
 

Toplumu, toplum içindeki konumumuzu ve en nihayet hayat karşısındaki duru-

mumuzu hangi araçlarla ölçüp değerlendireceğimiz konusunda İslam ve bütün pey-

gamberler aynı ve mevcut sistemden farklı bir yol çizerek göstermişlerdir. Bu durum, 

dünya hayatının anlaşılmasını, taşların yerli yerine oturtulmasını sağlarken günü-

müz insanının trajik durumunu da izah eden bir perspektif sunmaktadır. Zamanın 

akışını hedonist duygularının tatmini karşısında bir erozyon ve hayatın tamamını bir 

kaos olarak gören insanlığın son trajedisi için; maddi göstergeler dışında bir ölçü 

belirlemek elbette zor. Mesela, “hayr” kavramının modern dünya terminolojisindeki 

yeri nedir; bir hiç. Kâmusta yer almayan kelime, kavram; akılda, insanda ve onun 

hayatında yer alabilir mi? Modern dünya insanı ancak kâmusu kadar vardır; hayatı 

sahip olduğu sınırlı kelime dünyası ile tarif edebilir. Bu şu demektir aslında: modern 

dünya insanı dünyayı tarif edemez!

Dünyayı tarif etmek, ölçü koymaktır ve maalesef yaşadığımız sorunların odağın-

da da bu ölçüsüzlük yatmaktadır. Daha da kötüsü ise, siyasetten, kültüre, eğitime 

kadar her alanda bu ölçüsüzlüğe özenişimizin son asra damgasını vurmasıdır. Her 

şeye rağmen, varlığı ve insanı bütün bir âlemi; anlamlı, dengeli ve düzenli bir sis-

teme oturtma konusunda insanoğlu fıtratının sesine kulak kesiliyor. ‘Hayr’ı murad 

ediyor. 

Hz. Peygamber’in (s.), “sizin en hayırlınız Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir” veci-

zesindeki ölçüye tabi olmaya çalışıyor. O’nun ölçüsünü çocuğunun kariyer planının 

en önüne yerleştiriyor. Modern dünyanın pasifi zme, şiddete, fesada çağıran sesine 

karşı Kur’an’ı öğrenme ve öğretme konusunda seferberliğe varacak denli bir cehde 

kalkışıyor. Hayatımızı güzelleştiren, şenlendiren de bu cehd değil mi? 

Evlerimizin, sokaklarımızın, camilerimizin, bütün bir yaz boyunca ellerinde cüzle-

ri, dillerinde ezberleri ile çocukluğumuzun, ancak mübarek bayram günlerinde ya-

şanan uhreviliği bize yaşattığını kim unutabilir?      

Bir tarafta satanist ayinlere çocuklarını kaptırmış bir dünyanın çığlığı öbür tarafta 

“iman/emniyet/güven” ve huzura koşmanın, Kur’an’a yelken açmanın coşkulu sen-

fonisi… 

Halep ordaysa arşın burada… 

Kur’an’a Yelken Açmak
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Ekonomide ileri derecede 

yeniden yapılanmanın yaşandığı 

70’li yıllarla birlikte yeni medya 

teknolojileri de gelişmiş ve med-

ya etkileri açısından insanlığa 

özel bir deneyim yaşatmıştır. Bu 

deneyimi özel yapan şey; onun 

bilgiyi, görsel ve işitsel materyali 

üreten ve dağıtan kurum olarak 

tarif edilen kitle iletişim araçla-

rının yüksek etkisinde tecrübe 

edilmesidir. Öyle ki, çoğalıp çe-

şitlenmesi ve sürekli mevcudiye-

tiyle elektronik medya, mekân 

ve zamanı ortadan kaldıracak 

düzeydedir ve bilginin zaman 

ve mekân bakımından hiç dur-

maksızın yer değiştirmesi “glo-

bal köy” tecrübesini meydana 

getirmiştir.1 Birey ve toplumun 

-hedef kitlenin- inanç, değer, 

tutum ve davranışları üzerinde 

medya artık daha fazla etkili-

dir. İlişkiler, düşünceler ve bütü-

nüyle hayat açısından meydana 

gelen bu tek tipleşme ile sorun 

kültürsüzlük değil kültürün ken-

disi olmaktadır.2 

Bugün toplumsal psikolo-

ji, uluslar arası medyanın tek 

tipleştirici kültürünü besleyen 

yerel medyanın düzeysiz ve 

magazinsel yanı öne çıkarılmış 

haberlerinin etkisindedir.    

Gazetelerin üçüncü sayfa-

larından bir yayıncılık tarzının 

ana temaları haline gelen kaza, 

gasp, cinayet, tecavüz benze-

ri haberler karşısında toplum, 

ringde gardını düşüren boksör-

den farksız. Ekran, göstergeler, 

imajlar ve temsillerin egemen-

liğinde üçüncü sayfa habercili-

ğinin değil üçüncü sayfa toplu-

munun da faili. Pasifi zm, üçün-

cü sayfa toplumunun üzerine 

giydirilen deli gömleği3 olurken 

saldırganlık, çaresizliğin aşılma-

sı için akla gelen ilk yol oluyor.

En önemli kamuoyu oluştur-

ma araçlarından gazetelerde 

haberler tür ve konusuna göre 

ayrılırken “kaza, cinayet, hır-

sızlık, gasp, tecavüz” benzeri 

olayların gazetelerde genelde 

yer aldığı sayfaya atfen ‘Üçün-

cü Sayfa Haberleri’ olarak ad-

landırılan haberlerin ayrı bir 

yeri var. Topladığı, yansıttığı 

haberler açısından farklı bir 

yere sahip olan üçüncü sayfa 

haberlerinin toplumu etkileme 

boyutu da farklı. 

Bilginin toplanması, düzen-

lenmesi, yazılması olarak tarif 

edilen gazeteciliğin işlevi, ha-

beri dolayısıyla ona zemin teş-

kil eden toplumu yansıtmasıdır. 

Siyaset, ekonomi, kültür ve spor 

gibi alanların dışında üçüncü 

sayfa haberleri, topluma, yan-

sıttığı haberler açısından nasıl 

bir toplum içerisinde yaşanıldı-

ğına dair; neticede seçme, ele-

me, düzenleme, sıraya koyma, 

öne çıkarma, dikkat çekme, 

ikinci plana itme, yansıtmama 

gibi birçok tercih ve aşamayı 

geçtikten sonra oluşturulan bir 

bilgi verir. Haber, oluşturulan 

bir nesne olarak  “kitle”ye su-

nulmaktadır. Peki, bu anlamda 

üçüncü sayfa haberlerinde top-

lum nasıl yansıtılmaktadır?

ÇARESİZLİĞİ ÖĞRENMEK VE

PASİFİZM
ZAFER ÖZDEMİR

Gazetelerin üçüncü sayfalarından bir yayıncılık tarzının ana temaları haline gelen kaza, gasp, 

cinayet, tecavüz benzeri haberler karşısında toplum, ringde gardını düşüren boksörden fark-

sız. Ekran, göstergeler, imajlar ve temsillerin egemenliğinde üçüncü sayfa haberciliğinin değil 

üçüncü sayfa toplumunun da faili. Pasifi zm, üçüncü sayfa toplumunun üzerine giydirilen deli 

gömleği olurken saldırganlık, çaresizliğin aşılması için akla gelen ilk yol oluyor. 
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 Üçüncü Sayfa Toplumu
 ‘Üçüncü Sayfa Haberleri’nde 

toplum haber başlıklarında; 
“Öldüresiye dayak”, “Kızının 
gözü önünde baldızının kızına 
tecavüz etti”, “Aşağıladı diye 
arkadaşını öldürdü”, “Sapığın 
hedefi  94’lük nine”, “Arazi 
kavgası kanlı bitti”, “Seri kati-
lin kurban sayısı 7’ye yükseldi”, 
“Karısına ateş etti sonra canına 
kıydı”, örneklerinde olduğu 
gibi “şiddet” içerikli bir manza-
rada resmedilmekte. 

Başlıklarda yer alan; “öldür-
dü, tecavüz, sapık, cinayet, da-
yak,  kanlı, kurban, canına kıy-
dı” sözcükleri şiddet içeriklidir 
ve toplum, acımasız, saldırgan, 
şiddet yanlısı, tecavüz eden, 
hatta 94 yaşındaki kadınlara 
bile tecavüz edecek kadar ah-
laksız, güvenilmez, kaba kuv-
vet yanlısı, otokontrol ve özgü-
venden yoksun insanlar olarak 
temsil edilmektedir. 

Yapılan bir araştırmaya göre4 
ise bu haberlerden % 72’sinin 
suç/ şiddet içerikli, %28’inin 
cinsellik/ kaza/ diğer içerikli ha-
berler olduğu saptanmış. Ha-
berlerin içerikleri incelendiğin-
de, önemsiz olayların dönüştü-
rülerek hikâyeleştirildiği, abar-
tıldığı, çarpıtıldığı, haberlerin 
özünden saptırılarak anlamsız 
ve önemsiz ayrıntılarda yoğun-
laştığı, yüzeysel, basit ve çarpıcı 
hale getirildiği görülmekte.

‘Üçüncü Sayfa Haberleri’nde 
temsil edilen insanlar aynı za-
manda bu gazetelerin tüketici-
leri. Dolayısıyla verilen olaylarla, 
bu haberlerin hem öznesi hem 
de nesnesi konumunda olan sı-
radan insanlar, bir yandan kor-
kutularak pasifi ze edilmekte, 

diğer yandan doğrudan kendi-
lerini ilgilendiren bilgi yerine, 
hiçbir bilgi değeri olmayan boş 
enformasyonla oyalanarak bil-
giden yoksun bırakılmaktalar.5 

‘Üçüncü Sayfa Haberleri’ni 
incelerken ortaya çıkan pasifl ik 
duygusuyla ilgili olarak, Schiller, 
statükonun devamını garan-
ti ettiği için medya tarafından 
“pasifl ik”in özellikle amaçla-
nan bir durum olduğunu söy-
lüyor: “Pasifl ik, kendi kendisini 
besleyen, katılımcılığı engelle-
yen koşulların yıkılmasını temin 
edecek içtimai hareketlerin 
oluşmasına fırsat tanımayan 
bir mikroptur… Gelişmiş pazar 
ekonomilerinde pasifl iğin biri 
fi ziksel ve biri entelektüel ol-
mak üzere iki boyutu vardır. 
Bunların her ikisi de zihin yöne-
tim mekanizmasının mesajları 
ve teknikleri aracılığıyla ustaca 
sömürülmektedir.”6 Schiller, in-

san zekâsının körleşmesi, insa-
nın etrafını kritik edememesi 
ve yaşananlar dışında alterna-
tifl erin yaşabilmesinin mümkün 
olduğunu düşünememesi gibi 
sorunları sıralıyor. 

Durumu psikolojinin 
imkânlarından yararlanarak 
tasvir etmeye çalışırsak toplu-
mun bir çeşit “öğrenilmiş ça-
resizlik” duygusunu yaşadığı 
da söylenebilir. Seligman’ın 
deneyinde; elektrik   şoku veri-
lerek  ve mevcut sıkıntılı şartları 
düzeltmek için bir şey yapıla-
mayacağına, şartların ancak 
kendiliğinden  ya da başkaları 
tarafından  düzeltilmesine  ko-
şullanan grup, çaresizliği bir 
eğitim alarak öğreniyor. 

Medya, bu anlamda, top-
luma başkalarının kötü, acı 
görüntülerinden hareketle bir 
çeşit çaresizliği benzer durum-
ları, toplumun musalla taşın-
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daki hallerini örneklendirerek 
öğretiyor. Üçüncü sayfa haber-
leri ile; bedbin, mutsuz, yenik, 
çaresiz olmayı, hatta insanla-
rın bir mücadeleye girmedikleri 
konularda da kendilerini yenik 
hissetmelerini öğretiyor. Bunun 
en önemli sonuçlarından birisi 
de bilgiye ulaşmada son derece 
isteksiz bir çoğunluk (bilgiye 
ulaşmada imkân sahibi olmala-
rına rağmen) haline gelinmesi.7 

Toplumsal psikoloji her gün, 
her an yinelenen haber/ pekiş-
tireçlerle koşullandırılmakta 
ve medyanın sanal bir gerçek-
lik üretmesini doğurmaktadır: 
çaresizlik. İmajın kontrol edil-
mesi, toplumun, siyaset ve eko-
nomi gibi temel kurumların da 
kontrol edilmesini beraberinde 
getirmekte bu da medyayı esas-

lı bir sorun olarak karşımıza 
çıkarmaktadır. 

Üçüncü sayfa haberlerin-
de karşılaşılan bir başka unsur 
da zihinsel algılamaları etki-
lemesi açısından kavramların 
dönüştürülmesi meselesidir. 
Bunlardan biri, “aşırı, çok fazla, 
ölçü dışı, insafsızca” anlamı-
na gelen “fahiş” kelimesin-
den türemiş ve özel bir anlam 
kazanarak “zina eden”ler için 
kullanılan “fahişe” kelimesinin 
yerine “seks işçisi” kavramının 
kullanılmasıdır. “AB’den Seks 
Eğitimi Projesi”8 başlıklı haber;  
“AB”nin “Türk erkeğinin sağ-
lığını korumak için” “hayat 
kadınları, transseksüeller ve 
travestileri” “eğitecek” “25 
gönüllü” “seks işçisi” aradığına 
yönelik: 

“AB’den seks eğitimi proje-
si”

300 bin Euro’luk projey-

le Türkiye’deki fuhuş sektörü 

eğitimden geçirilecek ve hayat 

kadınlarına güvenli seks öğre-

tilecek. 

AB’ye 25 seks işçisi aranıyor 

AB, Türk erkeğinin sağlığını 

korumak için hayat kadınları, 

transseksüeller ve travestileri 

eğitecek 25 gönüllü seks işçisi 
arıyor. Toplum sağlığını koru-

mak amacıyla yola çıkılan çalış-

mada özel eğitim alacak 25 seks 

işçisi 500 meslektaşını, onlar da 

diğer meslektaşlarını eğitecek. 

Zincir halinde güvenli seks eği-

timleri verilerek başta AIDS ol-

mak üzere bulaşıcı hastalıkların 

önüne geçilmesi hedefl eniyor. 

İnsan Kaynağını Geliştirme Vak-



fı tarafından yürütülen proje-
de dersler “Meslektaş Eğitimi” 
adıyla verilecek. AB’nin 300 bin 
Euro ile destek verdiği çalış-
ma İstanbul’da hayata geçiyor. 
25 kişi seçilirken lider özelliği 
olan, aldığı bilgileri kolay akta-
ran, çevresi geniş olanlar tercih 
edilecek. Çalışmalar gönüllü 
yürütüleceği için seks işçilerine 
ücret ödenmeyecek.

1 Nisan’da Başvuru
Seks işçilerinin eğitimle-

re kayıt başvuruları 1 Nisan 
2005’te başlıyor. Uygulama 
2 yıl boyunca devam edecek. 
Eğitimlerin konu başlıklarını 
güvenli cinsel ilişki, cinsel yolla 
bulaşan enfeksiyonlar, üreme 
anatomisi, iletişim becerileri, 
eğitim materyali kullanma ko-
nuları oluşturuyor. Müşterileri 
güvenli cinsel ilişki kurallarına 
ikna etmek için iletişim beceri-
si de verilecek. 25 seks işçisine 
danışman olarak görev yapacak 
olan Şevval Kılıç ile projeyi yü-
rüten İnsan Kaynağını Geliştir-
me Vakfı Eğitim Koordinatörü 
Dr. Muhtar Çokar, “Cinsel yolla 
bulaşan hastalıklarda hastalık 
geçişini güvenli seks kuralları-
na uyulup uyulmaması belirli-
yor” dedi.

Haberin başlığı ilk kelime 
koyulaştırılarak vurgusu arttı-
rılan “AB’den seks eğitimi pro-
jesi” olarak sunulmakta ancak 
içeriğinde eğitime konu olu-
nanın “seks” yani “cinsel ilişki” 
eğitiminin değil, “cinsel sap-
kınlık” kaynaklı problemlerinin 
önlenmesine yönelik “sağlık” 
eğitiminin olduğu görülmek-
tedir. Haber öncelikle başlığın-

da “çarpıtma” ile başlamakta, 
haberde toplumca olumsuz bir 
anlama sahip “fuhuş” kavramı 
ekonominin önemli bir bölümü, 
gücü (“sektör”) olarak sunul-
makta “fuhuş sektörü” ifade-
siyle kavrama olumlu bir içerik 
kazandırılmaya çalışılmaktadır. 
Haber içinde bu olumlulaştır-
ma;  “güvenli seks”, “meslektaş 
eğitimi”, “müşteri” gibi ifade-
lerle desteklenmektedir.  

‘Seks işçileri için yasal zemin 
şart’9 başlıklı başka bir haber-
de yer alan ifadeler ise cinsel 
sapkınlığın dini (“günah”), ge-
leneksel (“ayıp”), hukuki (“ya-
sak”) boyutlarını görmezden 
gelmekte, sorunu  vülgarize 
ederek, basitleştirerek normal-
leştirmektedir: “Dünyanın en 
eski mesleği’ olarak tanımlanan 
seks işçileri, HIV/AIDS salgını ve 
insan ticareti, madde bağımlılı-
ğı gibi konular nedeniyle ciddi 
risk altında.” 

