Öğretmenim’ dedi, ‘Bak, ne 
görkemli taşlar! Ne görkemli yapılar!’ İsa 
ona, ‘Bu büyük yapıları görüyor musun? 
Burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi 
yıkılacak!’ dedi.” (Markos Bap 13).

8 Hz. İsa’nın İslâm peygamberi olarak ele 
alındığı bir çalışma için bk. Muhammed 
Abdurrahim, Bir İslâm Peygamberi: Hz. 
İsa, çev. Kürşat Demirci, İnsan Yayınları, 
İstanbul, 2015.

ve Roma İmparatoru Birinci 
Kostantin’in inanç ve siyase-
tinden şirk ve politika için inşa 
edildiği açıkça ortaya çıkan bu 
mabedi camiye dönüştürme-
si son derece önemlidir. Onun 
bu mabedi şirk unsurlarından 
arındırıp, mozaikleri de sıvayla 
kaplayarak, içinde beş vakit na-
maz kılınıp, Allah’ın adı anılan, 
Allah’ın korunmasını emrettiği 
mescit hâline çevirmesi, yıkma-
ması, yenilemesi, güçlendirme-
si doğru ve Kur’ani bir davranış 
olmuştur. Kaldı ki İsa yaşasaydı 
ve Ayasofya’nın bir şirk yuvası 
hâlini görseydi, onun Kudüs’te-
ki gibi bir ticarethane, bir hay-
dut ini, hâline geldiğini görüp 
yıkılacağını söylediği büyük 
mabet gibi onun da yıkılması 
gerektiğini söylerdi.

Gelelim Hz. Ömer’in Kudüs’teki 
kiliselere dokunmama uygula-
masına. Kudüs, Müslümanların 
emiri Hz. Ömer’in mabetlerine 
ve din adamlarına dokunulma-
yacağı garantisine ve fermanına 
güvenerek savaşılmadan an-
laşmayla müminlerin emirine 
teslim edilmiştir. Karşılıklı bir 
anlaşma ve bunun karşılığında 
verilen bir eman/güvenlik ga-
rantisi mevcuttur. Müslüman 
orduları bu eman garantisiyle 
şehre girmişlerdir.9 Şayet İs-

9 Kudüs’ün fethi Filistin’in çevre şehirleri 
Amr b. el As komutasındaki İslam 
ordularınca zapt edilirken; Kudüs’ün 
idarecileri ve halkı, uzun süren kuşatmanın 
ardından adil olduğu kendilerince de 
bilinen Hz. Ömer’in bölgelerine gelmesinin 
karşılığında anlaşmaya varabileceklerini 
söylemişlerdir. Fethedilen diğer 
beldelerdekilere tanınan ayrıcalıkların 
kendilerine de sağlanması şartıyla şehri 
teslim edeceklerdir. Gerçi Yermük Savaşı 
sonuçlandıktan sonra, fetihten dokuz ay 
öncesi Kudüs’ün Hristiyan idarecileri şehri 
terk etmişlerdi. Hz. Ömer İlya (Eyle) 
halkına verdiği emannamede ‘onların 
canlarına, mallarına, kiliselerine, haçlarına, 
hasta ve tüm bireylerine 
dokunulmayacağını, kiliselerin mesken 
yapılmayacağını, içerisindeki kutsal 
malzemelere el sürülmeyeceğini, kimsenin 
dininden ötürü dışlanmayacağını ve 
zorlanmayacağını’ açıkça ilan etmiştir. 
Taberi’nin Seyf b. Ömer’e dayandırarak 

tanbul yani Bizans, barış ile 
İslâm emanı altına girseydi. Bu 
antlaşmada Ayasofya’nın Hris-
tiyanlarca eskisi gibi kullanıla-
cağı şartı olsaydı, Ayasofya’nın 
cami yapılması kabul edilemez-
di. İstanbul’un fethinde böyle 
bir antlaşma ve eman yoktur. 
Kostantinopolis sonuna kadar 
direnmiş, savaşmış ve savaşı 
kaybetmiş, İstanbul olmuştur. 
Tıpkı Mekke’nin fethinde, için-
deki şirk unsuru putlardan te-
mizlendikten sonra Kâbe’nin 
statüsünün Resûlüllah tara-
fından belirlendiği gibi Sultan 
Mehmet’in ve zafer kazanan 
Müslümanların Ayasofya’nın 
nasıl kullanılacağını belirleme 
hakkı ve yetkisi vardır. Bunun 
kılıç hakkıyla filan bir ilgisi 
yoktur, olsa olsa Allah’ın tevhid 
hakkıyla ilgisi vardır. Tevhidin 
olduğu yerde mütekabiliyet de 
düşünülemez, hakla batıl takas 
edilmez. Kaldı ki Allah’a ibadet 
ve zikir amacıyla kurulması, 
kullanılması gereken bir ma-
bedi İsa’nın ilahlaştırıldığı bir 
şirk merkezi ve bu öğretinin 
okulu olarak kullanan Bizanslı 
Pavluscular’ın elinden kurta-
rıp içinde Allah’ın adının çokça 
anıldığı bir mescit hâline getir-
meyi kim tenkit edebilir? Tam 
tersine Fatih Sultan Mehmet’in 
ve Osmanlıların Ayasofya’ya do-
kunmayıp, onu bir şirk merkezi, 
teslis okulu olarak devam ettir-
mesi tenkit edilmesi gereken 
bir tasarruf olurdu.

Son olarak evet, İslâm adı gibi 
bir barış dinidir. Barış dini ol-
ması fetih için zulmü kaldır-
mak, İslâm’la insanların yürek-

aktardığı emanname metninde ‘şehirde 
Yahudilerin kalamayacaklarına’ dair bir 
ifade söz konusudur. Bk. Mustafa Yiğitoğlu, 
“Hz. Ömer’in Kudüs’ü Fethinden Sonra 
İzlediği Tapınak Dağı Politikası”, Türkiye 
İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2017, cilt: 1, 
sayı: 2, s. 135-142.

86 | Nisan 2022 | umranmran



leri arasına konan maddi ve 
manevi engelleri kaldırmak için 
savaşılmasına da izin vermesi-
ni de ortadan kaldırmamıştır. 
Barış dini ‘barışı önceleyen bir 
din olması’ demektir. Yoksa bir 
yanağına tokat vuranlara öbür 
yanağını uzatan bir din değil-
dir. Müminler İsrailoğullarının 
onlara bir yurt arayan Musa’ya 
dedikleri gibi: “(Ama) onlar: “Ey 
Musa!” dediler, “Ötekiler ora-
da oldukça biz o (topraklar)a 
asla giremeyeceğiz. O hâlde sen 
ve Rabbin gidin ve birlikte sa-
vaşın! Biz burada kalacağız!” 
(5/24) demezler, yurtları iman-
ları İslâm için zalimlere karşı 
savaşırlar. Nitekim sahabe de 
Bedir Savaşı öncesi Allah Resu-
lünü yalnız bırakmamış, şöyle 
söylemişti: “Ensar’dan Mik-
dat bin Esved şöyle dedi: ‘Ya 
Resûlallah! Rabbim sana neyi 
emrettiyse onu yap! Vallahi biz 
İsrailoğullarının Hz. Musa’ya 
dediği gibi, ‘Git Rabbinle bera-
ber düşmanlarınla savaş! Biz 
buradan kımıldamayız.’ tarzın-
da bir söz söyleyecek değiliz. 
Biz sana tâbiyiz.”10

Fetih Suresi Hudeybiye Barış 
Antlaşması için inmiştir. Ancak 
Resûlüllah’ın Hudeybiye’den 
sonra savaş yapmadığı fetih 
ve savaşa katılmadığı doğru 
değildir. Mekke’nin fethinden 
sonra Hayber’in fethini, Mute 
ve Huneyn savaşlarını, Tebük’e 
yapılan seferi nereye koyacak? 
Hangi barış antlaşmasıyla açık-
layacaksınız? Fetih kelimesi-
nin kökü f-t-h tıkalı bir şeyin 
tıkanıklığını gidermek, açmak 
anlamından gelen ‘açmak’11 de-
mektir. Anahtar miftah12 ‘açan’ 