Haber “Türkiye’de her yıl 
150 yeni HIV vakası saptanırken 
2006’da bu rakam 250’ye ulaştı. 
Katlanarak artacağa benziyor.” 

ifadeleriyle biterken okuyucu, 
toplum ajite edilerek yönlendi-
rilmekte konu asıl mecrasından 
saptırılarak verilmektedir. Her 
iki haber de çok yeni değil, bu 
bize aslında geçen süre içindeki 
etkilerini daha iyi görme imka-
nı veriyor; yenilerinin yansıma-
larını görmek içinse beklemek 
gerekiyor.

Medyanın kısa vadeli etki-
leri ilk olarak gündelik hayat 
pratiklerinde ortaya çıkmakta, 
medya, giyinme, yeme içme 
ve özellikle eğlenme biçimle-
ri başta olmak üzere tüketim 
alışkanlıklarını etkilemektedir. 
Medyanın, beslendiği batılı 
zihinsel değerler dizisi ve yay-
gınlığı, iletişim teknolojilerinin 
gelişmesine paralel olarak aynı 
kültür dünyasının oluşması ve 
edinilmesini meydana getir-
mektedir. Bir reklam fi lmindeki 
replik aynı anda herkesin diline 
pelesenk olabilmekte dolayısıy-
la bu durum dilin aynileşmesini 
beraberinde getirebilmektedir. 
Ancak asıl problemler uzun 
vadeli etkilerinin ortaya çık-
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Toplumsal psikoloji her gün, her 
an yinelenen haber/ pekiştireçlerle 

koşullandırılmakta ve medyanın sanal 
bir gerçeklik üretmesini doğurmakta-
dır: çaresizlik. İmajın kontrol edilme-
si, toplumun, siyaset ve ekonomi gibi 
temel kurumların da kontrol edilmesini 
beraberinde getirmekte bu da medyayı 
esaslı bir sorun olarak karşımıza çıkar-
maktadır. 
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ması ile görülebilecek türden-

dir. Kavramların değiştirilmesi, 

üretilmesi ve düzenlenmesi, bir 

zihniyet ve hayat tarzı değişimi-

ni barındıran hedefl enmelerdir. 

Dolayısıyla üçüncü sayfa haber-

lerinin pasifi zmden tüketime, 

kavramların yozlaştırılmasına 

kadar etkilerini onu üreten de-

ğerler sistemi açısından ele al-

mak gerekiyor. 

Radyo Televizyon Üst 

Kurulu’nun yaptırdığı araştır-

mada10, medyanın şiddet içe-

rikli yayınları, çeşitli yaklaşımlar 

temel alınarak değerlendiriliyor 

ve gelecek açısından köklü eleş-

tirilerin aciliyetini gözler önüne 

seriyor.  

Buna göre, “şiddet içeren 

programları izleyen bireylerin 

bilişsel şemalarında, düşmanca 

bir dünya temsil edilmekte”; 

“senaryolarında saldırganlığa 

dayanan problem çözme stra-

tejilerini benimseyenler, saldır-

ganlığı, normatif inançlarına 

göre kabul edilebilir bir olgu 

olarak karşılamakta; bireyler 

arası ilişkilerin şiddet içeren 

şemalara, senaryolara ve inanç-

lar sistemine dayandırıldığı bir 

ortamda sosyalleşen çocuklar, 

bu tür davranışları gözleyerek 

taklit etmekte”dir. Bir başka 

sonuç, duyarsızlaştırma kura-

mına göre; “şiddet sahneleriyle 

defalarca karşılaşan bireylerin, 

zaman içinde bu tür olaylara 

alışacakları ve duyarsızlaşacak-

ları varsayılırken”. Sosyal karşı-

laştırma kuramı ise, “saldırgan-

ca davranan çocuklar, bu duy-

gularında yalnız olmadıklarına 

inandıklarında, davranışları 

için ihtiyaçları olan gerekçelere 

kavuşacak ve kendilerini daha 

mutlu hissedeceklerdir; çünkü 

medyada olağan gibi sunulan 

şiddet, onların bu gereksinim-

lerini fazlasıyla karşılamaktadır. 

Böylece, şiddete karşı duyarsız-

laşarak olumsuz duygusal tep-

ki göstermeyen bir kişi, şiddet 

hakkında düşünürken rahat-

sızlık duymayacak, hatta şiddet 

içeren planlar kurmaya yatkın 

olacaktır” şeklinde şiddet içe-

rikli yayınları ele almakta. 

Chomsky’ye göre11, neolibe-

ral sistem, kayıtsız, depolitize 

olmuş bir toplum yaratmakta 

ve neoliberal demokrasi, her 

şeyin üstünde piyasa anlayışı ile 

vatandaşlar yerine tüketiciler 

üretmekte, her şeyi standartlaş-

tırmakta, insani iletişim ve etki-

leşimi ortadan kaldırarak, yılgın 

bireylerden oluşan, birbirinden 

kopuk, atomize toplumu ya-

ratmakta ve bunu medya eliy-

le gerçekleştirmektedir. RTÜK 

araştırması sonuçları itibariyle 

bu tespite uyuyor. 

Medya, hem çaresizliği öğ-

retiyor hem de öğrenilmiş çare-

sizliğini aşmak, kırmak isteyen 

insanların patlamalarını kendi-

ne malzeme olarak kullanıyor. 

Bu da doğal olarak bir karam-

sarlığı, umutsuzluğu besliyor 

ki bu da “neoliberalizmin, sta-

tükoya bir alternatif olmadığı 

ve insanlığın en yüksek düzeye 

ulaştığına yönelik verdiği me-

sajla” örtüşüyor.12 

Ortaya çıkan manzara ışı-

ğında, gazetelerin, medyanın 

vakayı adiyeden olmak üze-

re verdikleri haberlerin, başta 

gerçeğe uymayan bir toplum 

görüntüsü çizmesi olmak üze-

re, toplumu pasifi zme, tüketim 

kültürüne, şiddete sürüklemesi 

gibi sonuçlarını elan yaşamaya 

devam ediyoruz. Mardin Bil-

ge Köyü’nde yaşanan olayları 

–gerçi bölgede ne olup bittiği 

tam olarak anlaşılabilmiş de-

ğil-, bu tür olayların gerçekle-

şebilme olasılığını düşünürken 

medyanın toplum üzerindeki 

etkilerini –her ne kadar medya 

kendini olayın dışında tutmaya 

çalışsa da- hesaba katmamak 

büyük bir eksiklik olacaktır. 

1 Altun, Fahrettin, M. McLuhan ve J. 

Baudrillard’ın Medya Kuramlarının Karşılaş-

tırmalı Çözümlemesi, Doktora Tezi, İstanbul 

Üni.,İstanbul 2006, s.44.

2  Kaplan, Yusuf, 22 Ağustos 2008, 

Yeni Şafak.

3 “İzm’ler idrakimize giydirilen deli 

gömlekleri...” Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim 

Yay., s. 90.

4  Mora, Necla, Üçüncü Sayfada Türk 

Toplumu, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 

Cilt:5 Sayı:2, 2008, s. 3.

5  a.g.m, s.8.

6  Schiller, Herbert, Zihin Yönlendi-

renler, Pınar Yayınları, İstanbul- 2005, s.47.

7  http://w3.gazi.edu.tr/~mkaracan/

caresizlik.htm

8  ‘AB’den Seks Eğitimi Projesi’, 

Sabah 31.03.2005”

9  ‘Seks işçileri için yasal zemin şart’, 

Radikal, 20. 04. 2007.

10  RTÜK, “Televizyon Programla-

rındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin 

ve Mahremiyet İhlâllerinin İzleyicilerin Ruh 

Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri”, http://

www.rtuk.org.tr/sayfalar/default.aspx.

11  Chomsky, Noam, Medya Deneti-

mi, Tüm Zamanlar Yayınları, İstanbul-2000, 

s.7.

12  a.g.e., s.9.
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Amerikalı ünlü dil ve siya-
set bilimci Noam Chomsky’nin 
“yeni emperyal strateji” yahut 
coğrafyacı/sosyolog David 
Harvey’in daha genelleştirici ve 
fakat yalın ifadesi olan “yeni 
emperyalizm” ABD’nin Soğuk 
Savaş  sonrası hegemonya araç-
larında ve stratejik amaçların-
daki değişimi ifade eder. Buna 
göre ABD’nin görece düşüşü 
durdurmak ve hegemonyasını 
sürdürmek amacıyla başlattığı 
yeni muhafazakar (neo-con) 
dalga veyahut Batı içersin-
deki müttefiklerle çok ortak-
lı bir stratejiler demetinden 
hangisi olursa olsun, ABD’nin 
yeni emperyal hedeflerinden 
bağımsız olamazdı. Enerji poli-
tikaları üzerinden kurulan ve 
ulus-devlet düzenini hatta 
küresel finansal/ekonomik sis-
temi sarsacak ölçüde gözü kara 
bir stratejinin anahtar coğ-
rafyalarından biri Ortadoğu 
ise diğeri de Orta Asya’dır. 
Bu ön kabülleri yok sayarsak 
eğer, tahlilimiz eksik kalır. O 
halde işe bugün Hint alt kıtası 
ve Asya’nın atardamarı olan 
Afganistan-Pakistan coğrafya-
sını, ki elbette bir coğrafi ala-
nın ötesinde anlama sahiptir, 
anlamakla başlamalıyız.

İmparatorluklar Çağında 
Hindistan Alt Kıtası

Sömürgeci imparatorluklar 

çağında İngiliz ve Rus işgal-
leri altında geçen son iki yüz 
yıllık tarihinde –ABD yöneti-
minin yeni tabiriyle- “Af-Pak” 
yani Afganistan-Pakistan böl-
gesinin önemini kavramak için 
biraz derinlere inerek hatır-
lamaya başlayalım. Mugal 
İmparatorluğu’nun 1857’ye 
kadar, ismen de olsa, varlı-
ğını sürdürmesine rağmen 
İngilizlerin etkisinin de yitimiy-
le sonuçlanan bir devlet sis-
teminin çöküşü kaçınılmazdı. 
Bugünkü Pakistan’ı, Keşmir 
ve Bangladeş’i de içine alacak 
büyüklükte topraklarda, bilhas-
sa da Orta Hindistan’da başlayan 
dağ topluluklarının ayaklanma-
sı geleneksel orduları ve tabii bu 
arada Mugal İmparatorluğu’nu 
da zor durumda bırakıyordu. 
1707’de Aurangzeb’in ölümü-
nü müteakip, Hindistan Muğal 
İmparatorluğu’nun üzerine 
kurulmuş olduğu topraklarda 
Marathalar, Sihler ve kuzeyli 
Afgan kabileler arasında iktidar 
savaşları baş gösterdi.1 1775 ve 
1850’de ele geçirdiği yerler ara-
sında bulunan Pencap bölgesi 
İngilizlerin elde tutmakta her 
zaman güçlük çektiği bölge-
lerdendi. Avrupa ticaretinin 
Hint okyanusu vasıtasıyla altın 
çağına eriştiği mezkur dönem-
de İngiliz-Fransız kumpanya-
ları arasında savaş sürerken, 

Ahmed Şah Durranî önderli-
ğinde bir Afgan istila gücü, 
Kuzeybatı Hindistan’ı yakıp 
yıkmış ve Dehli yakınlarında 
Panipat’ta (1761’de) Maratha 
(Orta Hindistan Hindu kabile-
leri) ordularını ezici bir yenil-
giye uğratmıştı.2 Dolayısıyla 
McNeill’e göre, 18. yy’ın son-
larına doğru hemen bütün 
Hindistan devletleri kuzeyden 
gelen Afgan güçleri ile güney-
den baskı kuran İngilizler ara-
sında tercih durumunda kal-
mışlar ve pek çoğu İngilizlerin 
etkisi altına girmeyi kabul 
etmişlerdi. 

19. yy’ın sonlarına doğru 
Afganistan ile Pakistan arasında 
çizilen ve adını İngiliz Hindistan 
hükümetinin dış işleri bakanı 
Mortimer Durand’a atfen alan 
Durand hattı boyunca yaşanan 
gerginlikler ve ‘Taliban’ mese-
lesi, tarihsel bağlamda kuzeyli 
Afgan kabilelerin Hint alt kıta-
sında herhangi düzenli bir dev-
let düzenine rağmen varolmayı 
başardığı gerçeği ile kolaylıkla 
birleştirilebilir. Bu hat bugün 
yeniden emperyal büyük oyun 
açısından önem kazanmış 
bulunuyor zira aşırılıklar çağı-
nın bütün birikimi bu bölgede 
yoğunlaşmış ve patlama nok-
tasına gelmiş halde. Bölgede 
hakim dini karakterin dünü 
ise bugünü anlamada önemli 

YENİ EMPERYAL STRATEJİ 
ASYA’NIN KALBİNDE

TEVFİK EMİN
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bir etken. Sufi mistisizmi ekse-
ninde bir sünni yapılanma ile 
birlikte tarihi İran etkisi ile Şii 
faktörü bölgedeki alt gerilim 
alanlarından yalnızca birini işa-
ret ediyor. Pakistan’ın bugünkü 
konumu çok milletli ve dinli bir 
yapı arzediyor. Bu da potan-
siyel çatışma alanlarını, üste-
lik geçmişin sömürgeci mirası 
nedeniyle yalnızca artırıyor.

Yeni ‘Büyük Oyun’da 
Pakistan’ın Konumu

Soğuk Savaş dönemin-
de Sovyet nüfuzu ile başta 
İngiliz, ardındansa Amerikan 
nüfuz alanlarının bir çatışma-
sının kalbinin attığı coğrafyada 
Pakistan CENTO vb. oluşumlar 
yoluyla ‘yeşil kuşak’ dahilinde 
Sovyet tehdidini çevreleyen 
ülkelerden biri olmuştur. Bir 
yandan kuruluşundan bu yana 
Hindistan ile arasındaki geri-
limler, diğer yandan Rusya, Çin 
gibi büyük bölgesel güçlerle 
komşuluğu Pakistan’ın nükle-
er teknoloji sayesinde caydı-
rıcılığını muhafaza etmesini 
zorunlu kılmıştır. Soğuk Savaş 

süresince Afganistan’a müda-
halede bulunan Sovyetler ile 
bu mücadeleyi ‘mücahidler’i 
desteklemek suretiyle akamete 
sokan ABD, Asya coğrafyasının 
kalbi olan bu bölgeyi hakimi-
yetleri altına almaya çabala-
mıştır. Sovyetlerin doğal nüfus 
alanına girdiğini varsaydıkları 
bu özel coğrafyada büyük güç-
lerin hesabı hiç bitmemiştir. 

Soğuk Savaş’ı müteakip yeni 
düzende artık Sovyetler fak-
törü ortadan kalkmış ve fakat 
dünya görece belirsiz bir ikli-
me gözlerini açmıştır. Yeni 
dönemde NATO stratejisini 
Sovyetlerinkiyle değiştirmiş ve 
sıcak denizlere inmeye karar 
vermiştir. Bugünkü sıcak deniz-
leri çevreleyen pek çok ülke 
ise Müslümandır. ABD’nin yeni 
oyunda en kritik hamlesi 1991 
Körfez harekatı ile gerçekleş-
miş ve süpergüç hiç vakit geçir-
meden yeni oyunun kurallarını 
tayine koyulmuştur. Ortadoğu 
başta olmak üzere dünyanın 
en stratejik ürünü olan enerji 
kaynaklarının arzı, taşınması ve 
bunların güvenliği yüzyıl önce-

sinde İngiliz-Alman-Fransız 
eksenindeki kapışmaya benzer 
biçimde bu defa Avrupa-ABD-
Rusya ve diğer bölgesel güç-
ler arasında bir hesaplaşmaya 
kaynaklık edecekti. Klasik bir 
İngiliz taktiği olarak, göre-
ce zayıf konumunu süpergü-
cün yanındaymış gibi durarak 
gölgeledi Büyük Britanyalılar. 
ABD’nin çoğu kez ve nihayet 
2003 Irak işgali ile birlikte zir-
veye çıkan tek taraflı müdaha-
leciliği karşısında sessiz kala-
rak zımnen oyunun en büyük 
aktörünün yanında yardımcı 
rol çalmaktı amacı. Bütün bu 
yeni emperyal strateji, 2001 
yılında Bush yönetiminin 11 
Eylül olaylarını bahane ederek 
Afganistan’ı işgali ve o meş’um 
‘önleyici savaş doktrini’ sayesin-
de mücessem hale geldi. Orta 
Asya’nın ve enerji havzaları ile 
geçiş yollarının aşağı yukarı 
merkezi sayılabilecek –nispeten 
istikrarsız bir zayıf devlet olan- 
Afganistan’a yerleşmek demek, 
büyük oyunda paha biçilmez 
stratejik bir üstünlük demekti. 