10 Sîre, 2/266.
11 “Bunun üzerine göğün kapılarını açtık.” 

(54/11).
12 “Ve gaybın anahtarları yalnız onun 

katındadır.” (6/59).

demektir. Kur’ân’ın ilk suresi 
Fatiha aynı kökten gelen ‘açılış’ 
demektir. Fetih kavram olarak; 
bir beldeyi fethetmek, o belde-
yi İslâm’a açmak anlamına ge-
lir. İnsanla, toplumla Allah’ın 
vahyi arasındaki tıkanıklığı 
gidermek, engelleri kaldırmak, 
onları gerçeğe açmak demektir. 
Gerek beyninde, gerekse sosyal 
ve siyasal alanda kurulmuş ba-
riyerlerden kurtularak özgürle-
şen birey ya da toplum hakkı, 
doğruyu, iyiyi, güzeli özgür ira-
desiyle seçecektir. İşte fetih bu 
amaçla ister barış, isterse güç 
kullanarak yapılır. Fetih, bazen 
Kur’ân’ın Fetih Suresi’nin 1. 
ayetinde olduğu gibi barışla,13 
bazen de zulmedene ve saldıra-
na karşı fetih savaşla gelir.14 Hu-
deybiye Antlaşması’yla gönülle-
rin fethinin önü açılmış, büyük 
fetih15 ise savaşla gerçekleştirile-
rek Mekke fethedilmiştir. Fetih; 
ganimet, iktidar ve güç hırsı, 
zalimlik amacıyla yapılan bir 
işgal değildir. Kur’ân’da gani-
met yerine enfâl (fazlalık) kul-
lanılması savaşın amacının mal 

13 “Biz sana apaçık bir fetih verdik.” (48.1) 
“Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) 
geldiğinde ve insanların bölük bölük 
Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, 
Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve 
O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri 
çok kabul edendir.” (110/ 1-3).

14 “Savaşta onları siz öldürmediniz, onları 
Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, 
fakat Allah attı. Bunu da müminleri güzel 
bir imtihanla sınamak için yaptı. Doğrusu 
Allah işitendir; bilendir. İşte size Allah’ın 
lütfu! Allah, kâfirlerin tuzaklarını boşa 
çıkartır. (Ey inkârcılar!) Eğer fetih 
istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer 
(peygambere karşı gelmekten) 
vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlı 
olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok 
olsa bile topluluğunuz size hiç fayda 
vermez. Çünkü Allah müminlerle 
beraberdir.” (8/17-19).

15 “Neden siz Allah yolunda harcamayasınız 
ki? Göklerin ve yerin mirâsı zaten 
Allah’ındır. Elbette içinizden (Mekke’nin) 
feth(in)den önce (Hak yolunda) harcayan 
ve savaşan(lar, ötekilerle) bir olmaz. 
Onların derecesi, sonradan infak eden ve 
savaşanlardan daha büyüktür. Bununla 
beraber Allah hepsine de (gerek fetihten 
önce, gerek fetihten sonra infak eden ve 
savaşan Müslümanlara) en güzel sonucu 
vadetmiştir. Allah, yaptıklarınızı haber 
almaktadır.” (57/10).

olmadığını, amacın bir beldeyi 
özgürleştirip, İslâm’a açmak 
olduğunu gösterir. Seküler hü-
manizmin sözde savaş karşıtı 
söylemleriyle ‘feth’in zulme ve 
zalime karşı savunma amacıyla 
güç kullanılmasını meşru gör-
mesi arasında Hira ile Olympos 
kadar fark vardır.

Asr Suresi’nde emredildiği gibi 
iman eden, salih amel işleyenler 
birbirlerine hakkı ve sabrı tav-
siye ederler. Biz iyi bildiğimiz, 
doğru gördüğümüz hakkı, hak 
söylemi tavsiye ediyoruz. Doğ-
rusunu Allah bilir. Ancak kitabı 
hakem yapıp, ihtilafı gidermek 
için hak bildiğimiz doğruları 
seküler hümanist çevrelere hoş 
görünmek için söylem gelişti-
ren aydınlara hatırlatmak iste-
dik. Biliyoruz ki birçok samimi 
aydın kendi hatalarını, yanlış 
söylem ve stratejilerini görme-
yerek, bu yolun uzun ve çileli ol-
duğunu bilmeyerek ya da sabır-
sızlık göstererek, insanların ve 
toplumun anlayışsızlığından ve 
kendilerine karşı iftira linç ve 
ambargo kampanyalarına üzü-
lerek başka mahalle çocukları-
na şikâyet ediyor. Serzenişleri-
ni anlatıyor, onlara hoş gelen 
şeyler söylemeye gayret ediyor. 
Bu yanlış yol yerine her hak 
dava takipçisinin başına gelen 
bu kampanyalara sabretmek, 
direnmek, hakkı söylemek, ge-
rekirse bedel ödemekten daha 
doğru yol yoktur. Seküler hü-
manizmin Batıcılara bir faydası 
olmadığı gibi bizim mahallenin 
aydınlarına da faydası olacağını 
zannetmiyoruz. Daha doğrusu 
bu yanlış yönelişten dönmele-
rini umut ediyor, onlara duacı 
oluyoruz.
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HIZIR MI, HZ. MUSA MI?
HAKAN ÇANDIR

E n son söyleyeceğimi, daha 
başından ifade edeyim: El-

bette Hz. Musa ve tüm resûller… 
O hâlde sorarak ilerleyelim: 
Neden resûllerin insan fıtratı-
na uygun, imkân dâhilindeki 
temsilleri, insanlar için yaşa-
nılabilir, sürdürülebilir bir şa-
hitlik oluşturmuyor da fıtrat 
düzleminde ve mümkün bir 
hayat nezdinde hiçbir karşılığı 
olmayan, ulaşılamayan, gizemli 
kişiler daha cezbedici bulunup 
tercih ediliyor?

Kur’ân’da iki insanın hikâyesi, 
biri farklı yerlerde dağınık, di-
ğeri tek seferde sistematik ve fa-
kat her ikisi de stratejik şekilde 
anlatılır. İki hikâyenin de strate-
jisi bizzat Allah tarafından çizi-
lir ve yönetilir, Hz. Musa ile Hz. 
Yusuf ’un saraya yerleştirilme 
ve saraya çıkma olarak. İlki sa-
raydan İsrailoğullarıyla birlikte 
bir yolculuğa çıkarken, diğeri 
şehre bir yabancı/köle olarak 
gelir. İlki saraya yerleşemez 
ama Firavun’u saraydan çıkarır 
ve helak olmasına vesile olur-
ken, ikincisi saraya hükümdar 
olur ve yönetimin başına geçer. 
İlkinde Firavun’un karısı mü-
min iken, ikincisinde entrika 
düzenleyen iftiracı konumun-

dadır. Sonuçta biri saraydan 
toplumuyla birlikte yolculuğa 
çıkarken/hicret ederken, diğeri 
saraya yerleşir. Hicret eden de 
edilenler de birbirine yaban-
cıdır. Bu bize, harekete geçme 
noktasında, bazı şeylerin ger-
çekleşmesinde, hedeflere ula-
şılmasında müthiş bir stratejik 
derinlik sunar.

MUHTEŞEM HIKÂYELER

Ne demişti Tolstoy; “Tüm muh-
teşem hikâyeler iki şekilde baş-
lar. Ya bir insan bir yolculuğa 
çıkar ya da şehre bir yabancı 
gelir.” Acaba diyorum, Hz. Musa 
ile Hz. Yusuf ’un kıssalarını 
mı okumuştu Tolstoy yoksa 
Allah’ın kendisine bahşettiği fıt-
ratının hakkını mı veriyordu?

Muhteşem hikâyelerin başla-
ması için bu iki misal son de-
rece ehemmiyet arz ediyor. O 
yüzden öteden beri savunagel-
diğim üzere, kapalı devrenin 
bozulması, toplumsallaşmanın 
gerçekleşmesi ve marufun öne 
çıkarılması, münkerin neh-
yedilmesi için şehre/devlete/
kuruma/vakfa/mahalleye/mes-
kene bir yabancının/farklı bir 
insanın gelmesini değerli bu-

luyorum. Veyahut seyahate 
çıkılmasını, hicret edilmesini, 
tebdili mekânda hayrın oldu-
ğu bilinciyle hareket edilme-
sini son derece önemsiyorum 
ki Resûlüllah’ın muhteşem 
hikâyesi de hicretle başlamıştır. 
Ayrıca muhteşem hikâyelerin 
başlangıcındaki yolculuğa çık-
ma girişimi, Tevbe Suresi 112’de 
geçen “seyahat edenler” ifadesi-
ni hatırımıza getirir. Ne var ki 
bugün seyahatler maalesef ta-
tile dönüşerek, işin esasını atıl 
bırakmıştır ve bizleri de atalete 
sürüklemiştir. Üstelik Kur’ân’da 
da seyahat, ibreti içinde barın-
dıran bir temaşayı bize vazet-
mektedir. Vaktin kokusunu, 
asrın son demlerinde teneffüs 
ederek, sadrımızın inşirah bul-
masının ismidir seyahat ve aynı 
zamandan muhteşem değişim-
lerle dönüşümlerin hikâyesinin 
yazıldığı yolculuklardır.

Bütün bu uzun girişi neden yap-
tım? Şu soruları sormak için; 
toplumun nefsi/etkin gücü/şu-
urlu kadroları olan gençler ve 
her daim genç kalanlar, evde, 
okulda, işyerinde, kamu göre-
vinde, uluslararası yerlerde ve 
her nerede sorumluluk almış-
larsa, bulundukları ortamda, 
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neden akıllarından, dönemin 
Musaları, Yusufları, İbrahimle-
ri, Muhammedleri olmak geç-
mez ve o minvalde bir iş tutuş 
tarzını, yaşayışını benimsemez, 
ona matuf bir mücadele yönte-
mi ortaya koymazlar?!

Neden sorumluluk sahibi şu-
urlu insanlar, hikâyelerini Hz. 
Musa ve Hz. Yusuf ’a bakarak ta-
sarlamazlar ve o stratejik gözle 
bakmazlar, yazmazlar, hareket 
olarak benimsemezler?! Bunu 
çeşitli yerlerde görev yapan bazı 
gençlere söylediğimde, kimisi 
bu durumun eksikliğini hisse-
derken, kimisi de herkes gibi 
savunma psikolojisine bürün-
dü. Büründü ifadesini özellikle 
kullanıyorum zira “savunma 
psikolojisi” örtüye bürünme/
içe kapanma/zihni bloke etme/
körleşme/kısır-kusurlu döngü-
ye girme ameliyesidir ve kahir 
ekseriyet, muhatabın tezini/
teklifini anlamadan doğrudan 
bu psikolojiye girer ve kendi-
ni kapatır. Bizler şu an bunu 
Kur’ân’ın müfredat olarak in-
sanları eğitmesi ve resûllerin 
şahitliğinde Kur’ân’ın/vahyin 
sistemleşmesi esnasında kıs-
men müşahede ediyoruz ki bu 
bahsi diğer.

Soruya dönecek olursak, ne-
den toplumun nefisi/merkezi/
etkin gücü/şuurlu kadroları 
bulundukları yerde kendileri-
ni, hikâyeleri stratejik olan Hz. 
Musa ile Hz. Yusuf ve daha ge-
nel anlamda tüm resûllerle öz-
deşleştirmezler? Niçin onların 
yaşanabilir, uygulanabilir ve 
de sürdürülebilir, mümkün 
olan, emsal oluşturan yaşam 
hikâyelerini şahitlik olarak 
almazlar? Tarih boyunca ve 
hâlihazırda bugün de cari 
olan, insanı aşan, olağanüstü-
lük taşıyan, vehimlerle vahim 

durumlar oluşturan, “bilgelik-
hocalık-âlimlik-ariflik-şeyhlik-
mürşitlik” adı altında sanrılar-
dan oluşan, resûllerin sıradan 
yaşamlarıyla çelişen, uyuşma-
yan, ulaşılamayan, uygulana-
mayan, sürdürülemeyen muh-
tevalar barındıran ve sözde 
olağanüstülük taşıyan insanla-
ra neden rağbet ederler?

Burada istisna irfan ehlini konu 
edinmiyoruz, zira onlar da za-
ten sanılanın aksine bir köyde 
bahçede, tarlada, şehirde bir 
çay ocağında, esnaf lokantasın-
da, bir tekkenin bekçiliğinde ve 
veya hiç ummadığınız bir yerde, 
çınarın gölgesinde demlenirken 
çıkar karşınıza... Bu insanlar 
zaten kendilerini kamuya aç-
mayan, tezgâha düşürmeyen, 
ahvalini pazarlamayan mümtaz 
şahsiyetlerdir. Onların kokusu, 
samimiyeti, sıcaklığı en alaka-
sız insanı bile eritir potasında…

MÜFREDAT VE SISTEM

Dolayısıyla bu hakkı teslim 
ediyor ve sorunun kendimdeki 
karşılığını şöyle cevaplıyorum. 
Bu soruların kanaatimce iki ce-
vabı var.

1- Kur’ân’a insanları fert fert 
eğiten müfredat olarak bakıl-

maması ve Kur’ân veya ibadet 
deyince akla ilk etapta bir sis-
temin gelmemesidir. Tümüyle 
yaşanabilir/sürdürülebilir bir 
“sistem” teklifinde bulunan 
Kur’ân’a, insanı/toplumu eği-
ten bir müfredat olarak bakıl(a)
mamasıdır. Başka bir ifadeyle 
Kur’ân deyince insanın aklına 
bir “sistem” gelmiyor, toplum 
için hakikat/adalet/merhamet 
odaklı, özsel bir yaşam biçimi 
ihdas ettiği gelmiyor. İbadetin 
tümüyle bir sistem barındırdığı 
akledilemiyor.

2- Kur’ân’da bize yaşanılabilir 
ve sürdürülebilir şahitlik ola-
rak sunulan, “Biz de sizin gibi 
birer beşeriz.” diyen resûllerin, 
nezdimizde/işimizde/resmî 
görev alanımızda/evimizde/
dostluklarımızda bizim için 
emsal teşkil etmemesi ve ken-
dimizi onların varisleri olarak 
görmememizdir.

Peki, neden Kur’ân deyince 
aklımıza “sistem” gelmiyor ve 
Kur’ân’ı insanları mütemadiyen 
eğiten bir müfredat şeklinde ka-
bul edemiyoruz? Dahası bunun-
la bağlantılı olarak resûllerin 
şahitlikleri ve bizatihi kendile-
ri, genelde insanlar, özelde top-
lumun nefsi/etkin gücü/şuurlu 
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kadroları için emsal/şahitlik/
örnek oluşturmuyor. Buna bi-
naen iş tutuş tarzlarına/yaşam 
biçimlerine doğrudan yansımı-
yor da dolaylı ve belli mekân 
ve zamanlarda sınırlı, kayıtlı, 
zorunlu kalıyor, sadece o nokta-
larda “sözde” itibar görüyor.

Kur’ân’ın “müfredat”, barındır-
dığı muhtevanın da bir “sistem” 
olarak anlaşıl(a)mamasından 
başlayalım. Çünkü; Kur’ân/iba-
det deyince, daha çok ve baskın 
bir şekilde; bireysel ve duygu-
sal olarak, ezoterik yaşanan 
ve fakat normal/fıtri şartlarda 
aslında yaşanmayan, yaşanma-
sı mümkün olmayan bir şey 
hâlihazırda ilk akla gelen… Bu 
da meselenin, istisnasız tüm 
resûllerin davetinin esasını 
teşkil eden ve muhataplar tara-
fından da şiddetle reddedilen 
sistem boyutunu örtüyor/giz-
liyor/ekarte ediyor. Bunun bir 
miktarı bilinçli olarak, çoğu da 
bilinçsizce yapılıyor.