Orta Asya’nın ‘kalbi’ne inen 
ABD, Rusya-Çin-Orta Asya Türki 
Cumhuriyetleri eksenini de göz 
altına almayı başardı. Bush 
döneminin ikinci yarısında ise 
Hindistan ile ilişkilere (bilhassa 
sivil nükleer enerji alanında) 
özel bir önem verilmesi saye-
sinde Pakistan’ın geleneksel 
müttefiklik konumu derin bir 
sarsıntıya uğramış oldu. Zira 
sivil nükleer enerji konusunda 
halen ambargo altında bulunan 
ülkede mevcut yönetimin zaaf-
ları ile birlikte Pervez Müşerref 
döneminin artıklarının bıraktığı 
izler, iflas noktasına gelmiş eko-
nomik durumla birleştiğinde 
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isyan ve sonucunda muhtemel 
bir iç savaş için yeterli miktarda 
malzeme temin edilmişe ben-
ziyor. Amerika’nın Bush döne-
minde başlattığı Afganistan 
işgali ve NATO’nun girdiği 
bataklık yanında Pakistan üze-
rindeki yoğun askeri baskıla-
rın tümü Obama yönetimince 
de aynen benimsendi. Zaten 
başkanlık yarışı boyunca ABD 
için ilk ve en önemli tehdi-
din Afganistan ve Durand hattı 
boyunca Afgan-Pakistan sınırı 
olduğunu; dahası Pakistan’ın 
kuzeyindeki medreselerin başı-
na buyruk biçimde aşırılıkları 
beslediği inancını yüksek sesle 
dile getirmişti Obama. Şimdi 
ise Bush’un mirasını devralarak 
işleri yoluna sokmaya uğraşı-
yor. Afganistan’da NATO’nun 
kaybetmeye tahammülü olma-
ması ve fakat Taliban’la da 
bir türlü uzlaşılamaması neti-
cesinde Obama Irak’tan çekil-
me stratejisine paralel biçimde 
Afganistan’da asker sayısını, 
mali kaynak aktarımını artı-
racak adımları atmaya başla-
dı bile. Buna göre ilk etapta 
21 bin ek asker gönderilecek 
ve Afganistan savaşının büt-
çesi artırılacak. Afganistan ve 
Pakistan gibi teknik olarak 
iki ayrı ülkeye tek bir temsil-
ci –Bosna barışının (!) mimarı 
da olan- Richard Holbrooke’un 
getirilmesi yeni dönemde bu 
bölgeye verilen önemin nişane-
si oluyor. 

Wallerstein’ın haklı olarak 
sorduğu gibi: Obama kendisini 
bu denli büyük bir yükün altına 
neden sokmuş olabilir? ABD’nin 
yeni bir ‘Vietnam’ bataklığına 
girmesi riski neden alınır? Bu 
sorunun cevabının yeni emper-

yal stratejide bir numara küçül-
me ihtiyacı olduğunu söyleyebi-
liriz. Bush döneminin olağanüs-
tü hoyratça giriştiği büyük çaplı 
kara harekatlarının neticede 
ABD’yi fazlaca zorlamış oldu-
ğu yaşanan son krizin etkileri 
bakımından rahatlıkla görüldü. 
Bu sebeple süpergüç artık biraz 
dinlenmeye ve nispeten daha 
küçük sorunlarla baş etmeye 
yöneliyor, denebilir. Tabii bu 
yeni yönelimin aslında Soğuk 
Savaş süresinde yine kendi 
üretimi olan başıboş grupların 
hizaya getirilmesi ve mümkün-
se tasfiyesine dönük olduğu-
nu da anlamalıyız. Buna göre 
bütün dünyada –örneğin Sri 
Lanka’da Tamiller, Türkiye’de 
PKK- olduğu gibi Af-Pak’ta da 
El-Kaide hizaya getirilecek ve 
görece istikrarlı bir yeni döne-
me yelken açılacak; hesap bu.

İşte bu hesaplar içersinde 
Pakistan’ın özel bir yeri olagel-
di, zira ülkede 1947’de kuru-
luşunu müteakip varolagelen 
İslami damar sürekli olarak 
görece laik yönetimler eliyle 
baskı altında tutuldu ve ana-
yasa öyle ya da böyle İslami 
esaslara saygıyı esas alsa da fiili 
durum genelde seküler güçle-
rin lehine oldu. Geçen yarım 
yüzyılda seküler yönetimlerin 
beceriksizliği, teslimiyetçi tavır-
ları ve hemen her İslam ülke-
sinde olduğu gibi Pakistan’da 
da yolsuzluklarla dolu karnesi 
Pakistan’ın banisi konumunda 
ve nükleer gücü elinde tutan 
ordunun tepkisini çekti. General 
Pervez Müşerref’in geçtiğimiz 
yüzyılın sonunda darbe ile iş 
başına geldiği ve 11 Eylül son-
rası süreçte ABD ile son derece 
yakın çalıştığı dönemde dahi 

İslami güçler, Taliban ve med-
rese ekolleri ile iyi geçinmeye 
özen göstermesi ülkenin dip 
dalgasının yönünü işaret edi-
yor. Pakistan’ın etkin kurum-
larından İstihbarat Servisi (ISI) 
esasında ABD’nin Taliban’la 
savaşında ikincisi lehinde bir 
pozisyona sahip, ordu içersinde 
ise İslami temelleri sarsacak ve 
halkın öz değerleriyle çatışa-
cak bir durumun yaratılması-
na karşı bir direnç var. Elbette 
buna ABD’nin son dönemde 
Hindistan’la yakınlaşması da 
ekleniyor, zira Pakistan’a uygu-
lanan sivil nükleer ambargo 
henüz kaldırılmadı. Pakistan 
hükümetinin de Taliban’la 
–üstelik ABD çıkarları adına- 
savaşmak için bastırmasını bek-
lemek naiflik olacaktır. Herşeye 
rağmen bir Amerikan müdaha-
lesini bertaraf edebilmek için 
Swat vadisi başta olmak üzere 
ülkenin kuzey kesimlerinde 
ve Afgan sınırlarındaki aşiret 
düzeni köylere yönelik kısmi 
bir baskı yaratılacağını tah-
min etmek güç değil. Yaklaşık 
olarak 1,5 milyon insanın göç 
etmek zorunda kaldığı böl-
geden gelen sesler durumun 
aslında hiç de iç açıcı olma-
dığının ve Pakistan hüküme-
tinin ne denli kısıtlandığının 
kanıtıdır. Obama her halükar-
da bir söylem olarak El-Kaide 
ile mücadeleyi ve terörün asıl 
kaynaklarının kurutulmasını 
tutturacaktı zira Bush yöneti-
minin şahsında ortada duran 
bir başarısızlık örneği olarak 
Irak savaşının izlerini ancak 
yeni bir hedef ve bu istika-
mette somut adımlar silebilir-
di. Elbette ABD’nin iki yüzlü/
sinik tavrını da bu bağlamda 
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gözden ırak tutmamalıyız. Zira 
El-Kaide liderinin 2002’de esa-
sında yakalanıp Bush yöneti-
mine teslim edildiği ve ardın-
dan Amerikalılarca serbest 
bırakıldığını açıklayan Zerdari 
ile daha evvel anılarını kaleme 
alan Pervez Müşerref’in anlat-
tıkları 11 Eylül sonrası hadisele-
rin iç yüzüne ışık tutmaktadır. 
Her halükarda Obama’yı zorlu 
günlerin beklediği aşikar.

Yükselen Bölgesel Güç ola-
rak Türkiye’nin Pakistan ile 
Vaziyeti

Türkiye ile Orta Asya’nın 
diğer İslam imparatorlukları ve 
devletlerinin tarihi arasında son 
derece çarpıcı bir ilişki var; ister 
rastlantı ister zamanın ruhu 
diyelim 1071’da Alparslan’ın 
Doğu Roma’ya karşı Malazgirt 
zaferi ile İslam güçlerinin bu 
kadim Hint topraklarına ayak 
bastıkları 1076 tarihinden bu 
yana Pakistan ile Türkiye ara-
sındaki yakın korelasyonu gör-
mezden gelemeyiz. 1516’da 
Yavuz, Mısır’ı ve Hicaz’ı ala-
rak Osmanlı’nın merkez ülke 
konumunu pekiştirmesiyle 
Babür’ün 1519 ve 1520’lerde 
Delhi Sultanlığı’nı yenerek 
önceleri kendi adıyla ardın-
dansa Muğal İmparatorluğu 
adıyla bilinen devletler zin-
cirinin temellerini atma-
sı arasındaki bağlantı; yahut 
Kurtuluş Savaşı’na 1920’lerde 
Hindistanlı Müslümanların des-
teği ile Türkiye’nin Pakistan’ın 
1947’deki bağımsızlık müca-
delesindeki desteği arasında-
ki kuvvetli bağ bunlar arasın-
da zikre en şayan olanlarıdır. 
Ancak Ahmet Davutoğlu’nun 
haklı olarak belirttiği gibi, 
ülkeler arası ikili münasebetler 

nostaljik husumetle yürüyeme-
yeceği ve sıhhat kazanamaya-
cağı gibi nostaljik bir kardeş-
lik/dostluk ile de sürdürülmesi 
zordur.3 Dönüşen dış politika-
sı ile artık proaktif davranan 
Türkiye’nin Osmanlı mirası 
doğal hinterland ile batılıların 
rimland (çevre kuşağı) dedikleri 
ve fakat Soğuk Savaş sonrasın-
da adeta dünyanın merkezine 
yerleşen Afganistan-Pakistan 
sınırı gibi istikrarsız bölgelere 
ilgi duyması kaçınılmazdır.

2009-2010 BM Güvenlik 
Konseyi, NATO, İKT ve ECO 
üyeliği gibi uluslararası/böl-
gesel yapılarda aktif yer alan 
Türkiye’nin geleneksel olarak 
kardeş ülke olarak tanımlanan 
Pakistan’la ilişkisi elbette sıra-
dan değildir. Fakat bu mevcut 
durumda Pakistan’ın zaafları-
nın iyi bir tahlilini da olumsuz 
etkileyen bir iyimserlik tablosu-
nun da müsebbibidir. Pakistan 
bugün geldiği nokta itibarıyla 
devlet kaynaklarının yaklaşık 
yüzde 40’ını elinde bulunduran 
ordu ve ABD’nin yanında ‘terö-
re karşı küresel savaş’ yüzün-
den ödediği muazzam mali-
yetin faturasını ödemektedir. 
Bunun dışında sahip olduğu 
çok kültürlü yapı da coğrafi ve 
diğer tabii koşulların etkisiyle 
devlet aygıtını zorlamaktadır. 
Türkiye’nin geliştirmesi gere-
ken ise orta ve uzun vadede 
Hint alt kıtasında Pakistan’ın 
bölünmesinin ve silah tekno-
lojisinin muhafazasının sağlan-
masına dönük; aynı zamanda 
Afganistan’da etkin Taliban ile 
uzlaşmanın yolları arayan çok 
boyutlu bir politika benimse-
mektir. ‘Ilımlı İslami güçler’in 
desteklenmesi tasarıları yerine 
bölgesel dinamikleri yerinde 

anlayan ve iyi okuyan bir yak-

laşıma ihtiyaç var zira ABD’nin 

Irak’ı bölünmenin ve iç savaşın 

eşiğine nasıl getirdiği hatırda 

tutulmalıdır. Bugün ABD’nin 

küresel ve bölgesel (Af-Pak, 

Ortadoğu, Kafkasya vb.) stra-

tejileri ile örtüşen çıkarları var 

olsa da, Türkiye’nin önümüz-

deki dönemde özneleştiren ve 

özbenliğinden kaynaklanan 

politikaları yine kendi inisiya-

tifi ile uygulamaktan başka bir 

yolu görünmüyor. Swat vadi-

sindeki insani trajedinin önü-

nün alınması ile başlyacak, 

belki bölgesel liderler-aşiretler 

vs. düzeyinde bir arabulucu-

luk ve Afgan-Pakistan görüş-

melerinde ilerleme sağlanması 

için adımlarla devam edecek 

bir aktif politika her zaman-

kinden daha acil görünüyor. 

İyisi mi, sahip olduğu ‘yumuşak 

gücü’ artıracak ve İslam dünya-

sındaki bölünmüşlüğü, dağınık-

lığı giderecek selamete çıkaran 

adımları silm ile atmasıdır.

1  Ira M. Lapidus, İslam Toplumları Tarihi, 

cilt 1, s. 624, çeviren: Yasin Aktay, İletişim 

Yayınları, 2002.

2 William H. McNeill, Dünya Tarihi, s. 617, 

çeviren: Alâeddin Şenel, İmge Yayınları, 5. 

Baskı, Eylül 2001.

3 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik 

Türkiye’nin Uluslararası Konumu, s. 

283, Küre Yayınları, 4. Baskı, 2001.
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Son günlerde, özellikle 
ABD’de Bush-Obama değişikli-
ği yaşandıktan sonra, dikkatler 
yeniden Afganistan–Pakistan–
Hindistan bölgesine çevrildi. 
Bölgede yaşanan gelişmeler, 
pek çok yeni çatışma–işbirliği 
alanlarının doğabileceğinin 
habercisi. Özellikle Obama’nın 
seçimden önceki dış siyaset 
söylemleri ve bugün bun-
ları birer birer uygulamaya 
koyuyor olması, ABD’nin ini-
siyatifinde bir siyaset değişik-
liği olarak algılanabilir. Ancak 
bölgede Irak savaşının başlan-
gıcından bu yana yaşanan ve 
Pakistan devlet başkanı Pervez 
Müşerref’in koltuğunun sallan-
maya başlamasıyla hız kazanan 
süreç, işlerin hiç de ABD’nin 
öngördüğü gibi kontrol edile-
bilir düzeyde olduğunu gös-
termiyor. ABD’nin bölgedeki 
aktörlerden istedikleri ve böl-
gedeki aktörlerin ABD istek-
lerine uyumlulukları konusu 
da son derece belirsiz!... Daha 
doğrusu bu istekler karşılı-
ğında elde edilecek kazançlar 
konusunda bölgedeki aktörler 
pek emin değil hatta şüphe-
ci. Dolayısıyla ABD’nin yeni 
Afganistan – Pakistan stratejisi-
nin bir zorunluluk olarak orta-
ya çıktığını söyleyebiliriz.

11 Eylül’den sonra bütün 

dış tehdit algılamalarını gün-
celleyen ABD, küresel düzeyde-
ki ilişkilerini bu yeni algılamaya 
göre şekillendirerek her düzey-
de kurduğu ilişkileri - ki bunlar 
hem devletler düzeyinde, hem 
devlet üstü kurumlar düzeyin-
de – yenilemişti. Yenilenen bu 
strateji ile ‘küresel terör’ yeni 
düşman olmuş, küresel terör 
ağları tanımlanmış destekçile-
ri  ve teröre fon sağlayanlar 
belirlenmiş ve bütün bunlara 
karşı küresel düzeyde bir savaş 
ilan edilmişti. Bütün bu sava-
şın amacı ise, bu küresel terör 
ağını ‘sponsor devletler’ ile bir-
likte yok etmek, içte ve dışta 
ABD vatandaşlarını ve çıkar-
larını korumak olarak deklare 
edilmişti.1

Değişen strateji ile birlik-
te müdahaleler başlamış, ABD 
öncelikle El-Kaide’ye yardım 
ve yataklık ettiğini öne sürdü-
ğü Afganistan’ı daha sonra da 
Irak’ı işgal etmiş, tabi bunlara 
paralel olarak da bu bölgeler-
deki dengeleri büyük ölçüde 
değiştirmişti.

Bugün yaşamakta oldu-
ğumuz süreç ise, Afganistan 
– Pakistan bölgesindeki denge-
lerin 2001 öncesi duruma geri 
dönme eğilimi olarak değer-
lendirilebilir. Zira uzun süreli 
her işgalin sonu aşağı yukarı 

güç dengelerinin eşitlenmesine 
varır2. Daha da ötesi, bu denge-
lerin Taliban lehine değişmesi 
ise hali hazırdaki sürece bakıl-
dığında pek de uzak bir ihtimal 
olarak görünmemekte. Bütün 
bunlara bakıldığında, 2001 
öncesi durumun da ötesinde 
Pakistan devletinin geleceği ile 
alakalı pek çok soru işaretinin 
olması, ABD’nin bölgeye niçin 
öncelik verdiğini bize açık bir 
şekilde anlatmakta.

Afganistan işgalinin, 
Taliban’ın iktidardan indiril-
mesiyle birlikte ABD açısından 
başarılı bir askeri operasyon 
olduğu izlenimi edinilmişti. 
Ancak bölgedeki yapının top-
lumsal bir tabanı olmadan yapı-
lacak bir merkez değişikliğine 
dolayısıyla bir rejim-hükümet 
değişikliğine ne kadar elverişsiz 
olduğu sonraki dönemde daha 
net olarak görüldü. Zira koalis-
yon güçleri Kabil’i ele geçirdi-
ğinde, Afganistan’ın düştüğü 
imajı oluşmuştu fakat bölge-
deki aşiretler, bu aşiretlerin 
birbirleriyle olan ilişkileri, bu 
aşiretlerin girdiği ticari müna-
sebetler bölge ekonomisinde 
önemli bir materyal olan afyon, 
ve bunun ticareti gibi bölge 
için temel olan meseleler ülke-
nin Kabil’den yönetilmesinin 
ne kadar zor olduğu gerçeği-

DEĞİŞEN STRATEJİ

YENİ AFGANİSTAN PLANI

SEFA ÖZTÜRK
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ni ortaya çıkardı. Sonuç olarak 
bugünkü durum Afganistan’da 
koalisyon güçlerinin egemenlik 
alanının, yani Afgan merkezi 
hükümetinin egemenlik alanı-
nın çok dar olduğu gerçeğidir. 
Bu gerçek bölgedeki durumun 
ABD açısından kötüleşmesi-
nin de ayrıca temel nedenidir. 
Çünkü bölgede yaşayanlar - ki 
bunlara aşiretler de dahildir - 
er ya da geç yabancı güçlerin 
bölgeyi terk edeceklerini bili-
yor ve ilişkilerini bunu gözete-
rek kuruyorlar.