Meselenin ikinci kısmı yani 
resûllerin insanlar için bir em-
sal/şahitlik/örneklik oluştur(a)
mamasının sebeplerini bir mik-
tar açmak gerekirse şu söylene-
bilir: Öncelikle ve baskın ola-
rak, “din adamları” tarafından, 
Hz. Musa veya diğer resûllerin 
sıradan/uygulanabilir/sürdü-
rülebilir/fıtrata uygun yaşa-
yışlarının, insanlara/topluma 
yaşanılabilir bir şahitlik/emsal 
olarak sunul(a)muyor olması-
dır. Bunun bir miktarı -oluşan 
pazar ve din tüccarlığına bina-
en- kasten, kahir ekseriyeti ise 
cehaletten kaynaklanıyor.

Onlara sunulan insan prototi-
pi Hızır temsilinde tecessüm 
ediyor. Böylece Hz. Musa da 
ulaşılamaz, erişilemez ve ya-
şanamaz bir varlık konumuna 

dönüştürülerek göğe yüksel-
tiliyor yani şahitliği/yaşayışı 
buharlaştırılıyor.

O yüzden demiştik ki; başta “din 
adamları” olmak kaydıyla ço-
ğunluk Hızır’ın peşinde, Hızır 
olma derdinde, kim netsin “ga-
riban” Musa’yı… Ki “din adam-
ları” bu durumun aksini iddia 
etseler de yaklaşımları, tavırla-
rı, ilgi, alaka, beklentili yaşayış-
ları, vehim yoğunluklu egoları, 
ğarûr yüklü mütevazılıkları gibi 
birçok tenakuz içeren ahvalleri, 
bu iddialarını yalanlıyor ve bu 
anlamda birçoğu da Hızır’a taş 
çıkartıyor; öyle ki, resûller çok 
sıradan kalır bu “hoca/efendi-
ler” yanında…

KISSADA ÖZNE HZ. MUSA’DIR

Oysa Hz. Musa çok sıradan bir 
insan; öyle sıradan ki, hatalar 
yapıyor, bir kavgaya denk geli-
yor ve birinin ölümüne sebep 
oluyor, ikincisini yeltenecekken 
düşmanı tarafından uyarılıyor 
ve son anda vazgeçiyor. Allah 
ile muhatap olduğunda, kendi-
sine verilen birtakım ayetleri 
temaşa ettiğinde korkuyor ve 
kaçıyor. Yine Allah tarafından 
Firavun’a gitmesi söylendiğin-
de, onların kendisine bir zarar 
vermesinden korktuğunu ifa-
de ediyor. Yanına Hz. Harun’u 
yardımcı istiyor, Hz. Şuayb’ın 
yanında kaç sene işçi olarak 
çalışıyor. Daha ötesi adı Hızır 
olmayan ve Allah katından bir 
ilme sahip olan abide-i şahsiyet-
le yolculuğunda çoğu defa hata 
ediyor, sözünde duramıyor, ona 
kendisini kınamamasını söylü-
yor ve en nihayet kaybediyor.

Kaldı ki o kıssada özne Hz. Musa 
iken, ezoterik din taraftarları 
Hızır’da yoğunlaşıyor, insanlar 
kıssadan mülhem dersleri Hz. 

Musa özelinden/öznesinden 
çıkarmaları gerekirken, Hızır 
üzerinden spekülasyon ve hatta 
daha da ileri giderek manipü-
lasyon yaparak oradan devasa 
büyülü masallar icat ediyorlar, 
kıssayı ezoterik olarak ürettikçe 
üretiyorlar, çünkü insan olağa-
na değil, olağanüstüne merak-
lıdır, meyillidir. Lakin bunu 
frenlemesini bilmelidir, ayakla-
rı yere basmalıdır ki Kur’ân bü-
tünüyle bunun üzerine durur, 
Kitap Ehli’nin düştüğü benzer 
ahvale dikkat çekerek. Doğrusu 
bu durumu, insanın, Allah’ın 
kendisi için belirlediği “toprak 
seviyesi” konumunu beğenme-
yerek, ya göğe çıkma girişimi ya 
da yerin dibine/toprağın altına 
girme esfelleşmesi olarak be-
timliyorum. Oysa “ahsen insan” 
toprak seviyesinde yaşamayı, 
onu insan yapan hataları, zaaf-
ları, kusurları, eksikleriyle yüz-
leşmeyi/itiraf etmeyi bilmeli, 
yaratılış/fıtrat kodlarına uyum-
lu yaşamayı tercih etmeliydi ve 
ne yerin dibine inip esfelleşme-
liydi ne de maddi-manevi ku-
leler inşa ederek göğe çıkmaya 
heveslenmeliydi.

Şimdi Hz. Musa özelinde düşü-
nürsek, böyle olağan ve zaafları 
olan bir resûl insanlara neden 
anlatılır ve böyle bir resûl ne-
den yaşanılabilir şahitlik ola-
rak sunulur topluma? Çünkü 
bizden, bizim gibi, katkısız ka-
tışıksız halis muhlis, nasıl yara-
tıldıysa öyle yaşayan ve zaafları 
olan doğal bir insan... İstisnasız 
bütün resûller gibi... Ki onlar ve 
biz melekler topluluğu değiliz... 
O yüzden bize bizden ve fakat 
her biri güzel ahlak/yaratılış 
üzere seçilmiş insanlardı.

İşte böyle bir insan/lar/resûller, 
bizi kesmiyor ve biz “din 
adamları”nın da yönlendirme-
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siyle Hızır’ın peşine düşüyoruz. 
Oysa yapılması gerekeni, sorum-
luluğumuzu aşırı idealize etme-
den/mükemmellik sarmalına 
düşmeden, mevcut imkânlar 
dâhilinde, eksiğiyle gediğiyle 
ve fakat samimi bir kalple ya-
pabilmekti asıl ve de asil olan, 
Kur’ân’ın da maksadına uygun 
bulunan... Çünkü Allah, insanın 
kalbine göre muamele etmek-
tedir. Aslına bakılırsa ortada 
çok ciddi bir yanlışlık var ve bu 
yanlışlık, “din adamları” tara-
fından, insanlara yaşanılması 
mümkün olmayan şeyler olarak 
karşımıza çıkıyor her yerde ve 
oradan da bir şey hâsıl olmuyor 
sonuç alma bakımından. Çünkü 
bu şeyleri insanlara sunan kişi-
lerin ahvallerine bakınız, hepsi 
bir şekilde kendini konuşlan-
dırmış, toplumdan ayrıştırmış, 
etiketlemiş, vehimlerle/şekil 
şemalarla süslemiş bezemiş, 
insanımsı ama öyle veya böyle 
sıradan insandan daha öte bir 
varlık; en mütevazısı dahi bu 
özellikleri farklı dozlarda barın-
dırmaktadır bünyesinde...

Dolayısıyla bize anlatılan “Mu-
sa-Bilgi sahibi abid” kıssasında 
özne Hızır değil, bizim gibi, biz-
den biri olan Hz. Musa ve diğer 
tüm kıssalarda da birinci dere-
cede tüm resûller... Onların va-
zifeleri/sorumlulukları ne ise, 
bizlerin sorumlukları da aynı 
ve bunu önemli önemsiz deme-
den bulunduğumuz yerde cari 
kılmalı, resûllerin uygulanabi-
lir/sürdürülebilir olan imkân 
dâhilindeki yaşanılabilir şahit-
liklerini emsal olarak almalı-
yız. Hz. Musa’nın Firavun’un 
sarayına yerleştirilme stratejini 
kendimize hedef olarak belir-
lemeli. Hz. Yusuf ’un elde ettiği 
imkânları, imkânsız görmemeli, 
Allah’ın hiç ummadığımız yer-

den bir çıkış yolu sağlayacağına 
(Talak/3) gönülden inanmalı ve 
ona güvenmeli...