 Afganistan’da bir diğer 
mesele ağustostaki seçimin 
giderek yaklaşıyor oluşu. 
Mevcut başkan Karzai’nin, böl-
gede değişen dengeleri göre-
rek yaptığı açılım; El-Kaide’ye 

bulaşmamış Taliban unsur-
larıyla uzlaşma çabası, ayrıca 
Afganistan’ın ABD açısından 
hala bir narko-devlet (narkoti-
ğe, mafyaya, çetelere bulaşmış 
devlet) olması ve gelişmişlik 
düzeyi konusunda bir atılım 
yapamaması sebebiyle bizzat 
Obama tarafından eleştirilme-
si, seçim öncesinde Karzai’nin 
akıbeti konusunda soru işaret-
leri oluşturuyor. Ancak bütün 
bunlarla birlikte Karzai’nin bir 
alternatifinin olmadığı da ABD 
tarafından biliniyor.3 

 Afganistan’da yetiştirilen 
uyuşturucu hammaddeleri 
konusunda ABD oldukça hassas. 
Çünkü Afganistan için önemli 
bir gelir kalemi olan uyuşturu-
cu, ABD tarafının iddiasına göre 

teröre fon sağlıyor, ülkedeki 
illegal işlerin sponsorluğunu 
yapıyor. Bu yüzden Obama’nın 
yeni stratejisi ‘bu savaş bomba-
lar ve mermilerle kazanılamaz’ 
gerçeğini temel alıyor ve ülke-
deki ekonomik yapının değişti-
rilmesini öngörüyor.4

Irak savaşının başlamasın-
dan sonra ABD’nin Afganistan 
cephesindeki ‘boşvermiş’ tavrı, 
bugün geldiğimiz süreçte böl-
gede Taliban’ın yeniden topar-
lanmasına olanak sağladı ki bu 
durum Afganistan ve Pakistan 
arasını sadece siyasi olarak ayı-
ran sınırın öte tarafına da yan-
sıdı.

 Pakistan tarafında ise 
süreç Pakistan devleti açısın-
dan oldukça tehlikeli bir biçim-



de işlemekte. Bilindiği gibi 
Pakistan federal bir yapıya 
sahip. Dolayısıyla yönetim eya-
letlere ayrılmış durumda. Bu 
eyaletlerden kuzeybatıda olan 
‘federal yönetimli aşiret bölge-
leri’ ile ‘kuzeybatı sınır eyaleti’ 
ABD’nin şu anki Pakistan strate-
jisinin merkezi konumundalar. 

Bu bölgenin yapısına bakar-
sak, tıpkı Afganistan gibi aşiret 
düzeninin buralarda da egemen 
olduğunu görürüz. Bu aşiretler 
birbirleriyle akrabalık ilişkileri-
ne sahip. Dolayısıyla daha önce 
de belirtildiği gibi Afganistan-
Pakistan sınırının gerçek anlam-
da bu iki ülkeyi ayıran bir sınır 
olmadığı söylenebilir. Nitekim 
Afganistan-Pakistan sınırının 
yeniden düzenlenebileceği 
de ABD’li yetkililer tarafından 
söylenmekte.5

Pakistan merkezi hükümeti-
nin bu bölgedeki aşiret ve grup-
larla olan ilişkilerinin ABD’nin 
çıkarlarına uygun olmadığı 
ABD’nin bu duruma olan tepki-
sine bakılarak görülebilir. Zira 
İslamabad yönetimi bu bölge-
deki unsurlarla bir çatışmadan 
çok bir uzlaşma arayışı içinde 
ve geçtiğimiz Şubat ayında bu 
uzlaşma arayışının bir parça-
sı olarak, bölgedeki Taliban 
unsurlarının silah bırakması 
karşılığında Swat Vadisi’nde 
şeriat yönetimine izin verildi.

Bu durum elbette en 
çok ABD’yi kızdırdı. Çünkü 
Pakistan’ın Taliban ile uzlaş-
ma çabaları kapsamında 
Taliban’a verilecek her özerk 
alan, NATO’nun dolayısıyla da 
ABD’nin bölgedeki işini daha 
da zorlaştıracak. Pakistan mer-
kezi hükümeti’nin ne olduğu 
konusu ise ayrı bir tartışma 

konusu. Devletin resmi yöneti-
cileri siviller olmasına rağmen 
ordunun siyaset üzerinde büyük 
hâkimiyeti var. Ordu ve istihba-
rat servisi ülkenin fiili yöne-
ticisi konumundalar.6 ABD’nin 
Pakistan’dan başka bir talebi 
de Taliban’la mücadelede istih-
barat paylaşımı. Ancak ABD ile 
Pakistan istihbarat servisinin 
istihbarat paylaşımı şöyle dur-
sun, Pakistan istihbarat servisi-
nin Pakistan Taliban’ına istih-
barat sağladığı-sızdırdığı da 
iddia edilmekte.7

Pakistan’ı Çevreleme 
Stratejisi

ABD ile Pakistan arasındaki 
uyuşmazlığın temel nedeni ola-
rak görülebilecek bir diğer mese-
le Hindistan ve onun Pakistan’ı 
çevreleme stratejisi. Hindistan 
özellikle Afganistan’da girdiği 
ve Pakistan’ı by-pass eden yol 
projeleriyle Pakistan’ı rahatsız 
ediyor.

Pakistan’daki siyasi yapı, 
kuzeybatı eyaletleri, buradaki 
unsurlar ve bu unsurların bir-
birleriyle olan ilişkileri Pakistan 
ulusal güvenlik kurumları tara-
fından, yani ordu ve istihbarat 
tarafından ‘büyük bir iç tehdit’ 
olarak algılanmıyor. Hatta bu 
unsurları düşman olarak gör-
düğü de meçhul. Zira ateşkes 
bozulduktan sonra Taliban 
unsurları başkente 100 km. 
kadar yaklaşmalarına rağmen 
Pakistan ordusunun bu duru-
ma tepkisi ‘az maaşlı birkaç 
yüz jandarma göndermek’ ola-
rak değerlendirildi. Örneğin 
Hindistan ordusu İslamabad’a 
100 km. yaklaştığında, Pakistan 
ordusunun buna vereceği 
olası tepki düşünüldüğünde, 

bu durum Pakistan güvenlik 
kurumlarının ‘düşman’ algısı 
konusunda bir fikir verebili-
yor. Dolayısıyla Pakistan ulusal 
güvenlik kurumlarını hareke-
te geçirecek temel motivasyon 
hâlâ Hindistan tehdidi.8

Pakistan’a karşı Hindistan 
tehdidinin, ABD ile ilişkiler-
de uyuşmazlık yaratmasının 
temel sebebi ise Hindistan-ABD 
‘sivil’ nükleer anlaşması olarak 
değerlendirilebilir. Pakistan 
cephesinde bu anlaşma, ABD’ye 
olan güvensizliği bir kat daha 
artırıyor. Buna Hindistan’ın 
Afganistan toprakları dahilin-
de giriştiği ve Pakistan çıkarla-
rına hiç de uymayan eylemler 
eklendiğinde, Taliban konusu 
Pakistan için geri planda kalan 
bir mesele olarak kalmaya 
devam ediyor.

Bütün bunlara ek olarak 
ABD’nin Pakistan toprakları 
dahilinde Taliban hedefleri-
ni insansız araçlarla vurması, 
Pakistan ordusunu oldukça 
rahatsız etmekte. Pakistan’ın 
egemenlik haklarının ihlali 
anlamına gelen bu operasyon-
lar aynı zamanda Pakistan içe-
risindeki devlet otoritesini de 
sarsıyor ve merkezden görece 
özerk bölgelerde devlet ege-
menliğinin tesisini de akamete 
uğratıyor.

Bütün bu duruma Pakistan 
içerisinde devam eden siya-
si karışıklık da eklendiğinde, 
sürecin şimdi ve gelecekte 
Pakistan için tehlikeli, Taliban 
ve Hindistan için kazançlı, ABD 
içinse daha da zor olacağı 
gözükmekte. 

Pakistan ve Afganistan’daki 
durum bu şekilde gelişti. ABD 
açısından oldukça zor olan bu 

Gündem
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bölgede, Obama’nın gelişin-
den sonra da beklenen strateji 
değişikliği gerçekleşti. Aslında 
Pakistan’ın ve Afganistan’ın 
bahsedilen sorunları, yeni pla-
nın ana hatlarının ne olduğunu 
da ortaya çıkarıyor. Yeni planın 
büyük bir fiyasko olması duru-
munda, yani ABD açısından en 
kötü senaryonun gerçekleşmesi 
durumunda, daha büyük olay-
lar - ki buna nükleer savaş da 
dahil - gerçekleşebilir.

ABD açısından en kötü 
senaryo Taliban’ın Pakistan 
Afganistan sınırında kontro-
lü tam olarak ele geçirmesi 
ve Afganistan’daki birliklere 
lojistik destek veren yolların 
Taliban kontrolüne geçme-
si ki bu Afganistan’daki bir-
liklerin kapana kısılması anla-
mına geliyor.9 Şayet Taliban 
Pakistan’da bu kadar güçlü 
olursa ve merkezi otorite gücü-
nü toparlayamazsa, ülkedeki 
nükleer silahlar da onun kont-
rolüne geçebilir.

Bütün bu senaryoların ger-
çekleşmesini önleyebilmek için 
ABD’nin Pakistan’a yönelik 
yeni stratejisinde ana başlıklar; 
ülke içindeki Taliban’la etkin 

mücadele, nükleer silahların 
‘düşman’ ellere geçmemesi için 
iç istikrar ve bunu sağlayabilme 
için de Pakistan hükümetinin 
kapasitesini güçlendirme ola-
rak belirmekte.10

Ülke içindeki Taliban’la etkin 
mücadele kapsamında ilk talep 
etkin askeri işbirliği. Bu bağ-
lamda ABD Pakistan ordusuna 
gerekli teçhizatı vermeye hazır 
görünüyor. Ancak ABD’nin 
ön koşulu, Pakistan ordusu-
nun Taliban’ı ciddiye alması 
ve Hindistan ‘paranoya’sından 
kurtulması .11 Ayrıca 
Pakistan’dan bir diğer beklenti-
si, bu silahların Hindistan’ı teh-
dit amaçlı kullanılmaması. Yani 
amacına uygun kullanılması. 
İkinci talep istihbarat paylaşımı. 
Ancak daha önce de söylendiği 
gibi Pakistan ordusu bu konu-
da henüz düşmanını seçebilmiş 
değil. Üçüncü talep ise eko-
nomik işbirliği. Burada talep-
ten çok ekonomik teşviklerin 
ve bunlara bağlı olarak beliren 
beklentilerin varlığından söz 
edebiliriz. Zira Pakistan’a önü-
müzdeki 5 yıl boyunca yılda 
1,5 milyar dolarlık bir yardım 
planı söz konusu. Bunun karşılı-

ğında gelecekte sivil hükümeti 
de güçlendirebilecek bir eko-
nomik ve sosyal kalkınmışlık 
beklenmekte.12

Bütün bu planlar netice-
sinde iç istikrarın sağlanması 
bekleniyor. Zira ‘daha kendini 
bir düşmandan (Taliban) koru-
yamayan Pakistan 60 tane nük-
leer silahını nasıl koruyacak?’ 
sorusu sorulmakta.13 ABD’nin 
Pakistan’dan bir diğer beklenti-
si de Hindistan ile daha dengeli 
ilişkiler. Daha önce de belirtil-
diği gibi ABD’nin Hindistan ile 
nükleer anlaşmaları var ve bu 
işbirliği gelecekte de artacak 
gibi görünüyor. Bu bağlamda 
Pakistan’dan da bu duruma 
‘uygun’ davranması beklen-
mekte. 

Obama’nın yeni Afganistan 
stratejisinde göze çarpan 
en önemli hususlardan biri, 
Afganistan meselesinin, sınır 
yapısı dolayısıyla Pakistan’dan 
ayrı bir şekilde ele alınmama-
sı ve yeni planın hamlelerinin 
bu iki devleti de hesaba kata-
rak belirlenmiş olması. Zaten 
ABD’nin Pakistan beklentile-
rinin çokluğu da bu entegre 
stratejiyi gözler önüne seriyor. 
Fakat daha önce de belirtil-
diği gibi Pakistan devletinin 
çekinceleri ve kendi hesapları 
ABD’nin bu yeni planının ger-
çekleşmesinde önemli engeller 
oluşturuyor.

Yeni stratejide bir diğer 
husus Afganistan’daki bir-
liklere askeri-lojistik takviye. 
Bilindiği gibi Irak savaşının baş-
lamasıyla beraber bölge ikinci 
planda kalmıştı. Şimdiki plan 
burada hali hazırda olan birlik-
lere yenilerini ekleyerek önce-
likle ağustos’ta Afganistan’daki 
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seçimi güvenceye almak, uzun 
vadede de bu birlikler içerisin-
deki uzman askerler yardımıy-
la Afganistan polis ve asker 
gücünü oluşturmak. Bu konuda 
Obama’nın NATO üyelerinden 
beklentileri, işte bu Afgan güç-
lerinin eğitimi konusunda ve 
ülkedeki askeri varlığın artırıl-
ması konusunda oluşuyor.

Ancak bu konuda Obama’ya 
eleştiriler yönelmekte. Daha 
fazla asker ve paranın alevi 
körükleyebileceği, ayrıca 
NATO liderliğindeki gücün 
Afganistan’da siyasi uzlaşma-
nın yerleşebileceği bir ortamı 
oluşturmaktan aciz kalabilece-
ği, dolayısıyla bütün müdaha-
lenin gözden geçirilmesi gerek-
tiği de söylenmekte.14

Bir diğer başlık da Taliban 
içerisindeki ılımlılarla uzlaş-
ma planı. Obama Taliban’ı iki 
parça olarak görmekte; ilki 
hiçbir şekilde uzlaşmayacak 
olan ve yok edilmesi gereken 
çekirdek, ikincisi de bir çıkar 
veya zorlama neticesinde silaha 
davranan çevre.15 Obama’nın 
ılımlılar stratejisi işte bu çev-
reyi dağıtma üzerine kurulu. 
Bu bağlamda yerel liderlerle ve 
hükümetlerle etkin işbirliğinin 
sağlanması isteniyor.

Bu planın ABD açısından en 
büyük riski, uzlaşma çabasının 
Taliban ve bölge unsurları tara-
fından zayıflık olarak görülme-
si ve güç dengelerinin Taliban 
lehine artan şekilde değişmeye 
devam etmesi. Örneğin Swat 
Vadisi’ndeki Taliban unsurlarıy-
la uzlaşma çabaları kapsamında 
yaptığı açılımlar, Pakistan hükü-
metinin zayıflığı olarak algı-
landı ve neticede Pakistan’ın 
bölgedeki otoritesini daha 

da azaltmış oldu. Aynı durum 
Afganistan’da yaşanabilir.16

ABD’nin bir diğer gayesi de, 
ülkenin koalisyon güçleri tara-
fından askeri anlamda boşaltıl-
ması durumunda, Afganistan’da 
iç istikrarı koruyabilecek sivil 
ve askeri altyapıyı oluşturma 
olarak gözüküyor. Obama 
Afganistan ve Pakistan strate-
jisini açıkladığı konuşmasında 
bu durumun önemini ‘ancak 
bu şekilde birliklerimiz güvenle 
evlerine dönebilirler’ diyerek 
belirtti. Dolayısıyla yeni eğitim-
ci birliklerin takviyesiyle birlikte 
2011’e kadar Afganistan polis 
gücünün 82.000’i ve Afgan 
ordusunun ise 134.000’i bulma-
sı hedefleniyor.17

Ancak Afganistan’da eko-
nomik dönüşüm ve güvenlik 
altyapısı oluşturma stratejisi-
ne eleştiriler de yönelmekte. 
Ekonomik dönüşüm kapsa-
mında ülkede başlatılan ‘anti-
afyon’ kampanyasının ‘nafile’ 
bir program olduğu, yollanan 
yardımların büyük çoğunlu-
ğunun amacına ulaşmadan 
oradaki güç odaklarının kont-
rolüne girdiği söylenmekte.18 
Ayrıca ekonomik yardımların 
devam etmesi, ABD ekonomi-
sini vuran krizden dolayı zor 
gözüküyor.19

Sonuç olarak ABD’yi 
Afganistan - Pakistan bölge-
sinde, Irak deneyiminden daha 
zor günler beklemekte. Zira 
buradaki planların tutmaması 
doğrudan küresel sistemi boza-
bilir. Pek çok yeni olayı tetikle-
yebilir, büyük dönüşümlere yol 
açabilir.