HER IŞI ITINAYLA YAPMAK

Bu hedef, en basit işten, en 
ağır sorumluluk gerektiren işe 
kadar her bir şeyi kapsar, her 
işi hususiyetle, itinayla, titiz 
ve muntazam şekilde (takva) 
yapmayı gerektirir. Bu durum, 
Zâriyât Suresi 56’da “Ben cinle-
ri ve insanları ancak bana iba-
det etmeleri için yarattım!” şek-
linde yaratılış maksadı olarak 
ifade edilir. Yine aynı şekilde 
Mülk Suresi 2’de bu maksadın 
muhtevasının özü “O ki yarattı 
ölümü ve hayatı ki, hanginizin 
daha ihsanlı -karşılıksız/yük-
sek sorumluluk/titiz-bir yaşam 
süreceğini ortaya koymak/
sınamak için ki o muazzam 
esirgeyen/bağışlayandır.” diye 
belirtilir. En nihayet Bakara Su-
resi 143’te “Böylece sizi vasat/
orta yolu tercih eden bir toplu-
luk kıldık ki, siz insanlar için 
şahitlik oluşturasınız/emsal teş-
kil edesiniz, Resûl de sizin için 
aynı şahitliği oluştursun/emsal 
teşkil etsin!” şeklinde resûllerin 

şahitlikleriyle de hayat bulan 
sorumluluğa matuftur.

Son olarak, hem bu yazının ver-
diği ana mesaja denk düşmesi 
hem de aramızdan yeni ayrıl-
mış olması hasebiyle, Hz. Musa 
şahitliğinde normal/doğal bir 
yaşayış ortaya koyan, merhum 
mütefekkir Cevdet Said’in ha-
yatına dikkat çeken şu tespitle 
yazımı bitirmek istiyorum. Cev-
det Said, aslında bütün dünya 
entelektüellerinin, düşünürle-
rin, sosyologların, felsefecilerin 
ve İslam âlimlerinin çok yakın-
dan tanıdığı bir insandı. Dünya 
çapında bir insan hakları savu-
nucusuydu. Savunduğu ilkeler 
uğruna büyük bedeller ödedi. 
Hafız Esed ve Beşar Esed Suri-
ye’sinde büyük zulümler gördü. 
Zindanlara atıldı. Yine de en 
ufak bir yılgınlık göstermedi. 
Esat yönetimi tarafından bü-
tün kamu haklarından yoksun 
bırakılmış, en ufak bir sosyal 
güvencesi, tek dikili ağacı bile 
olmayan bir insan olarak haya-
tını sürdürdü. İleri yaşlarında 
köyünde arıcılık yaptı. Bal üret-
ti; Suriye’nin en güzel ballarını 
üretip sattı. Traktör tepesinde 
eş ve dostun arazilerini ekip biç-
ti. Elde ettikleriyle ineklerine 
baktı, süt sattı, kimseye el açma-
dı. Bunları yapan Cevdet Said o 
sıralarda ünü dünyayı tutmuş 
bir insandı. ABD, Fransa, Belçi-
ka, Rusya ve dünyanın on beş 
ülkesinde sayısız konferans 
vermişti. Böylesine ünlü bir in-
san köyünde çiftçilik yaparak 
geçiniyordu. Asla kendisinden 
övgüyle bahsedilmesinden haz-
zetmezdi. Özel hayatı ile ilgili 
sorulan soruları ustaca geçişti-
rerek, konuyu İslam’a ve insan 
haklarına getirir, konuşmasına 
devam ederdi.

Hz. Musa ve On Emir (Temsili) Hz. Musa ve On Emir (Temsili) 
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K Ü LT Ü R - S A N AT

Türk İslâm Edebiyatı      
Neyi Havidir?
CENGIZ TATAR

T ürk İslâm Edebiyatı Ana-
bilim Dalı’nın/dersinin 

kapsamına baktığımız za-
man 11. asırda Karahanlılar 
Dönemi’nden başlatılıp günü-
müze kadar getirildiğini görü-
rüz. Bu da bize Türk İslâm Ede-
biyatı dersinin takriben 1000 
yıllık bir dönemi ihtiva ettiğini 
gösterir. Herhangi bir alanda 
akademik çalışma yapanlar bi-
lirler ki bu kadar uzun bir dö-
nemi havi uzmanlık mümkün 
değildir. Mukayese etmek bağ-
lamında Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’ne baktığımızda bu 
bölümün takriben 1300 senelik 
bir dönemi ihtiva ettiğini ve bu 
bölümün kendi içerisinde Eski 
Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, 
Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk 
Dili ve Yeni Türk Edebiyatı gibi 
anabilim dallarına ayrıldığını 
görürüz. Beş farklı anabilim da-
lının araştırma sahasına giren 
konuları Türk İslâm Edebiyatı 
Anabilim Dalı’nın tek başına 
ve cesurca kendi üstüne alması 
dikkatimizi celp etmektedir.

SÜREKLILIK KAZANAN 
PROBLEMLER

Türk İslâm Edebiyatı dersinde 
İslâmiyet tesirindeki ilk edebî 
metin olarak Kutadgu Bilig’den 
bahsedilir, ardından Atabetü’l-
Hakâyık, Divân-ı Lügâti’t-Türk 
ve Divân-ı Hikmet anlatılır. İla-
hiyat lisans programlarında bu 
eserler kısa da olsa ele alınırken 
lisansüstü programlarında ve 
akademik çalışmalarda Divân-ı 
Hikmet ve Ahmet Yesevi hari-
cinde yukarıda isimlerini zik-
rettiğimiz herhangi bir eser 
veya isme rastlayamamaktayız.1 
Türk İslâm edebiyatçılarının 
bunlarla ilgilenememeleri ko-
nuyla alakalı formasyonlarının 
ve akademik bilgilerinin yeter-
sizliğinden kaynaklanmaktadır. 
Çünkü bu eserlerle ilgilenebil-
meleri için Karahanlı Türkçe-
sini, Uygur Türkçesini ve Türk 
düşünce tarihini iyi bilmeleri 
gerekir. Bu nedenledir ki Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümlerinde 

1 Necla Pekolcay’ın “Kutagdu Bilig Işığında 
Türk Düşüncesi” adlı makalesi bunun 
dışındadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için 
bk. Alim Yıldız, “İlahiyat Fakülteleri Türk 
İslam Edebiyatı Bilim Dalı’nda Yapılan 
Çalışmalar”, TALİD, cilt 5, sayı 9, s. 549-
588.

bu döneme dair uzmanlaşmış 
Eski Türk Dili Anabilim Dalı 
hocaları bu eserlerle özellikle il-
gilenmekte ve çeşitli akademik 
çalışmalar yapmaktadır.

Türk İslâm Edebiyatı’nda Orta 
Asya’daki ilk edebî hasılalarla 
ilgili bilgi verildikten sonra bir 
anda Anadolu sahasına geçilir. 
Karahanlılardan sonra Orta 
Asya’daki edebî hayat sanki bir 
anda inkıtaa uğramış ve yok 
olmuş gibi görmezden gelinir. 
Büyük Selçuklularla alakalı 
herhangi bir değiniye rastlama-
dan Anadolu Selçukluları, Bey-
likler dönemi anlatılır. Dersin 
dışında akademik çalışmalara 
baktığımızda da bu konuların 
bakir olduğunu görürüz. Türk 
İslâm Edebiyatı alanında yapı-
lan akademik çalışmalar Yunus 
Emre ve Mevlana üzerinde yo-
ğunlaşır. Bu da ilmî anlamda 
tekrardan mütevellit bir kısır 
döngü meydana getirir. Türk 
İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı/
dersi burada da her ne kadar 
söz sahibi olduğunu iddia etse 
de ilmî çalışmalar Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümlerinin Yeni 
Türk Dili hocalarından gelir. 
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Anadolu Selçukluları ve Beylik-
ler Dönemi’nde telif edilen eser-
lerin ilmî yönden incelemeye 
tabi tutulması için gerekli bilgi 
ve birikime, yeterli donanıma 
sahip olmayan İlahiyat Fakülte-
si menşeli Türk İslâm Edebiyatı 
dersi hocalarının/akademis-
yenlerinin bu işin üstesinden 
gelmeleri mümkün değildir. 
Bunun için de daha basit mev-
zulara yoğunlaşıp ilmî çalışma-
dan ziyade şahsi zevklerinden 
hareketle çeşitli çalışmalar orta-
ya koyarlar.