Afganistan’daki istikrarsızlık 
pek çok insanın hayatına mal 
oldu. Aynı şeyin Pakistan’da da 

olması, daha büyük çaplı insa-

ni krizlere yol açabilir. Swat 

Vadisi’ndeki mültecilerin duru-

mu buna bir örnek.    
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Gündem

 Türkiye’de gündem çok sık 
değişse de, değişmeyen, gün-
demden hiç düşmeyen konular 
var. Avrupa Birliği (AB) ile ilişki-
ler de bunlar arasında. Üstelik 
herkes bu konuda kendisini 
“uzman” görüyor. Bilgi sahibi 
olmadan, fikir sahibi olmak alış-
kanlığının en sık görüldüğü tar-
tışmalar AB üzerine yapılanlar.  
Postmedern darbenin ardından 
Müslümanların Avrupa’ya dair 
bakışlarında ciddi kırılmalar 
yaşandı. Darbecilerin İslam kar-
şıtı yaklaşımlarının neticesinde 
oluşan hukuksuzluklar karşısın-
da AB’yi bir kurtarıcı olarak 
görme, demokrasiyi, insan hak-
larını, özgürlükleri, hukuk dev-
letini buradan bekleme biçi-
minde tezahür eden bir kırıl-
maydı bu. 

Öte yandan ulusalcılar 2002 
seçimlerinden sonra iktidar-
larını kaybetmekte oldukları 
düşüncesinden kaynaklanan 
katıksız Avrupa karşıtlığını 
olmazsa olmaz siyasi bir söy-
lem olarak gündeme taşıdı. 
AKP iktidarının ve yönetiminin 
kendi hesaplarını, AB üzerin-
den nasıl yürüttüğünü ayrın-
tılarıyla anlatan kitaplar yaz-
dılar. AKP üst yönetiminin, 
Avrupa Birliğini arkasına ala-
rak, Türkiye’de siyasal İslam’a 
karşı çıkan odakları ortadan 

kaldırmayı veya zayıflatma-
yı en önemli amaç edindiğini 
ifade ediyordu bu yaklaşım-
lar. Bu pencereden baktığımız 
zaman, ‘AB’nin AKP için sadece 
bir araç olarak kullanıldığını’ 
ifade edebiliriz. Bu AB’nin de 
işine geliyordu, onlara göre. 
Çünkü AB’de AKP’ye içerde 
verdikleri desteğin karşılığında, 
‘Türkiye’yi içeri almadan’, her 
türlü ödünü alabileceklerdi. 
AKP ile AB arasında böyle bir 
alış veriş düzeni kurulduğuna 
ilişkin yaklaşımların nasıllığını 
anlamak bakımından AB yet-
kililerinin kaleme aldığı kitap-
lar da söz konusu. 2002-2009 
döneminde fiilen yaşananlara 
baktığımızda, bu alış verişin her 
iki taraf açısından da başarılı 
bir biçimde gerçekleşip gerçek-
leşmediğine ilişkin farklı yak-
laşımlar gündeme geliyor bu 
çalışmalarda. AB, AKP iktida-
rından istediği iktisadi, siyasi ve 
kültürel “ödünleri” bir bir aldı. 
Bunu da açık bir biçimde söyle-
di: AKP iktidarı, bugüne kadar 
Türkiye’de gördüğümüz en iyi 
yönetimdir dediler. Bu ifade, 
AB’nin çıkarları açısından tama-
men doğrudur. Türkiye piyasası 
AB’nin çıkarları doğrultusunda 
işlemeye başladı. Avrupa tekel-
leri, ‘sigortacılıktan gıdaya’, her 
alanda sektörleri ele geçirmeğe 

başladılar. Siyasal ve kültürel 
olarak, tartışmalara neden olan 
yasalar çıkarıldı, uygulamalar 
başladı. Bu ‘özgürlük ortamın-
da’, AKP ve İslamcılık ilişkisi de 
tartışmalar da işlenen konular-
dan biri oldu. 

İlişkiler Mercek Altında
Avrupa’nın Müslüman 

Komşuları kitabında Avrupa 
Parlamentosu’nun iki üyesi, 
Joost Lagendijk ve Jan Marinus 
Wiersma’nın Balkanlar’da, 
Türkiye’de, Mısır’da ve Fas’ta 
İslamcılık üzerine önemli siya-
setçilerle yaptıkları görüşme-
ler Avrupa bakış açısını ortaya 
koyacak  bir şekilde Avrupa’nın 
Müslüman Komşuları’nda anla-
tılıyor. Kitapta Avrupa’nın 
Müslüman komşularının baskıcı 
rejimlerden kurtulup demok-
ratik düzene geçişleri için olası 
yollar tartışılıyor. Bu bölgede 
bir referans olarak demokratik 
Türkiye’nin öneminin altı çizi-
liyor. Ayrıca yazarlar AB’nin, 
Müslüman demokratlar da 
dahil olmak üzere bölgedeki 
tüm demokrat partilerle diya-
log kurmasının önemine dik-
kat çekiyorlar. AB’nin İslamcı 
partilerle de iletişim kanallarını 
açık tutmasını ve dinî inanış-
lar temelinde yükselen top-
lumsal hareketleri görmezden 
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gelmemesini tavsiye ediyor-
lar. Aksi takdirde AB’nin çifte 
standart uygulamış sayılacağını 
belirtiyorlar. Halkı Müslüman 
ülkelerin Avrupa ile ilişkilerini 
mercek altına alıyor. Kitapta, 
Avrupa’nın Müslümanlara/ 
İslamcılara nasıl baktığı da var, 
Avrupa’nın komşusu olan ülke-
lerden Avrupa’nın nasıl görün-
düğü de. Konuyla ilgilenen 
herkes için çok önemli bir başu-
cu kitabı, kaynak eser niteliğin-
de olan Avrupa’nın Müslüman 
Komşuları’nda Joost Lagendijk 
ve Jan Marinus Wiersma, 
AB’nin AKP’yi hangi koşullarda 
desteklemekten vazgeçecek-
lerini net biçimde saptıyorlar: 
“Diyelim ki biz AKP konusun-
da pek safız ve işin sonunda 
parti Türk toplumunu,devletini 
İslamileştirmek istiyor,tüm yurt-
taşlar için eşit haklar ilkesini 
imkansız hale getirecek.Böyle 
bir şey olursa Türkiye’nin katı-
lımını ilk biz protesto ederiz.
İslami bir Türkiye hiçbir zaman 
AB üyesi olamaz.AKP’nin ken-
disine yöneltilen eleştirilerin 
yanlış olduğunu göstermek için 
yapabileceği en iyi şey AB’ye 
tam üyelik peşine düşmek.Bu 
Türkiye’nin laik demokrasi içe-
risinde kalmasının en iyi garan-
tisi. AKP’den şüphelenenlerin 
korkularından kurtulmak için 
yapabilecekleri en iyi şey katı-
lım sürecini baltalamak yerine 
desteklemek”1 Her iki yazarın 
da Müslüman toplumları, diplo-
masiyi, AB diplomasisini, karar 
alma süreçlerini ve karar alıcı-
ları çok iyi tanıdıklarını ülke-
lere ilişkin yaptıkları analizler-
de görmek mümkün. Mevcut 
koşullarda Türkiye içindeki 
yeni oluşumları ve dış ilişkiler-

deki yeni dengeleri de ortaya 
koyuyor kitap. Türkiye ile yakın 
ilişki içinde olan, kendi bölge-
sel politikaları doğrultusunda 
kullanabilen bir Avrupa’nın, 
ekonomik, politik, stratejik ve 
kültürel olarak bölgede büyük 
yararlar elde edeceğine dikkat 
çekiyorlar. İslamcıların AB kar-
şıtlıklarının nedenlerini sırala-
yan yazarlar Avrupa’nın gelece-
ğine ilişkin iyimser ve kötümser 
görüşleri, bunların sonuçlarını 
ve Müslüman ülkelere yansı-
malarını da sistematik biçim-
de okura sunuyor. Müslüman 
ülkelerdeki  oldukça güncel 
tartışma başlıkları, AB ilişkileri 
ve kültürel sorunları açısından 
çok önemli bulgular ve değer-
lendirmeler taşıyor; birçok 
alandaki karmaşayı çözebilmek 
için gerekli ipuçlarını sağlıyor. 
Bilindiği gibi emperyal düşünce-

nin güdülediği batılı bakış açısı-
nın hareket noktası, toplumbi-
limsel sınıflama ve tanımlama-
da kullana geldiği dikotomidir. 
Bu bakış açısı uyarınca görece 
ayrıştırılan uygarlıklar içerisin-
de, batılı uygarlıklar ve bu top-
lumların bireyleri, yaratılışsal ve 
toplumsal bir ayrıcalığa sahip-
tirler. Dünyadaki tüm toplum-
sal gelişmenin odağı Batı’dır. 
Doğu toplumunun insanı ise, 
eleştirel aklı kullanma yetisi-
ne sahip değildir. Almanya’da 
1700 yılında kurulmuş Bilimler 
Akademisi’nin ilk başkanı olan 
Wilhelm Leibniz’in (1644-1716) 
Türk’ü akıl dışı bir yazgı anlayışı 
taşıyan, iyiyle kötüyü ayırama-
yan bir kimlik olarak tanım-
lamasından, Aydınlanma’nın 
kurucusu İmmanuel Kant’ın 
Avrupalı aklı ilkesel ve tözsel 
olarak Asyalı akıldan üstün 

Almanya’da 1700 yılında kurulmuş 
Bilimler Akademisi’nin ilk başkanı 

olan Wilhelm Leibniz’in (1644-1716) Türk’ü 
akıl dışı bir yazgı anlayışı taşıyan, iyiy-
le kötüyü ayıramayan bir kimlik olarak 
tanımlamasından, Aydınlanma’nın kurucu-
su Immanuel Kant’ın Avrupalı aklı ilkesel 
ve tözsel olarak Asyalı akıldan üstün bul-
masına, Herder’in Asyalı barbarlar olarak 
tanımladığı Türkler’e Avrupa’da yer yoktur 
demesine, Hegel’in ‘doğuya ait şeyler fel-
sefeden silinip atılmalıdır, doğuda istenç 
ve bilinç özgür değildir’ yargısına kadar, 
şarkiyatçı batılı bilinç, Şark ve Müslüman 
kimliğini ‘ötekileştirme’ çabası içinde 
olmuştur. 
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bulmasına, Herder’in Asyalı 
barbarlar olarak tanımladığı 
Türkler’e Avrupa’da yer yoktur 
demesine, Hegel’in ‘doğuya ait 
şeyler felsefeden silinip atılma-
lıdır, doğuda istenç ve bilinç 
özgür değildir’ yargısına kadar, 
şarkiyatçı batılı bilinç, Şark ve 
Müslüman kimliğini ‘ötekileş-
tirme’ çabası içinde olmuştur. 

Papa 16. Benedikt, papa 
olmadan önce, Joseph Cardinal 
Ratzinger adıyla Bavyera 
Eyaleti Berlin Temsilciliği’nce 
düzenlenen ‘Avrupa Üzerine 
Konuşmalar’ etkinliğinde yaptı-
ğı açıklamaların kaleme alındığı 
‘Avrupa, Geçmişteki, Şimdiki ve 
Gelecekteki Düşünsel Kökleri’ 
adlı yazısında önemli konulara 
vurgu yapmıştı. Papa’ya göre, 
oldu olası ilerleme düşüncesine 
karşı olan Türk ve İslam düşün-
cesinin Avrupa Birliği’nde yeri 
olamaz’. Bu açıdan bakıldığın-
da Avrupa’nın seküler politik 
aktörleri ile dini aktörlerinin 
İslam söz konusu olduğunda 
birleştikleri nokta şarkiyatçı 
bakış açısının çeşitli dereceleri-
ni yansıtır.

Dönüşümün Böylesi
Eski Fransa Başbakanı Michel 

Rochard ise Avrupa Birliği 
Yolunda Türkiye’ye Evet kita-
bında, Türkiye’nin AB macera-
sının bugün geldiği noktadan 
hareketle ve Avrupa’nın gözün-
den, Türkiye’nin neden Avrupa 
Birliği’ne alınması gerektiği-
ni anlatıyor. Bunu yaparken 
AKP’nin ‘reform’ ve ‘çabaların-
dan’ da övgüyle bahsediyor.2 

Gerek Türkiye’de gerekse 
Avrupa ülkelerinde, Türkiye’nin 
AB üyeliğine ilişkin süreç, iç 
politika aracı haline getirili-

yor. Özellikle son birkaç yıldır 
Türkiye’nin AB üyeliği üzerin-
den her iki tarafta da kaydedi-
len söylemlerin, üyelik ile ilgi-
li gelişme ya da durağanlığın 
siyasetin; ağırlıklı olarak da iç 
siyasetin sofrasında tüketime 
sunulduğu çok açık. Aslında 
burada yanıt aranması gereken 
birkaç temel soru bulunuyor: 
Türkiye, AB için ne ifade edi-
yor? Avrupa ile AB, değerler 
ve zemin bakımından bir ve 
aynı şey midir? Son olarak AB, 
Türkiye için ne anlama geliyor? 
Türkiye ile AB arasında sürüp 

giden, kimi zaman kopma nok-
tasına gelen ilişkilerin odağın-
da, içi tam olarak doldurulama-
yan faydacılığa dayalı bir anla-
yışın yer alması, işleri daha da 
karmaşık hale getirebiliyor. 

Türkiye ile AB arasında 
1950’den bu yana süregelen 
ilişkilerin, bugün gelip dayandı-
ğı nokta iki taraf için de gönül-
süz biçimde sürüyor. Hem AB 
hem de Türkiye, zaman zaman 
açık zaman zaman da üstü 
örtük şekilde bunu dile geti-

riyor. Tam bu ortamda Michel 
Rochard ‘Avrupa’nın geleceği 
Türkiye’den geçiyor’ diyor (s. 
11). Rochard hemen bir adım 
sonra ne demek istediğini açıklı-
yor: ‘Yirmi birinci yüzyılın başın-
da olduğumuz dönemde temel 
ve önemli bir yer tutan konu 
da İslam’la diyalog. Türkiye 
Müslüman olduğu için, AB’ye 
dahil olmasında büyük çıkarı-
mız olduğunu düşünüyorum. 
Üstelik herhangi bir Müslüman 
ülke değil.(…) Türkiye’nin 
kendini Avrupa Birliği tarafın-
dan geri çevrilmiş hissettikçe, 
ne yazık ki, bizim eski Avrupa 
uygarlığımızın başlarındaki o 
Hıristiyan mirasının sahibi oldu-
ğunu kabul edemeyip, giderek 
kimliğe dayalı ve otoriter,Türk 
ve İslam milliyetçiliği içine 
kapanmasından korkmak gerek 
‘ (s. 12). Rochard, bundan dolayı 
Türkiye’nin son yıllarda yakala-
dığı ‘ekonomik ve sosyal dina-
mizmi’ Avrupa’nın değerlendir-
mesi gerektiğini ifade ediyor. 
Rochard, Türkiye’de AKP ile 
‘ikinci devrim’ sürecinin başla-
dığını söylüyor.  2002’de iktida-
ra gelen AKP’yi, hem ‘Avrupa 
yanlısı’ hem de ‘Müslüman 
demokrat’ biçiminde niteli-
yor. Osmanlı’dan başlayıp M. 
Kemal’e oradan da 1950’li yıl-
lardan bugünün ‘Müslüman 
demokratlarına’ uzanan 
bir yay çizen Rochard,1923 
Aydınlanması’nın ‘tamamlayıcı-
sının’ AB üyelik müzakereleriyle 
girişilen ‘reformlar’ olduğunu 
belirtiyor: ‘Atatürk’ün miras-
çıları olan uzlaşmaz cumhuri-
yetçi laikler, AKP’yi, Türkiye’yi 
İslamlaştırmak istemekle ve 
AB’nin diktalarına boyun eğe-
rek Türkiye’nin temel çıkarla-
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rını ucuz fiyata elden çıkart-
makla suçlamaktadır. Kemalist 
Devrim’den seksen yıl sonra-
ki ‘ikinci devrim’, bir engelle 
karşılaşır ve Avrupa’ya duyulan 
heves biraz kırılmış gibi görü-
nür’ (s. 26). 