Türk İslâm Edebiyatı Anabilim 
Dalı’nın/dersinin en çok ilgi-
lendiği ve üzerinde durduğu 
konu Klasik Türk Edebiyatı’dır. 
Akademisyenler Klasik Türk 
Edebiyatı’nın özellikle dinî ko-
nularda yazılmış edebî ürün-
lerine yoğunlaşmış olsalar da 
onların zaman zaman Eski Türk 
Edebiyatı Anabilim Dalı’nın ko-
nularını da akademik çalışma-
larına dâhil ettiklerini görürüz. 
Türk İslâm Edebiyatı Anabilim 
Dalı’ndakiler, çalışmalarını ta-
mamen Osmanlı coğrafyasına 
teksif etmiştir. Her ne kadar 
Türk kültür coğrafyası içerisin-
de kaleme alınan bütün edebî 
mahsulleri incelediğini iddia 
etse de Osmanlı sınırları dışın-
daki Babürler, Harezm bölge-
si, Timuriler ve Memlüklerin 
kültür ve edebî hayatıyla ilgi-
lenmezler. Farklı coğrafi mer-
kezlerdeki (Herat, Babür, Kahi-
re, İstanbul) kültürel ve edebî 
hayatın birbirini nasıl etkile-
diğine, İslâm dünyasında bilgi 
akışının nasıl sağlandığına dair 
bir sorunun peşinden gitmeyi 
akıllarına getirmezler.

ZEVKINE OKUNAN BIRKAÇ 
ESERLE SINIRLI YORUMLAR

Tanzimat sonrasında ortaya 
çıkan Yeni Türk Edebiyatı da 
Türk İslâm Edebiyatı’nın ilgi 
ve çalışma alanı içinde yer al-
maktadır. Tanzimat ve ardın-
dan Meşrutiyet, Cumhuriyet 
dönemlerinde kaleme alınan 
edebî eserlerin özellikle içerik 
yönünden incelenmesi Türk 
İslâm Edebiyatı’nın ana konula-
rından biri olmuştur. Burada da 
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim 
Dalı’yla benzer içeriklere sahip 
olduğunu veya onun konula-
rını ödünç aldığını görebiliriz. 
Bu alanda yapılan akademik 
çalışmaların adedinin yüksek 
olması da ilahiyat menşeli Türk 
İslâm Edebiyatı akademisyenle-
rinin basit birkaç eser okumay-
la işi halledeceklerini düşünme-
lerinden kaynaklanmaktadır. 
Yani bu alanı bilimsel bir bakış 
açısıyla değil zevkine okunan 
birkaç eser hakkında yazılan 
yorumlar şeklinde değerlendir-
miş olmalılar.

Buraya kadar dersin içeriğiyle 
alakalı eksiklerden bahsettik, 
buradan itibaren biraz da ders 
saatlerinin yetersizliğinden 
bahsedeceğiz. İlahiyat/İslâmî 
İlimler fakültelerinin ders prog-
ramlarında Türk İslâm Edebiya-
tı Anabilim Dalı’na ait derslerin 
yok denecek kadar az olduğu 
bilinmektedir. Haftada iki saat-
lik bir ders olan Türk İslâm Ede-
biyatı (bu ders çoğunlukla bir 
dönem bazı fakültelerdeyse iki 
dönemdir) dersinde on asırlık 
bir dönemin edebî mahsulleri-
nin öğrenciye aktarılmasının 
imkânı olmadığı gibi öğrenci-

nin de bu dersten ilmî anlamda 
istifadesinin yok denecek ka-
dar az olacağı aşikârdır. Lisans 
döneminde Türk Edebiyatı’yla 
alakalı çok yetersiz bir eğim 
alan öğrenci daha sonra yüksek 
lisans ve doktora programların-
da da benzer şeylerle karşılaşır. 
Lisansüstü eğitimde özellikle 
Klasik Türk Edebiyatı’nın dinî 
konulardaki eser ve türlerine 
odaklanıldığı görülür. Bunun 
haricinde tasavvuf edebiyatı 
ve klasik edebiyata dair birkaç 
ders verilir. Böylelikle herhangi 
bir İlahiyat Fakültesi öğrencisi 
lisans ve lisansüstünde bir elin 
parmaklarını geçmeyecek sayı-
da edebiyat dersi alıp ardından 
da bu alanın uzmanı olarak 
unvan kazanacaktır. Bu alanda 
ciddi emekler harcayan, lisans 
ve lisansüstü eğitimde çok 
sayıda ders alan Türk Dili ve 
Edebiyatı’nın herhangi bir ana-
bilim dalındaki akademisyenle 
kendini bir tutacaktır. Diğer 
akademik alanlarda olduğu gibi 
edebiyat alanında da ilmî çalış-
maların sadece kitap okunarak 
yapılabileceğini düşünmek bü-
yük bir hatadır ve akademiye 
ihanettir.

Türk İslâm Edebiyatı Anabilim 
Dalı’nın/dersinin bu kadar ge-
niş bir dönemi içermesindense 
alana uygun seçilmiş edebî me-
tinlerin okutulması öğrenciler 
için daha faydalı olacaktır. Böy-
lelikle öğrencilerin hem edebî 
zevkleri hem de bilgi dağar-
cıkları gelişecektir. Böylelikle 
ilahiyatların asık suratlı değil 
sevecen ve insanlara, hayata 
dokunabilen din adamları yetiş-
tirmelerine bir katkı sağlanmış 
olacaktır.
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K Ü LT Ü R - S A N AT

Yakın Değil Yakan Tarihin 
Penceresinden Hüzünlü Bir Bakış;
Hakikat İncinmesin
ÖMER KANTARCI

D eneme, öykü, roman ve ga-
zete yazılarıyla tanıdığımız 

Fatma Barbarosoğlu’nun çalışma-
ları Türk modernleşmesi, kadın 
meselesi ve diğer kanayan top-
lumsal yaralarımıza temas etmesi 
açısından her zaman farklı yerde 
durmaktadır. Sosyoloji doktoru 
olması eserlerini daha da okunur 
kılmakta, gözlemlerini değerli 
yapmaktadır. Barbarosoğlu, daha 
önce Nihayet dergisinde Nazife 
Şişman ile önemli konulara de-
ğinmiş, arşivlik sayılar çıkarmış-
tı. Maalesef, medya grubunun 
tercihiyle dergi farklı bir ekibe 
verildi ve boşluk tekrar ortaya 
çıktı. Dergiyi yayına hazırlayan 
yeni ekip de nitelikli dosyalar ha-
zırlıyor, hakkını yemeyelim.

Fatma Barbarosoğlu, ilk romanı 
Hiçbiryer’i 2004 yılında yayımla-
dıktan sonra peş peşe bu alanda 
eserler vermeye başladı; Fatma 
Aliye; Uzak Ülke, Medyasenfoni, 
Son On Beş Dakika. 2020 yılın-
da Profil Yayınları’ndan Hakikat 
İncinmesin adıyla yeni bir roman 
yayımladı. Korana günlerinde 
okurla buluşan roman o dönemin 
fedakâr çalışanlarına hemşire 
ve öğretmenlere ithaf edilmiş. 
Romandaki ana karakterlerin 
ikisinin hemşire ve öğretmen 
olması tesadüf değil. (Belirtmek 
gerekirse romanda başka iki ayrı 
öğretmen karakteri daha var.) Bu 
yazımızda yazarın bu romanına, 

işaret ettiği hakikatlere ve inci-
nen insanların dünyasına değin-
meye çalışacağız.

BIR GENÇ KIZ, ÜÇ KADIN VE 
DÖRT HAYAT

Gazetede roman tefrika etmek 
eski bir bâb-ı âli geleneği. Fatma 
Barabarosoğlu, uzun yıllar son-
ra günlük bir gazetede roman 
yayımlama tarzını Hakikat İn-
cinmesin eseriyle tekrar edebî 
kamunun gündemine taşımış-
tı. Okuyucuları hatırlayacaktır, 
2019 yılında on yedi hafta boyun-
ca kitabın ilk bölümünü Yeni Şa-
fak’taki köşesinde tefrika roman 
başlığıyla okuyucusuyla paylaşan 
yazar, tefrikanın eskiden sahip 
olduğu itibarın bir kısmını iade 
etmesi hasebiyle okurların müs-
pet tepkisiyle karşılaştı, roman 
ve karakterleriyle ilgili çok sayıda 
mektup/ileti aldı.

İnsanı insan yapan incelikle-
ri, farklı anlatım biçimlerini, 
çarpıcı etki yaratmayı başaran 
kurgusuyla öne çıkan Hakikat 
İncinmesin’de bir genç kız ve üç 
kadının iç içe geçmiş, birbiriyle 
ilişkili hayat hikâyeleri var. Bu 
içli hikâyeleri, bağlandıkları ve 
ayrıldıkları noktaları okurken ak-
tüel bir Türkiye okuması yapıyor-
sunuz. Yazarın ifadesiyle yakın 
değil yakan tarih Türkiye oku-
ması da denilebilir. Dijitalleşme, 
yaşlılık, karanlığı koyultan KHK 

uygulamaları, boşanma sonrası 
yaşanan problemler, mahremi-
yet, toplumun klişelere yaslanan 
genellemeci bakış açısı, ölüm ger-
çeği ve incinen, yaralanan haki-
kat… Hepsi bir arada okuyucuyu 
karşılıyor. Sırasıyla Bilge, Müber-
ra, Naciye Paşa ve Evren Hoca ha-
yatlarından kesitler anlatıyorlar.

Çok uzak olmayan, fazlasıyla 
tanıdık Hakikat İncinmesin’in 
ilk sayfalarında kimsesiz yatılı 
yurtlarda devlet koruması altın-
da büyüyen Müberra’nın ilkokul 
öğretmeniyle olan diyaloğu ile 
incinmeye başlıyor okuyucu. Geç-
mişe dair hatıraların, bebeklik 
fotoğraflarının, aile ortamının 
olmayışıyla ilkokul sıralarında 
sert bir şekilde yüzleşen Müberra 
derslerine sımsıkı sarılacak, sağ-
lık meslek lisesini bitirdikten son-
ra başarılı bir hemşire olarak yo-
luna devam edecektir. İstikbalini 
köklerinde arama düşüncesi ha-
yat boyu peşini bırakmayacaktır.

İkinci karakter üniversite öğren-
cisi Bilge’dir, Müberra’nın kızı. 
Babaannesinin hızlı bir şekil-
de modern iletişim ürünleriyle 
(başta akıllı telefon) uyum sağla-
masından şikâyetçidir; “ben ço-
cukken böyle bir babaanne hayal 
etmemiştim.” Üniversitede aktif 
bir şekilde eğitim hayatına de-
vam ederken bir taraftan da aile 
fertleriyle bilhassa babaannesiyle 
sıkı bir iletişim içindedir.
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Üçüncü kadın karakter Bilge’nin 
babaannesi Naciye Paşa. Eşi Nu-
rullah Paşa’nın askerî kimliği 
bir vesile ile ona da kalmış. O da 
kendisinin Naciye Paşa diye çağ-
rılmasından şikâyetçi olmamış-
tır. Yaşlılığa pek sıcak bakmayan 
genç olmaya, “hayata akmaya, 
mekânlara takılmaya” pek heves-
lidir; “Annem öldüğünde 67 ya-
şındaydı ve çok yaşlıydı, ben 76 
yaşındayım ve çok gencim.”

Dördüncü karakter ise Lale, 
nâm-ı diğer Evren Hoca. Gayretli 
bir fizik öğretmenidir, çalıştığı 
çıraklık okulunda tanıştığı ede-
biyat öğretmeni Seyfi ile evlenir. 
Çocukları olmuyor diye on iki 
yılın sonunda Seyfi evde çocuk 
sesi duymak istediğini söyleye-
rek boşanmak ister, boşanırlar. 
Evren Hoca arkadaşı Berna ile 
yaşamaya başlar, kendisini işine 
okuluna verir, hayata böyle tu-
tunur. Öğrencileriyle ortak bir 
sloganları vardır; “biraz daha 
evren, biraz daha derinlik” KHK 
kapsamında açığa alınınca hayatı 
Kır Kahvesi’nde Naciye Paşa ile 
kesişecek, onlara yaşam koçluğu 
yapacaktır.

SAKLANMA BIÇIMI OLARAK 
SOSYAL MEDYA

Romanlar bir yanıyla aktüel ha-
yat okumaları şeklinde değerlen-
dirilebilir. Yayımlandığı döne-
min/ülkenin siyasi, dinî, kültürel 
ve iktisadi olarak fotoğrafını satır 
aralarında okuyucuya sunarlar. 
Bu yönüyle romanın içeriği-
nin zengin ve esaslı olduğunu 
söyleyebiliriz.

WhatsApp’ı kullanmaya çok he-
vesli, Altın Kızlar (yaş ortalama-
sı 70 olan kadınlar gün grubuna 
bu ismi verirler) grubu üyesi bir 
babaannenin torunu ve ailesiyle 
olan ilişkisi teknolojik gelişmele-
rin hayatımızı, her yaştan insanın 
yaşam tarzını nasıl etkilediğini 
göstermesi açısından dikkat çe-

kicidir. Babaannenin modern 
iletişim araçlarına bu kadar hızlı 
benimsemesi torununu şaşırt-
maktadır. Ölüm gerçeğinden, 
yaşlılığın getirdiği birtakım sıkın-
tılardan mümkün mertebe kaç-
mak ve hep genç görünmek için 
çaba sarf etmek modern insanın 
(ve bazı babaannelerin) en büyük 
amacı olmuştur. Kemoterapiyi bu 
sebeple hiç kimse kendine yakış-
tıramaz. Hep genç kalmak, genç-
lerle bazı konularda yarışmak, 
gençler gibi yaşamak temel felse-
fe olunca dermatoloji klinikleri-
nin ülkenin her yanına yayılması 
gayet normal bir hal olmuştur. 
“Hasta şifa buldu” değil, “hastalı-
ğı yendi” demek tercih edilir. Yay-
gınlaşan bu söylem de yukarıdaki 
düşünceyle paraleldir aslında.

Ülkemizde küresel salgın döne-
minin de etkisiyle internetin gir-
mediği hane sayısı çok çok azaldı. 
İnterneti en çok sosyal mecralar 
vasıtasıyla kullandığımız göz 
önüne alınırsa bu aygıtların top-
lumu ne denli etkilediği daha iyi 
ortaya çıkacaktır.

Kemoterapi aldığı günlerde sos-
yal medyada farklı şehirlere ait 
fotoğraflar paylaşan Naciye Paşa 
bu şekilde izini kaybettirmiştir ve 
hastalığını saklamayı bir müddet 
de olsa başarmıştır. Bu fikri ona 
veren ise KHK’lı Evren Hoca’dır. 
Onun hikâyesinde yakın dönem-
de yaşadığımız siyasi ve toplum-
sal bazı hadiselerin izini sürmek 
mümkün. Kendisini emekli fizik 
öğretmeni olarak tanıtan Evren 
Hoca bir kafede -Kır Kahvesi- 
rastgele karşılaştığı Altın Kızlar 
grubuna kulak misafiri olur ve 
Naciye Paşa ile Ferdane Hanım’ın 
kanser hastalığına yakalandık-
larını -bu hastalığın ismi zikre-
dilmez, kötü hastalık olarak bah-
sedilir- kemoterapi alacaklarını, 
hastalıklarını ailelerinden nasıl 
gizleyeceklerini kara kara düşün-
düklerini fark eder. İşte sosyal 

medyanın gerçekleri örten yan-
larını orada Altın Kızlar’a Evren 
Hoca söyleyecektir: “Günümüzde 
en kolay saklanma biçimi hayat 
hikâyenizi başkalarının gözüne 
sokarak yaşamak… Önce size 
sosyal medya hesabı açalım…” 
Naciye Paşa ve arkadaşları sos-
yal medyayı bu şekilde öğrenmiş 
olurlar. Profillerine fotoğraflarını 
ekledikten sonra arkadaş listele-
rini de genişletirler, herkes bura-
dadır çünkü paralel evren gibi bir 
dünyadır sosyal medya.