‘Avrupa yanlısı ve Müslüman 
demokrat’ AKP iktidarının, ‘AB 
reformlarını büyük bir gayret-
le gerçekleştirdiğini’ savunan 
Rochard, İslamiyet vurgusu ve 
‘Müslümanlıkla diyalog’ türün-
den yaklaşımlarını aktarmayı 
sürdürür: ‘İstenen İran usulü bir 
İslamiyet değil. Birçok komşu 
Müslüman ülkede olduğu gibi, 
İslami ahlaka göre yaşayan bir 
toplum mesela. Yakın bir geç-
mişe kadar İmparatorluğa dahil 
olan ülkelere yönelmiş bir top-
lum mesela’ (s. 56). ‘İslam’a açıl-
ma’ konusunda Türkiye’yi bir 
köprü ya da araç olarak gören 
Rochard, tarikatları da ‘tartış-
ma ve özgürlük yerleri’ şeklinde 
betimliyor (s. 65). Bu yapısıyla 
tarikatların, İslam’ı ‘çeşitlendir-
diğini’ ve ‘Müslümanların daha 
iyi anlaşılması açısından kapı 
aralayacağını’ ifade ediyor. 
Rochard’ın deyişiyle Türkiye, 

ekonomik bağlamda ‘pazar’, 
kültürel anlamda ‘köprü’dür. 
Rochard, Türkiye’nin ‘pazar’ 
olduğuna dair görüşünü şu 
şekilde perçinliyor: ‘Dev Türk 
pazarının, Müslüman eko-
nomileri içindeki deneyimiy-
le birlikte Avrupa yönünde 
hareket etmesi gerekir’ (s. 85). 
Türkiye’ye ‘evet demek gerek-
tiğini’, bunun ‘Türkiye’nin üye-
liğine evet demek olduğunu’ 
belirtiyor: ‘Yoksa kendi kara-
basanlarıyla çalkalanıp duran, 
Avrupa’nın şaklabanlıkla-
rından çoktan bıkıp usanmış 
Türkiye’nin küsüp üyelikten 
vazgeçme tehlikesiyle karşı kar-
şıya kalacağız’ (s. 87)

 Batı’nın Türkiye ve bölge-
deki diğer Müslüman komşu-
larından   taleplerinin yerine 
getirilmesi  sürecinde İslamcılık 
ciddi bir engel olarak görülmek-
tedir. Yani sonuçta zeminleri 
belli bu insanların, Batı kapi-
talizminin ve emperyalizminin 
‘ılımlı İslam’ dediği  de aslın-
da ‘uyumlu İslam’dır: Batı’nın 
her dediğine uyan bir İslam... 
Emperyalizmle yüzleşen; ona 
meydan okuyan; kendi düşün-

celerinin arkasında inatla ve 
inançla duran İslamcılık hem 
ulusalcılar hem de AB için bir 
tehlike olarak görülüyor.

Ne kadarı sahte, ne kadarı 
gerçek; bunu şimdiden tam ola-
rak kestirmek zor olsa da elde 
bazı somut görünümler de var 
AB bürokratlarının yaklaşımları 
noktasında. Açıkça görülüyor 
ki, olaylara dışarıdan ve yönlen-
dirme amaçlı bakmak eksik ve 
yanlış sonuçlara varmayı kolay-
laştırıyor. 

Almanya’da 1700 yılın-
da kurulmuş Bilimler 
Akademisi’nin ilk başkanı olan 
Wilhelm Leibniz’in (1644-1716) 
Türk’ü akıl dışı bir yazgı anlayışı 
taşıyan, iyiyle kötüyü ayırama-
yan bir kimlik olarak tanım-
lamasından, Aydınlanma’nın 
kurucusu İmmanuel Kant’ın 
Avrupalı aklı ilkesel ve tözsel 
olarak Asyalı akıldan üstün 
bulmasına, Herder’in Asyalı 
barbarlar olarak tanımladığı 
Türkler’e Avrupa’da yer yoktur 
demesine, Hegel’in ‘doğuya ait 
şeyler felsefeden silinip atılma-
lıdır, doğuda istenç ve bilinç 
özgür değildir’ yargısına kadar, 
şarkiyatçı batılı bilinç, Şark ve 
Müslüman kimliğini ‘ötekileş-
tirme’ çabası içinde olmuştur. 

Bu açıdan bakıldığında 
Avrupa’nın seküler politik 
aktörleri ile dini aktörlerinin 
İslam söz konusu olduğunda 
birleştikleri nokta şarkiyatçı 
bakış açısının çeşitli dereceleri-
ni yansıtır.

1  Joost Lagendijk ve Jan Marinus Wiersma 

Avrupa’nın Müslüman Komşuları Çeviren: 

Selim Önal, İletişim Yayınları, İstanbul,2009,s.22.

2 Michel Rochard, Avrupa Birliği Yolunda 

Türkiye’ye Evet, Çeviren: Olcay Kunal, Yapı Kredi 

Yayınları,2009
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 Geçtiğimiz ay gerçek-

leştirilen ‘Mescid-i Aksa 

Sempozyumu’nun hemen 

ardından Mayıs ayında gerçek-

leştirilen uluslararası program-

larla İstanbul, İslam dünyasının 

gündemini belirlemeye devam 

ediyor.

23- 24 Mayıs tarihlerinde 

‘Filistin’in Daimi Kurtuluşuna 

Doğru’ üst başlığıyla geniş katı-

lımlı bir konferans ve atölye 

çalışması gerçekleştirildi. İHH 

İnsani Yardım Vakfı, Dünya 

Müslüman Alimler Birliği, 

İslam Ulusal Konferansı, Dünya 

Müslüman Parlamenterler 

Forumu, Uluslararası Kudüs 

Müessesesi ve FİDDER Filistin 

Dayanışma Derneği’nin öncü-

lüğünde gerçekleştirilen 

program Mescid-i Aksa’dan   

canlı olarak okunan Kur’an-ı 

Kerim ile başladı. Konferansta 

Müslüman Alimler Birliği baş-

kanı Yusuf Karadavi, Sudan 

eski Cumhurbaşkanı Müşir 

Suvar Ez Zeheb, Hamas Lübnan 

Temsilcisi ve Sözcüsü Usame 

Hamdan, Gazze’de boykotun 

kaldırılması çalışmalarını orga-

nize eden ve boykotu delen 

gemileri yönlendiren Cemal 

Hüdari, 48 Öncesi Toprakları 

Hareketi Başkanı Raid Salah, 

Dr. Saadettin Osmani, Dr. Enver 

İbrahim, Abdülaziz Es Seyyid 

gibi İslam dünyasının önde 

gelen lider, düşünür ve alimleri 

söz aldı.

Arap ülkelerinde canlı ola-

rak yayınlanan konferansta 

Filistin’in kurtuluşu her açıdan 

ele alındı. Kamuoyuna açık ger-

çekleştirilen konferanslar iki 

gün boyunca devam ederken 

sadece sınırlı katılımcının yer 

aldığı atölye çalışmaları da ger-

çekleştirildi. Aktivistler, düşü-

nürler, hukukçular, gözlemci-

ler, medya ve sivil toplum kuru-

luşu temsilcileri, sosyologlar ve 

tarihçiler; Medya, Sivil Çabalar, 

Kuşatmanın Kaldırılması, İsrail’i 

Boykot, Hukuk, Aile ve Kadın, 

İnsani Yardım, İmar, Batı 

Halklarıyla İşbirliği, Gençlik 

konularını ele alarak İslam dün-

yasına düşen görevleri masaya 

yatırdı.

Konferansın ilk bölümün-

de söz alan Müslüman Alimler 

Birliği Başkanı Yusuf Karadavi 

İsrail’in ancak direnişle durdu-

rabileceğini söyledi. Uluslararası 

kamuoyunun İsrail’i durdurmak-

ta yetersiz kaldığını ifade eden 

Karadavi, “İsrail’i ancak direniş-

le durdurabilirsiniz. Filistinliler 

de bugün bunu yapıyor. İslam 

dünyasının bu davaya sahip çık-

ması lazım. Filistinliler günlerce 

havadan, karadan ve denizden 

İsrail bombalarına maruz kal-

malarına rağmen direndiler ve 

kazandılar. İsrail, Filistin hal-

kının üzerine bombalar yağdı-

rarak Hamas’ı bitirebileceğini 

zannediyor. Oysa Filistin halkı 

İsrail’e karşı kenetlendi” dedi. 

Hamas’ın İsrail, ABD ve bir 

kısım batı ülkeleri tarafından 

terör örgütü olarak görüldü-

ğüne dikkat çeken Karadavi, 

“Filistin’deki barış, Hamas’ın 

halkın temsilcisi olarak görül-

mesinden geçer. Hamas terör 

örgütü olarak görüldüğü süre-

ce bu topraklarda barış olmaz” 

şeklinde konuştu. “İsrail’den 

hiçbir iyilik istemiyoruz, onla-

rın merhametine ihtiyacımız 

yok” diyen Karadavi, “İsrail’i 

durdurursak ancak biz durdu-

ruruz. İsrail hiçbir gün Filistin’in 

özgürlüğünü istemez” dedi.
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Lübnan’da yayın yapan 

Kudüs TV Genel Yayın 

Yönetmeni Gassan Bin Ciddu ise 

medyanın Filistin kurtuşu süre-

cindeki önemi üzerine durdu. 

İsrail’in amacına ulaşmak için 

yandaş medyayı etkin bir şekil-

de kullandığını, Müslümanların 

ise medyayı yeteri kadar kul-

lanamadığını belirten Gassan 

Bin Ciddu, bir çok İslam ülke-

sinde direkt İsrail ile işbirliği 

içerisinde hareket eden medya 

kuruluşlarının olduğuna dik-

kat çekti. İsveç’ten gelen siya-

si aktivist Prof. Dr. Mattias 

Gardell konuşmasında “İsrail 

Gazze’yi açık hava cezaevine 

çevirdi. Utanarak söylüyorum 

Batı ülkeleri maalesef bu kat-

liamı seyrettiler. İnsan hakları, 

özgürlükler vs. bu kavramlar 

iflas etti. Bugün Gazze’de 1,5 

milyon insanın hiçbir özgür-

lüğü yok. Bu insanlar her 

türlü zulme maruz kalıyorlar. 

Buradaki hırsızlar geceleyin 

gelmediler. Güpe gündüz gele-

rek çoluk, çocuk, kadın deme-

den Filistinlileri yok ettiler. 

İsveçli bir vatandaş olarak ben 

bundan utanç duyuyorum. AB 

üyesi olmaktan utanıyorum” 

diyerek İsrail’e olan tepkilerini 

dile getirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı 

Genel Başkanı Bülent Yıldırım 

da konferansta söz alarak, 

Filistin halkına yapılan yardım-

ların önemine dikkat çekti. 

Yıldırım, “İsrail’i ancak Filistin 

halkına yardım ederek durdu-

rabiliriz. Filistin İslam dünyası-

nın destekleriyle İsrail’e karşı 

daha güçlü direnecektir.  Filistin 

halkı son saldırılarda üzerine 

düşeni yaptı. Bundan sonra 

İslam ülkelerine ve halklarına 

kalıyor” dedi.

Tarihte dört yüz yıl boyunca 

Filistin’in bağlı olduğu başkent 

vasfına sahip olan İstanbul, 

Filistin davası için gündem 

belirlemeye ve merkez olma-

ya devam edecek. 30-31 Mayıs 

tarihlerinde İslam Dünyası 

Sivil Toplum Kuruluşları Birliği 

(IDSB) tarafından düzenlenecek 

sempozyum ise Filistin halkı-

nın sesini dünya kamuoyuna ve 

uluslararası kuruluşlara duyur-

mayı hedefliyor. ‘Uluslararası 

Filistin Sempozyumu’ adıyla 

Cevahir Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirilecek sempozyuma 

yerli ve yabancı 40 konuşmacı 

katılacak.



Kapak

Kur’ân-ı Kerim, yirmi üç yıl-
lık nazil olma sürecinde muha-
tabı olan müminleri adım adım 
inşa ederken, onların şahsında 
geleceğin mümin insanlarını ve 
toplumlarını bekleyen çok ciddi 
bir tehlikeye de dikkat çeker: 
Zamanla vahyi gerçekliğe karşı 
bir duyarsızlaşmanın başlaması!

“İnananlar için hâlâ vakit 
gelmedi mi ki, kalpleri Allah’ın 
Zikrine (Kur’ân’a) ve inen hakka 
huşû duysun ve bundan önce 
kendilerine Kitap verilmiş, son-
ra da üzerlerinden uzun zaman 
geçmekle kalpleri katılaşmış, 
çoğu da yoldan çıkmış kimseler 
gibi olmasınlar.” (Hadid 57/16)

Kur’ân’ın bağlıları olan mü-
minlerin vahyi gerçekliğe karşı 
duyarsızlaşmaları, ilk etapta 
O’nu ret ya da inkâr etmeleri 
şeklinde başlamaz; aksine O’nu 
sözlü olarak abartılı biçimde 
yüceltip methiyeler düzmeye 
devam ederken, O’na şekli say-
gı ve hürmette kusur etmezken, 
esasta/özde, hayat tarzında, 
davranış kalıplarında ve pratik 
uygulamalarda O’nun ilkelerin-
den uzaklaşılır. İşte bu durum, 
Kur’ân’ın bir “erken uyarı” ola-
rak dikkat çektiği O’nu “mehcûr 
bırakma” halidir.

“Ve peygamber dedi/di-
yecek ki: ‘Rabbim, gerçekten 
benim ümmetim bu Kur’ân’ı 
mehcûr (hükümlerinden uzak-

laşılan) bir kitap olarak bıraktı-
lar’.” (Furkan 25/30)

Bu dehşet verici uyarı; üm-
metin Kur’ân’ı inkâr edip yalan-
laması, terk etmesi ya da O’na 
değer vermemesine değil, -zira 
âyette ‘metrûk’ değil ‘mehcûr’ 
kelimesi kullanılıyor- O’nun ha-
yat ilkelerinden uzaklaşmaya 
yani hicret etmeye başlamasına 
ve hatta Kur’ân’ı sevdiği ve O’na 
genel anlamda değer verdiği 
halde O’nun helâl ve haram-
larına dikkat etmeyip uy(gula)
mada titizlik göstermemeye ve 
şaşmaz ilkelerinden uzaklaşma-
ya başlamasına yönelik bir vur-
gu taşımaktadır. 

Kur’ân’a Duyarsızlaşmak ya 
da O’nu “Çürük Hurma Gibi Sa-
vurmak” 

Kur’ân’ın hayat verici ilke-
lerine ve hükümlerine karşı 
duyarsızlaşmanın nasıl başla-
dığını anlamak için Abdullah 
İbn-i Ömer’in (r.a.), özellikle 
bugünün dünyasındaki Müslü-
manların Kur’ân’la ilişkilerine 
ışık tutan çok önemli ve anlamlı 
gözlemine kulak vermemiz ge-
rekir: 

“Uzun bir ömür sürdüm. 
Bizim her birimize Kur’ân’dan 
önce iman nasip olurdu. Her-
hangi bir sûre nâzil olunca, si-
zin Kur’ân’ı öğrendiğiniz gibi 
o sûredeki helal ve haramları, 

bilinmesi gereken hususları 
öğrenirdi. Sonra insanlar gör-
düm; onlardan birine iman-
dan önce Kur’ân veriliyor, o da 
Fâtiha’dan sonuna kadar onu 
okuyor, fakat ne emrettiğini, 
neleri yasakladığını ve nelerin 
bellenmesi gerektiğini bilmi-
yor. Âdi hurmayı saçar gibi onu 
saçıyor.”1

Değerli siyer alimi Aziz Kut-
luay hocanın tespitine göre, 
seksen üç yaşında vefat eden 
İbn-i Ömer’in2 Asr-ı Saadet’ten 
bir süre sonra şahit olduğu bu 
duyarlık kaybı, günümüz Müs-
lümanları için fazlasıyla geçerli 
görünüyor. Rasûlüllah’ın (s.) 
vefatından 40-50 yıl sonrasının 
manzarası böyle ise ve ashabın 
önde gelen Kur’ân hocaların-
dan İbn-i Ömer bu durumdan 
yakınıyorsa, bizim Kur’ân’la 
ilişkimiz nasıl tanımlanabilir? 
Hz. Ömer’in (r.a) oğlu olan 
Abdullah’ın (r.a) tarif ettiği tür-
den, Kur’ân’ı Fatiha’dan Nas’a 
kadar bir çırpıda ve hızlıca oku-
yup O’nun helaline-haramına 
bakmayan, öğrenilmesi ve ya-
şanılması/yaşatılması gereken 
hayat ilkelerine dikkat etme-
yen, bunları gereği gibi uygu-
lamayan, dahası uygulamanın 
imkânlarını araştırıp oluştur-
mayan biz Müslümanlar, Kur’ân 
âyetlerini çürük hurma savurur 
gibi harcamış olmuyor muyuz?
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Aynı minvaldeki bir başka 
uyarıyı, ashabın Kur’ân üstatla-
rından bir diğeri olan Abdullah 
İbn-i Mes’ûd’un da yapmış ol-
ması son derece anlamlıdır: 

“Şiir söyler gibi Kur’ân oku-
mayın; O’nu çürük hurma atar 
gibi dağıtmayın. O’nun incelik-
leri üzerinde durun; kalbinizi 
O’nunla harekete geçirin.”3

Demek ki, Kur’ân’ı edebi-
yat veya hamaset yapmak için 
değil, bilgiçlik taslamak için de 
değil, bütün incelikleriyle anla-
mak, kalben/ruhen arınmak ve 
yaşamak için okumalıyız. 