Naciye Paşa ve arkadaşları sosyal 
medya vasıtasıyla bazı şeyleri bir 
müddet saklamışlardı ama onlara 
bu işleri öğretmek için kendi de 
hesap açmak durumunda kalan 
Evren Hoca’nın peşini sakladığı 
şeyler bırakmaz. Ailesinin KHK’lı 
olduğunu öğrenmesi, eski eşi 
Seyfi’nin üçüncü eşiyle mahke-
melik olunca onu yani ilk eşini 
kendi masumluğunu ispatlaması 
için şahit olarak göstermek iste-
mesi, allak bullak olan bir hayat…

MAHREMIYETIN KAYBOLUŞU

Üniversite öğrencisi Bilge’nin “bi-
lime katkı olsun” diye uluslarara-
sı bir proje kapsamında ailesinin 
özel hayatı diyebileceğimiz bilgi-
leri blog vasıtasıyla paylaşması 
günümüz toplumunda mahre-
miyet kavramının ne denli yara 
aldığını ya da kaybolduğunu bize 
göstermesi bakımından calibi 
dikkattir. “Ailem ve Ben, Babaan-
nem ve Diğerleri” başlığı altında 
paylaşılan bir kısmı ise kurgu 
olan bölümleri okuyan Müberra 
hemşire çok şaşkındır. Fakülte 
dekanı Müberra’yı proje kapsa-
mında bilgilendirmek için görüş-
meye çağırır. Dekan ile hemşire 
arasında geçen diyalog birçok 
hususu özetlemektedir: “-Bilge 
bu olayları neden kurmaca ilişki-
ler eşliğinde anlatmaya kalkmış? 
Tabii daha da önemlisi ailemizin 
babaannesinin özel hayatını niye 
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aile sırrı olarak ele almış? Özel ha-
yat başka bir şey, aile sırrı başka 
bir şey. Bence başkasının ne özel 
hayatı, ne de ‘sırrı’ üçüncü şahıs-
lar için ortaya dökülüp saçılamaz.

-Aman efendim nasıl böyle düşü-
nürsünüz? Siz aydın bir insansı-
nız. Bunlar mahrem konular de-
ğil. Bilime katkı.”

Üniversite bu ‘bilimsel’ çalışma-
sı ile öğrencisine maddi destek 
sağlamasının ötesinde kendi rek-
lamının da peşindedir. Bu proje-
ye katkı sağlayarak uluslararası 
arenada adını duyuran dekan bu 
durumdan gayet memnundur.

MEZARLIKTA KALP 
AYDINLANMASI

Modern kapitalist sistem ölüm 
gerçeğinden ahireti, hesap günü-
nü ve dünyanın faniliği hatırlattı-
ğı için kaçmak ister. Bu tavır ya-
vaş yavaş bizim şehirlerimize de 
sirayet etmekte. Artık mezarlar 
merkezin çok uzağındadır. Mü-
berra hemşirenin hastanede te-
davi esnasında tanıştığı Nurullah 
Paşa ile olan diyalogları, paşanın 
hemşirede bıraktığı intiba ve öl-
dükten sonra dahi onun mezarını 
sık sık ziyaret edip hayat bulması 
kitaba daha da derinlik katıyor. 
Hakikat İncinmesin ifadesi, duası 
nasıl ortaya çıktı, Müberra hemşi-
re anlatıyor:

“Nurullah Paşa bu hayatın bana 
gönderdiği mihmandarlarından 
biriydi. Hakikat İncinmesin dua-
sını sanırım ilk defa ameliyat son-
rası, henüz kendine geldiğinde, 
kolundaki serum şişesini değişti-
rirken duydum. ‘Sizi incitmedim 
inşallah paşam.’ dedim. ‘Yok evla-
dım, yeter ki hakikat incinmesin. 
Tendeki, kemikteki incinmenin 
adı anılmaz.’ diye cevap verdi.”

Nurullah Paşa vefat edince, baş-
hekimin ricasıyla cenazesine 
katılıp hayatında ilk defa me-

zarlığa giden Müberra büyük 
bir huzur ile karşılaşacak ve her 
müsait zaman bulduğunda ya da 
içi daraldığında mezarlığa gidip 
hakikatin incinmemesini tavsiye 
eden paşanın kabri başında so-
luklanacak, bir iç yıkanması, kalp 
aydınlanması yaşayacaktır. Bilin-
meyen geçmişin verdiği kambur-
luk, köksüzlük ve boşluk bir me-
zar başında yeni bir toprağa kök 
salacak ve mezar ziyaretlerinden 
Müberra’ya bir yuva kurulacaktı.

Nurullah Paşa ölümü toprakla ka-
vuşma olarak görürdü. Kimsenin 
fark edemeyeceği bir dindarlığa 
yaşadı, insanı tamir eden hu-
suslara vâkıftı. İnsan tamir olur 
mu, tamir ve umre aynı kelime 
kökeninde buluşuyorsa insan da 
tamir olurdu. Her gece Kur’Ân 
kasetlerinden bir bölüm dinledik-
ten sonra uyuyan Paşa her sabah 
yasin-i şerif okuyarak güne baş-
lardı. Ölümü 26 yaşında öğrenen 
Nurullah Paşa ölümü unuttuğu-
muzda hakikatin incineceğini mi 
düşünüyordu? O yüzden mi ten-
deki incinmenin adı anılmazdı.

ULUDAĞ’DA YETIMLER KAMPI

Kemoretapi alan Naciye Paşa sos-
yal medyadan farklı yerlere gitti-
ğini ima eden fotoğraflar paylaş-
mıştı ama bu fotoğraflardan biri 
gerçekti, Uludağ’a arkadaşlarıyla 
gitmişti. Orada yetimlerle ilgili 
bir sosyal sorumluluk projesi-
ne katkı amacıyla bulunmuşlar, 
yetim çocuklara sabaha kadar 
lüküs lambası ışığında hikâyeler 
okumuşlar, onların başını ok-
şamışlardır. Yetimin başını ok-
şayana bir kalp aydınlığı gelir. 
Naciye Paşa da orada çok farklı 
duygusal tecrübeler edinecektir. 
Uludağ’da tanıştığı doktorun; 
geçmişte çalıştığı bir hemşireden, 
Müberra’dan, işindeki titizliğin-
den sitayişle bahsetmesi, Naciye 
Paşa’nın “gelinim olur” demesi 
üzerine doktorun “gelininizle 

gurur duymalısınız” sözleri bu-
güne kadar geliniyle arası pek 
barışık olmayan Naciye Paşa’yı 
etkileyecektir. Yetimlerin o mah-
zun tavrından da fena halde etki-
lenen kayınvalide gelinine vefat 
etmeden önce bıraktığı notta (ses 
kaydı) nasihatlerini bir anne şef-
katiyle yapar; “yetimler vakfını 
kur ve yönet”

Nitekim kitabın sonunda bu istek 
gerçekleşecek, Müberra hemşire 
Yetimler ve Öksüzler Vakfı’nda 
kendi yaşadığı geçmiş ve kök-
süzlük girdabından yetimleri 
kurtarmaya, onlara hakikatin im-
biğinden bir istikbal inşa etmeye 
çalışacaktır.

“Ölümü unutmak hakikati inci-
tir” diyor kitapla ilgili bir söy-
leşisinde Fatma Barbarosoğlu. 
Romanda temas ettiği konular 
unuttuğumuz ve incinen yanları-
mıza parmak basıyor. Zamanımı-
za dair daha da önemlisi modern 
hayatı tekrar sorgulamamıza kapı 
aralayan bu romanın sayfaların-
da ilmek ilmek işlenen pek çok 
mesele var: Dünyanın faniliği, 
mahremiyet, hatıralar, masumi-
yet karinesi, gençlik ve yaşlılık.

Son yıllarda romanlar üzerine 
ciddi okumalar yapan Mustafa 
Özel önemli tespitlerde bulunu-
yor: “Bir defa daha anlıyorum ki 
milletlerin akıl ve vicdanı aka-
demik eserlerden çok edebi kur-
gularda ifadesini buluyor. Şair 
ve romancıları çıkarın, milletten 
geriye şehit ve gaziler kalıyor.”

Fatma Barbarosoğlu’nun bu ro-
manı da geriye kalanlardan olabi-
lecek nitelikte. Yakın tarihin değil 
yakan tarihin kayıtlarını tutması 
bakımından hakikatlere ışık olu-
yor, dikkatli ve rikkatli okuyucu-
nun bu romandan hatırlayacağı 
en önemli nokta ise ölmeyi öğren-
meyi, ölümlü oluşumuzu unut-
mamamız gerektiğidir.
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