Yine İbn-i Mes’ûd, yukarıda 
sözünü ettiğimiz duyarsızlaş-
manın ve Kur’ân’dan uzaklaş-
manın daha çok ameller yani 
pratik uygulamalar bağlamında 
olduğunu vurgular: 

“Kur’ân insanlara, onunla 
amel etsinler diye nâzil olmuş-
tur. İlk nesiller Kur’ân’ı amel 
etmek için okudular.  Sizin her-
hangi biriniz ise, Kur’ân’ı başın-
dan sonuna kadar okur; tek bir 
harfi ni dahi bırakmaz; halbuki 
onunla amel etmeyi tamamen 
terk etmiştir.”4 

“Eğer kalb gözünün açık ol-
masını istiyorsan, Allah’ın “Ey 
iman edenler” diye sözünü işit-
tiğinde, ona kulağını dört aç. 
Çünkü o ya bir hayrı emreder 
veya bir şerri nehy eder”5

Kur’ân’ın her emrini hemen 
uygulayıp yasaklarından şid-
detle kaçınma konusunda ilk 
nesillerde en üst düzeyde olan 
hassasiyetin daha sonra nasıl 
kaybolduğunu Hasan Basrî şöy-
le tasvir eder:

“Siz Kur’ân’ın okunmasını 
konaklar edinmişsiniz, gece-
yi de deve... O deveye biner, 
onunla konakları geçersi-
niz. Halbuki sizden öncekiler, 

Kur’ân’ı Rablerinden gelen ri-
saleler, mektuplar ve fermanlar 
olarak görürlerdi. Geceleyin sa-
bahlara kadar Kur’ân’ı düşünür, 
gündüz de onun ahkâmını infaz 
eder, pratiğe aktarırlardı.”6

Deveye binip konakları ge-
çip gitme türünden bir sözde 
okuma ile, yaşamak ve amel et-
mek için okuma arasındaki de-
rin fark, bugün çok daha bariz 
olarak karşımızda duruyor.

Hz. Ömer’in Kur’ân Sefer-
berliğini Bugüne Taşımak 

Kur’ân’ı okuyup anlama ve 
O’nun ilkelerini yaşama konu-
sundaki ilk duyarsızlaşmanın 
O’nu çürük hurma gibi saçıp 
savurmakla başladığını, za-
manla kalplerin katılaştığını ve 
nihayet O’nun hükümlerinin 
terk edilmesi ile sonuçlandığını 
gördük. Ümmetin 21. yüzyıl-
daki manzarasının da yukarıda 
işaret edilen uyarıları fazlasıyla 
hak ettiği ortada. O halde ya-
pılması gereken nedir?

Hz. Ömer (r.a), Rasûlüllah’ın 
vefatının üzerinden daha bir-

kaç yıl geçmişken7, ümmetin 
Kur’ân’la ilişkisi noktasında çok 
önemli gördüğü bir tehlikeyi 
önceden sezmiş olmalı ki, va-
lilerine/ordu kumandanlarına 
birer mektup göndererek şu ta-
limatı verir: 

“Kur’ân hafızlarının/okuyu-
cularının isimlerini bana yazın 
ki, ben onları şeref ve maaş 
hususunda yükselteyim. Onla-
rı etrafa göndereyim ki halka 
Kur’ân öğretsinler.” 

Ebû Musa el-Eş’arî, Hz. 
Ömer’e yazdığı cevabi mektu-
bunda şu bilgiyi verir:

“Benim yanımda Kur’ân ha-
fızlarının/okuyucularının sayısı 
üç yüz küsur kişidir.” 

Bunun üzerine Hz. Ömer 
onlara şu mektubu yazar: 

“Rahman ve rahim olan 
Allah’ın adıyla! Allah’ın kulu 
Ömer’den, Allah’ın kulu Abdul-
lah b. Kays’a (Ebû Musâ’ya) ve 
beraberinde bulunan Kur’ân 
hafızlarına!

Selam sizin üzerinize olsun. 
Kesinlikle bu Kur’ân sizin için 
bir ecirdir, bir şereftir, bir hazi-
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nedir. Siz Kur’ân’a tâbi olunuz. 
Sakın Kur’ân’ı kendinize uydur-
mayınız. Çünkü kim Kur’ân’ı 
kendisine uydurursa, Kur’ân 
onu yüz üstü cehenneme atar. 
Fakat kim Kur’ân’a tabi olursa, 
Kur’ân onu Firdevs cennetleri-
ne götürür. Kur’ân’a uyarsanız, 
o mutlaka size şefaatçı olacak-
tır. Sakın Kur’ân sizin hasmınız 
olmasın. Kur’ân kime şefaat 
ederse, o cennete girer, kime 
hasım olursa, o da cehenneme 
girer. Biliniz ki bu Kur’ân hida-
yetin kaynaklarıdır, ilmin çiçe-
ğidir ve Allah katından en son 
gelen ilahi kitaptır. Allah, onun-
la kör gözleri, sağır kulakları 
ve kapalı kalbleri açar. Biliniz ki 
kul geceleyin kalkar, misvakla 
abdest alır, sonra tekbir getirir 
ve Kur’ân okursa, Allah’ın me-
leği ağzını o kulun ağzı üzeri-
ne koyar ve ona “Oku! Oku!”. 
Temiz ve güzel kokan ağzınla 
oku. Sana mübarek olsun” der. 
Kesinlikle namazda okunan 
Kur’ân korunmuş bir hazine-
dir; kurulmuş bir hayır ve be-
reket sofrasıdır. Öyleyse bunu 
elde etmek için gücünüz yetti-
ği kadar çalışın. Çünkü namaz, 
zulmet perdelerini yırtan bir 
nurdur. Zekât yol gösteren bir 
rehberdir. Oruç, kötülüklerden 
koruyan bir kalkandır. Sabır 
ferahlatan ışıktır. Kur’ân ise, le-
hinize veya aleyhinize şahittir. 
O halde Kur’ân’a saygı göste-
rin, onu küçümsemeyin. Allah 
Teâlâ, Kur’ân’a saygı gösteren-
lere şeref verir. Onu hafi fe alan-
ları alçaltır. Biliniz ki, Kur’ân’ı 
ezberleyen ve onun emirlerini 
yerine getiren kimsenin duası 
Allah katında muhakkak kabul 
edilir. Allah dilerse ona ecrini 
dünyada verir, dilerse ahirette 
verir. Şunu unutmayın ki, Al-

lah katındaki nimetler, Allah’a 
inanarak tevekkül edenler için 
dünya menfaatlerinden daha 
üstün ve süreklidir.”8

Ebû Musa el-Eş’arî’nin, yak-
laşık 300 kişi olan kurraları bir 
araya toplayarak, “Sakın huzu-
ruma bütün Kur’ân’ı ezberle-
meyen kimse girmesin” dediği 
dikkate alınırsa, onların tü-
münün sıkı Kur’ân hafızları ve 
âlimleri olduğu anlaşılır. Huzu-
runa giren kurralara Ebû Musa 
(r.a) şöyle öğütte bulunur: 

“Siz memleketin kurralarısı-
nız. Sakın uzun emellere kapıl-
mayınız. Ehl-i kitabın kalbleri-
nin katılaşması gibi kalbleriniz 
katılaşır.”9

Ebû Musa’nın, Hadid 
sûresinin 16. âyetine gönder-
me yaptığı açıktır. Mealine 
yazımızın başında yer verdi-
ğimiz âyet-i kerimedeki “İna-
nanlar için hâlâ vakit gelmedi 
mi ki, kalpleri Allah’ın Zikrine 
(Kur’ân’a) ve inen hakka huşû 
duysun…” ifadesi, müminlerin, 
bir adı da “Zikr” olan Kur’an’la 
ve O’nun içerdiği mutlak hak ve 
hakikatlerle sürekli yoğrularak 
kalplerini huşû ile arındırma-
larını, tatmin etmelerini ve yu-
muşatmalarını emreder. 

İşte Hz. Ömer’in Kur’ân se-
ferberliği, böylesine kesintisiz 
ve sürekli bir Kur’ân’la yoğrul-
ma sürecini işaret ediyor. Hz. 
Ömer (r.a) zamanında İran/
Sasani İmparatorluğu toprak-
larının tamamı ve Bizans İm-
paratorluğu topraklarının da 
büyük bölümünün fethedildiği 
göz önüne alınırsa, bu kadar 
geniş bir bölgede hem İslam’a 
yeni giren kalabalıkların tepe-
den tırnağa Kur’ân’la şekillen-
meleri, hem de yeni toprakların 
fatihleri olan mümin mücahid-

lerin Kur’ân çizgisinden sapma-
maları ve kalplerinin katılaş-
maması bakımından bu Kur’ân 
seferberliğinin ne kadar hayati 
olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

“Karanlık Geceler Gibi İşler 
Karıştığı Zaman Kur’ân’a Sarı-
lın!”

İnsani ve sosyolojik bir ha-
kikattir ki, zamanın geçmesi 
ile duyarlıklar azalır; mümin-
ler içinse bu, imanın ve amel-
lerin zayıfl aması demek olur. 
Kur’ân’la irtibatı azalan Müslü-
man birey ve topluluklar, ister 
istemez pasifi zmin, tembelliğin, 
duyarsızlığın, kararsızlığın, hu-
zursuzluğun, ümitsizliğin gir-
dabına yuvarlanırlar. Bu süreç-
te kalbler de kararır, katılaşır. 
Rasûlüllah efendimizin (s.) bir 
hadis-i şerifl erinde dikkat çek-
tiği üzere, işler karanlık geceler 
gibi karmakarışık hale gelir. 

İşte böylesi netameli zaman-
larda “İnananlar için hâlâ vakit 
gelmedi mi?...” (Hadid 57/16) 
ilahi ihtarının ve şu hadisin 
gösterdiği yoldan başka hiçbir 
çözüm önerisi, müminlerin sil-
kinip yeniden kendilerine gel-
melerini ve dirilmelerini sağla-
yamaz:

“Karanlık geceler gibi iş-
ler karıştığı zaman Kur’ân-ı 
Kerim’e sarılınız…”10

Bugünün dünyasında 
Kur’ân’la zihni ve ameli iliş-
kileri iyice zayıflamış bulunan 
hatta neredeyse kopma nok-
tasına gelen Müslüman birey 
ve toplumların tekrar hayat 
bulmaları, kirlenen, katılaşan 
kalplerinin yeniden yumuşama-
sı, zayıflayan iman ve amelle-
rinin tekrar güçlenmesi, eroz-
yona uğrayan İslami kimlikle-
rinin yeniden inşası ancak ve 
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ancak Kur’ân’a dönmeleriyle 
mümkün olabilir. Duyarsızlaşan 
müminler için “dirilme” vaktini 
işaret eden Hadîd/16. âyetin 
devamı ise şöyledir:

“Bilin ki, Allah cansız(ölü) 
hale gelen toprağa yeniden 
hayat verir! Belki aklınızı kulla-
nırsınız diye size ayetleri açık-
ladık.” (Hadid 57/17)

Bu âyete ilişkin olarak 
Abdullah İbni Abbas’ın (r.a) 
söylediği gibi, ancak Allah’ın 
Kitabıdır ki, “kalpleri kasavet 
ve katılıktan sonra yumuşatır, 
Rabbine yöneltir ve mutmain 
kılar; ölmüş kalpleri ilimle, hik-
metle diriltir.”11 Tıpkı ‘ölü top-
rağın’ yağmurla/rahmetle tek-
rar hayat bulması gibi, üzerine 
ölü toprağı serpilen, yaşayan 
ölüler haline gelen, umudunu, 
inancını yitirme noktasına gelen 
insanların “yeniden diriliş”leri 
de sadece Kur’ân’ın rahmet ve 
bereketiyle mümkün olacaktır. 

Bugünün Müslümanları, an-
cak Kur’ân’la düzenli ve sürekli 
bir zihni ve ameli ilişki kurmak 
suretiyle yeniden dinamizm ka-
zanabilir, iman, umut ve heye-
can tazeleyebilir; sebat ve ka-
rarlılık sahibi olabilir, huzur ve 
sükuna erebilirler. 

Kur’ân’la Diriliş Seferberli-
ğine Öncülük Etmek

Böylesi güzel bir sonuç, el-
bette kendiliğinden ortaya çık-
maz. Kur’ân’ı okuyan, anlayan 
ve yaşayan, Kur’ân ahlakını ha-
yatlarına yansıtmayı başarabi-
len Kur’ân aşığı öncü kadrola-
rın, kelimenin tam anlamıyla bir 
Kur’ân seferberliği başlatmaları 
ve bu kutlu faaliyeti son dere-
ce plânlı, programlı ve ısrarlı 
bir şekilde yürütmeleri gerekir. 
Kur’ân’ın sadece lâfzını değil, 

anlamını, helalini, haramını, 
şaşmaz hayat ilkelerini de öğre-
tecek, öğretmekle kalmayıp ya-
şayacak ve yaşatacak bir öncü 
kadro. İşte bu kadronun nasıl 
bir kemal seviyesinde olmaları 
gerektiğini de, Peygamberimi-
zin (s.) kendisinden Kur’ân din-
lemeyi çok sevdiği Abdulah b. 
Mes’ud’dan öğrenelim: 

“Kur’ân’ı ezberleyen kimse, 
halk uyurken geceleri ibadet 
etmesiyle, halk yerken oruç 
tutmasıyla, halk sevinçliyken 
üzüntüsüyle, halk gülerken ağ-
lamasıyla, halk böbürlenerek 
yürürken tevazusuyla tanınma-
lıdır. Kur’ân’ı göğsünde taşıyan 
kimsenin gözleri yaşlı, üzgün, 
aklı başında, yumuşak huylu, 
bilgili ve ağırbaşlı olması gere-
kir. Kur’ân’ı göğsünde taşıyan 
kimseye hırçınlık, şımarıklık, ba-
ğırıp çağırmak, feryat etmek ve 
sert tabiatlı olmak yakışmaz.”12

Yine Abdullah İbn-i Mes’ud 
(r.a), bugün Kitabullah üzerin-
de ihtilaf eden, bu sebeple de 
arzulanan böylesi bir Kur’ân Se-
ferberliğini el birlik yürüteme-
yen günümüz Müslümanlarına 
seslenir adeta:

“Kur’ân’da ihtilafa düşme-
yin. Onun üzerinde münakaşa 
etmeyin. Çünkü Kur’ân, Hz. 
Peygamber’den bu yana oku-
nup durmaktadır. Onun ayet-
leri arasında çelişki yoktur. 
Kur’ân ebedidir. Tenkitler kar-
şısında da sarsılmaz. Görmez 
misiniz ki, İslâm şeriatı tektir. 
Şeriatın bütün hükümleri onda 
açık olarak belirtilmiş ve bü-
tün emirler sıralanmıştır. Eğer 
ayetin biri, bir şeyi emretmiş, 
diğeri de yasak etmiş olsaydı, 
o zaman ihtilafa sebep olurdu. 
Fakat durum böyle değildir. 
Kur’ân, bunların hepsini hiç bir 

çelişki olmadan kendinde top-
layan bir kitaptır…”13

Ortak değerleri ve değişmez 
sabiteleri etrafında bir araya 
gelip ortak çabalar ortaya koy-
maları her zamankinden daha 
elzem hale gelen Müslüman-
lar, “azami müşterekleri”14 olan 
Kur’ân-ı Kerîm’le ve onun pra-
tik uygulaması olan Sünnet-i 
Rasûlüllah’la zihinlerini, gönül-
lerini ve hayatlarını yeniden şe-
killendirme seferberliğini el bir-
lik başlatmak, ihtilaf ve müna-
kaşayı bir kenara bırakmak zo-
rundadırlar. İbadet planında en 
temel müşterekimiz olan Nama-
zı merkeze alarak başlattığımız 
“Namazla Diriliş Seferberliği” 
tecrübesi, bu tür ortak çabaların 
tahmin edilenin ve umulanın da 
üzerinde nice bereketlere vesile 
olacağını göstermiştir.

O halde, haydi Kur’ân’la Di-
riliş Seferberliğine!..

1 Heysemî, I/165.

2 Sahabe tarihi üzerine çalışan Siyer-ü Sahabe 

yazarı Aziz Kutluay Hoca’ya göre: Abdullah İbn-i 

Ömer’in doğumu: H. 610, ölümü: H. 693’tür. Hac 

ibadeti esnasında, Haccac’ın talimatı ile hareket 

eden bir katilin zehirli mızrağıyla ayağından yarala-

nıp kısa süre sonra vefat etmiştir.

3 İbn Kayyim, Zâdü’l-Meâd, 1/89.

4 İmam Gazali, İhya, 3/13.

5 Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 

Akçağ Yayınları: 3/512-513.

6 İmam Gazali, İhya, 3/13.

7 Hz. Ömer (r.a), Rasûlüllah’ın vefatından yaklaşık 

iki yıl sonra, Hz. Ebûbekir’in (r.a) ardından halife 

seçilmiştir.

8 Kandehlevi, a.g.e.: 3/511.

9 A.g.e.: 3/512.

10  M.M. Ebû Said el-Hadimi, Berîka, I/155.

11  Sünen-i Tirmizi, Tefsir, 24.

12  Kandehlevi, a.g.e.: 3/512-513.

13  A.g.e.: 3/513.

14 Türkiye Müslümanları öteden beri “asgari müş-

tereklerde birleşme” ihtiyacını sıkça dillendirirler. 

Burada kullanılan “asgari müşterek” tabirini yanlış 

bulduğumuzdan, onu “azami müşterek” diye değiş-

tirdik. Zira Müslümanlar esasta pek çok müşterek 

değere sahiptirler: Kur’ân ise, bu azami müşterek 

zemini belirler.
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Kur’an, insanı yaratılış ama-
cına uygun bir yola sevk edip o 
yol boyunca ona kendi iç dene-
timini yapmasını öğreten, onu 
sapma ve yalpalamalara karşı 
dirençli kılan ve hedef olarak 
gösterdiği mutluluk yurduna 
ulaştırmada ona rehberlik eden 
bir kitaptır. Kur’an’ın bu reh-
berliğine “Hidayet” denir.

Kur’an bu doğru yol gösteri-
ciliğini kendisini sık sık okutarak, 
öngördüğü davranış normları-
nın içselleştirilmesini sağlayarak, 
kısaca hem “toplam” hem de 
“ayrıntılı” mesajlarını insanın 
kişiliğine kodlayarak yapar.

Bu süreç onu okumayı, 
tekrar okumayı, sık sık ya da 
zaman zaman yeniden oku-
mayı gerektirir. Her okuyuşta 
anlam katmanlarının açıldığı, 
zihinde oluşan bir önceki anlam 
birikiminin her yeni okuyuşla 
daha da derinleştiği görülür. 
Okumak, okunan ve anlaşılan 
yöneltilerin gereğini yapma 
konusunda insanı sürekli moti-
ve eder ve onu zihinde oluşan 
“anlam” ile yaşamın gerçekliği 
arasında ilinti kurmaya yöneltir. 
İnsan bu ilintiyi derinleştirdiği 
oranda Kur’an’ın mesajını da 
içselleştirmiş olur. Bir bakıma 
Kur’an insanın yaşam gözlüğü, 

hayat perspektifi olur. 
Kur’an insanın sadece ne 

yaptığına değil, yaptığını niçin 
ve nasıl yaptığına da bakar. 
İnsan davranışlarını değerli 
hale getiren şeyin insanın ahla-
ki gelişimine yapacağı katkı 
olduğunu belirtir. İç dünya-
mızda sağlam bir Allah inancı 
inşa eder, o inancın Allah için 
yapılacak ibadetlerle/ritüellerle 
güçlendirilmesi gerektiği bilin-
cini kazandırır. İnanç ve ibadet-
lerle olgunlaştırılan o kişilikten 
güzel ve yararlı işlerin/davranış-
ların gün ışığı gibi etrafa yayıl-
masını sağlar. Böylece insanın 
tüm yapıp etmeleri ahlaki bir 
düzleme oturtulmuş olur.

Kur’an’ın “toplam mesajı” 
insana iman, ibadet ve güzel 
ahlakın birleşik bir süreç oldu-
ğu algısını kazandırır. Bu süreç 
iyi analiz edilirse, güzel ahla-
ka eriştirenin ibadet, ibadete 
eriştirenin de doğru ve sağlam 
akide olduğu anlaşılır.

Bütün bunlar Kur’an okun-
duğunda kolaylıkla anlaşılabi-
lecek gerçeklerdir. Bu neden-
le Kur’an okumak dindarlığın/
müminliğin giriş kapısıdır.

Ancak; Kur’an nasıl okun-
malıdır?

Onu gereği gibi okuyup 

anlayabilmek için mevcut bazı 
handikapların aşılabilmesi 
gerekmektedir. Bu handikap-
ların bir kısmı, mevcut tarih-
sel bakış açılarının günümüz-
de birey ve toplum ilişkileri-
nin oturduğu konsepte uygun 
olmamasından kaynaklanmak-
tadır. Kur’an’ın sabit bir metne 
sahip olduğu kuşku taşımayan 
bir gerçektir. Ne var ki, top-
lumumuzdaki hâlihazır Kur’an 
algısı bu metne ilintilenmiş 
tarihsel yorumların da sabit 
olduğu anlayışıyla şekillenmiş-
tir. Tarihin bir dönemindeki 
Kur’an anlayışı bizzat Kur’anın 
kendi öğretisiymiş gibi kabul 
edildiğinden, bu handikap tari-
hin yükünü sırtında taşıyan biz-
lere de intikal etmektedir. 

Bir başka handikap da mez-
heplerin, ekollerin, cemaatle-
rin, farklı hizip ve grupların 
Kur’an’a kendi doktriner anla-
yışlarını onaylatacak şekilde 
yaklaşmaları ve onu kendi özel 
perspektiflerince anlamaya 
çalışmalarıdır. Bu durum, şöyle 
ya da böyle, her Müslüman’ı 
Kur’an’a kendi zihninde önce-
den oluşmuş bir altyapı ile 
bakmaya itmekte, bu da onu 
gereği gibi anlayabilmeyi zor-
laştırmaktadır. 
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Ancak en önemli handikabı-
mız, Kur’an’a bütün olarak bak-
tıktan ve ancak toplam mesajını 
kavradıktan sonra ayrıntılarına 
eğilmek yerine, önce ayrıntı-
larını kavramaya yönelerek 
onu kelime kelime, ayet ayet 
anlamaya çalışmak şeklindeki 
alışkanlığımızdır. Bu handika-
bı tasvir etmek için orman ile 
ağaçlar arasındaki ilişki örne-
ğinden yararlanabiliriz. 

Bir bakış açısı olarak ağaç 
ile orman arasındaki ilişkiyi her 
iki kavramdan birini diğerine 
önceleyerek de tasvir etmek 
mümkündür. Buna göre, ağaç-
ları tek tek tanıyarak ormanı, 
ormanı tanıyarak da içindeki 
ağaçları öğrenebiliriz. Ancak 
bilinmelidir ki, ağaçlarla orman 
arasındaki ilişki çok yönlü, çok 
katmanlıdır. Bu nedenle bazen 
ağaçları tanıyarak orman hak-
kında, bazen de ormanı incele-
yerek tek tek ağaçlar hakkında 
bilgi edinmemiz daha yararlı 
olabilir. Bu da meselenin her 
yönü veya her katmanı için 
farklı önceliklerin gözetilmesi 
gerektiği anlamına gelir.

Ağaçların tek tek tanın-
ması bir orman içinde bulun-
duğumuzu öğretmeye yeterli 
olmakla birlikte, ormanın sınır-
larının nerede başlayıp nerede 
son bulduğunu bilmenin önem 
taşıdığı bir durumda bu ayrıntı-
cılık bize yeterince kolaylık sağ-
lamayabilir. Böyle bir ihtiyaç 
karşısında ağaçları tek tek tanı-
yarak ormanın sınırlarını keşfe 
çıkmak yerine, önce ormanın 
sınırlarını dolaşarak onun diğer 
alanlarla olan ilişkisini veya iliş-
kisizliğini anlamaya çalışmak 
gerekir.

İnsan hayatı iç içe, yan yana 
pek çok alanlardan oluşmak-
tadır. Dinin ve onun en özlü 

formülasyonu olan Takva’nın 
[Allah’a karşı sorumluluk 
bilinciyle yaşamanın] kapsa-
ması gereken alan, sınırlarını 
Kur’an’ın çizdiği bir ormana 
benzetilebilir. Bu orman birçok 
ağaçtan ve bu ağaçların kendi 
aralarında yapılandığı belirli 
bir alandan meydana gelmiş 
tek bir yapıdır. İnsan Allah’a 
duyduğu sorumluluk bilinci 
içinde bu ormanda ikamet ede-
cek, onun sınırları içinde ihlal 
edilmemesi gereken kurallara 
duyarlı davranacak, fakat o 
ormanın ihata etmediği komşu 
alanlardan da yararlanmaya 
devam edecektir. 

Zorluk, ormanın sınırları-
nın yeterince ve berrak olarak 
bilinmediği durumlarda ortaya 
çıkmaktadır. Böyle bir durum-
da ya ormandan çıkmış oluna-
bileceği kaygısıyla komşu alan-
lara geçilmemesi gibi zorluklar 
ortaya çıkmakta,  ya da hâlâ 
ormanın içinde olunduğu sanı-
larak komşu alanları ormanın 
devamıymış gibi kabul etmek 
şeklinde terslikler yaşanmakta-
dır. Her iki durum da bireyin 
ve toplumun dinî yaşantısında 
olumsuzluklar doğurmaktadır. 
Helal ve mubah bir davranı-
şı dine aykırı olduğu zannıyla 

yapmamak ya da dinî olan bir 
davranışı dinle ilgisiz sanarak 
yapmak şeklindeki her iki yanlış 
tutum da insanı nahoş bir duru-
ma sokmaktadır. 

Birinci tutum insanın haya-
tın gerçekliğiyle uyum içinde 
yaşamasını zorlaştırmakta, ikin-
ci tutum ise Allah’a duyulması 
gereken sorumluluk bilincinin 
gelişmemesine veya körelmesi-
ne neden olmaktadır. 

Somut örnek olarak: Saç, 
sakal, sarık, cübbe gibi toplum-
sal örf bağlamında dinî hayatta 
yer edinmiş obje ve durumların 
dinin parçalarıymış gibi görül-
mesi; buna karşılık, verilen 
sözde durmak, vefa, cömert-
lik, nezaket, hüsnüzan, geçim-
li olmak, hakkaniyet, temizlik, 
komşu hakları, borca sadakat, 
zarara uğratmamak, haksız 
kazançtan kaçınmak, alçakgö-
nüllülük, yumuşak huylu olmak, 
insanlara iyi muamele etmek, 
ana-babaya nezaketle davran-
mak, öfkeyi tutmak, affedip 
geçmek, her olumsuzluğu kötü-
ye yormamak, kusurları araş-
tırmamak, insanların ayıp ve 
kusurlarını örtmeye çalışmak, 
ümit ve moral vermek, ümit 
kesmemek, kötü ve hayasızca 
işleri yaymamak gibi insanlık 

Kapak
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yaşamının kalitesini yükselte-
cek davranışların salt insani 
erdemlermiş gibi görülerek alt-
larındaki güçlü dini vurgunun 
göz ardı edilmesi gibi. 

Eğer dinin yaşam çerçeve-
sini simgeleyen “orman” tüm 
sınırlarıyla bilinebilseydi, ilk 
kategoridekilerin o sınır içinde 
olmadığı, ikinci kategorideki-
lerin ise kesinlikle o ormanın 
içinde olduğu daha iyi anlaşıl-
mış olurdu. Bu, ağaçların tek 
tek tanınarak ormanın sınırla-
rının keşfedilemeyeceği anla-
mına gelmemektedir. Ağaçları 
tek tek de dolaşmış olsaydık, o 
ağaçlardan her birinin yukarıda 
belirtilen davranışları simgele-
diğini yine de öğrenmiş olur-
duk. Ancak; bu öğrenme daha 
zahmetli bir öğrenme olmuş 
olurdu. Yaşanan hâlihazır din-
darlık algısı göstermiştir ki, 
Kur’an ayetlerini tek tek ele 
alarak inşa edilen bir dindarlık-
ta ya her ağacı tek tek tanıma 
düzeyine erişilememekte ya da 

çok zaman aldığı için bazı şeyle-
rin henüz ormanın erişilmemiş 
köşelerinde bulunduğu ya da 
bazı şeylerin ormanda bulun-
madığı gibi tespit hatalarına 
düşülmektedir. Ormana yuka-
rıdan ve topluca bakan birinin 
görüş ufku ve tespit sağlamlığı-
na karşılık, içinden ve yakından 
bakanın sınırlar konusundaki 
tespit zorluğu kolayca tahmin 
edilebilir. 

Kur’an mesajının alan 
koordinatlarının doğru tespi-
ti, hayatın gerçekliğine uyum 
sağlamayı mümkün kılacak bir 
dindarlığın inşasında yaşamsal 
önem taşıyan bir durumdur. Bu 
nedenle ormanın sınırlarını ve 
genel karakterini bilmek, tek 
tek ağaçların cinsini, sayısını, 
boylarını ve özel niteliklerini 
bilmeye öncelenmesi gereken 
bir durumdur. Kur’an’ın öngör-
düğü dindarlık/takva/sorumlu-
luk bilinci, orman olarak sim-
gelenen sosyal hayatın gerçek-
liği karşısında bireylerin onunla 

uyum içinde, yaşanabilir ve 
sürdürülebilir bir ahlaki yaşam 
tarzını belirlemek bakımından 
öncelikle bilinmesi gereken bir 
olgudur. 

Ağaçların teker teker tanın-
ması yolu izlenerek hayatın her 
an değişen görüngülerine ger-
çekçi ve uygulanabilir çözümler 
getirebilmek son derece zor-
dur. Hayatın sosyal süreçleri 
ertelenemez, ihmal edilemez 
ve vazgeçilemez unsurlarla 
doludur. Ağaçları tek tek tanı-
yarak insanlığın ormana olan 
ihtiyaçlarının listesini yapmak 
ne kadar zor ise, önce ayetleri 
tek tek tefsir ederek, ya da her 
bir ayeti Kur’an’ın bütünü ile 
o ayet arasındaki bağı ihmal 
edecek şekilde yorumlayarak 
insanlığa bir yaşam reçetesi 
hazırlamak da o kadar zordur. 

Parçadan bütüne gitmek, 
zaman ve enerji bakımından 
verimsiz ve zahmetli bir yol-
dur. Parçanın sayıca çok olması, 
onları kuşatan genel yasanın 
kavranmasını güçleştiren bir 
faktördür. Öncelikle bütünün 
sınırları konusunda bilgilen-
mek, parçaların/ayrıntıların 
kendilerine özgü ikincil anlam-
larını soyutlayıp genel yasala-
rın bilincine ulaşma konusunda 
aklı daha verimli kılar. Tersi 
ise, aynı bilince ulaştırması 
mümkün olmakla beraber, aklı 
ayrıntılarda oyalayıp bütün-
cül anlama ulaşma konusunda 
zorluğa düşmesine neden olur. 
[Temizliği tüm hayatı kapsa-
ması gereken toplam bir hayat 
kalitesi olarak kavrayamayan 
bir insanın, guslederken ağzı-
nı defalarca çalkalama çaba-
sını ve içi ikna oluncaya kadar 
bunu tekrarlamasını bu zorlu-
ğa örnek verebiliriz.] 

Kapak

Geleneksel bir alışkanlık olarak; 
Kur’an’ı ayet ayet, kelime kelime tef-

sir ederek, ayrıntılarına girerek, dilbilimsel 
derinliklerine dalarak anlamaya çalışma 
çabası, insanı ormandaki her ağacın dibi-
ne giderek, her ağaca tek tek dokunarak 
tüm orman hakkında bilgi edinmeye çalış-
mak kadar yorucudur. Bu çaba sonunda, 
hayatın herkes için her ayeti ayrıntılarıyla 
öğrenmeye yetmeyecek kadar kısa olduğu, 
öğrenilmesi gerekenlerin zaman yetersiz-
liği yüzünden bitirilemediği, mümince bir 
hayatın öncelikler sıralamasının yapıla-
madığı gerçekleriyle karşılaşılır. 
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Geleneksel bir alışkanlık ola-
rak; Kur’an’ı ayet ayet, kelime 
kelime tefsir ederek, ayrıntıları-
na girerek, dilbilimsel derinlik-
lerine dalarak anlamaya çalış-
ma çabası, insanı ormandaki 
her ağacın dibine giderek, her 
ağaca tek tek dokunarak tüm 
orman hakkında bilgi edin-
meye çalışmak kadar yorucu-
dur. Bu çaba sonunda, hayatın 
herkes için her ayeti ayrıntı-
larıyla öğrenmeye yetmeyecek 
kadar kısa olduğu, öğrenilmesi 
gerekenlerin zaman yetersiz-
liği yüzünden bitirilemediği, 
mümince bir hayatın öncelik-
ler sıralamasının yapılamadığı 
gerçekleriyle karşılaşılır. Bu da 
iman, ibadet ve güzel ahlak 
denen birleşik sürecin parçalan-
ması demektir. Parçalanan bu 
süreç, her birinin bir diğerinden 
bağımsız olarak var olabileceği 
şeklindeki etkinliği zayıflayan, 
zayıfladığı için fonksiyonelliğini 
de kaybeden bir Müslümanlık 
algısına yol açar. 

Bu algının ürünü olarak; 
bir uçta inandığını iddia ettiği 
halde temel ibadetlerini ihmal 
etmekten kaçınmayan, diğer 
uçta da ibadetlerini şeklen ve 
titizlikle yerine getirdiği halde 
sosyal, ekonomik ve cinsel ahla-
ki sorumluluklarının bilincinde 
olmayan eksik bir Müslüman 
kişiliği ortaya çıkar. Böylece 
toplumda düzgün bir mümin 
olma hedefinden uzaklaşan 
ve ayrıntılara yoğunlaşıp ahla-
ki uzantısından kopuk kalan 
bir ibadet algısı yerleşir. Bunu, 
zihinlerdeki sorumluluk bilin-
cini besleyip güçlendiren derin 
ve samimi bir gönül bağı yeri-
ne, Allah’a ve diğer iman esas-
larına şeklen vurgu yapmakla 
yetinen sığ bir iman anlayışının 
yaygınlaşması izler. 

İmanın, ibadetin ve ahlakın 
birbirinden ayrı süreçler oldu-
ğu şeklindeki bu eksik anlayışın 
neden olduğu halk arasındaki 
tipik değerlendirme hataların-
dan bazıları şunlardır: 

“İçki içen şu adam var ya, 
aslında çok inançlı bir insandır.” 

“Her gün cemaatle namaz 
kılan şu adam kiracısını evden 
çıkarabilmek için yalan yere 
oğlunun evleneceğini söyle-
mektedir.

“İnsanın namazsızlığına, 
oruçsuzluğuna bakılmamalıdır; 
çünkü o adam çok doğru, yar-
dımsever ve dürüst biridir.”

“Kardeşim, asıl olan kişi-
nin kalbindeki inançtır, ibadet 
noksanlığı kendisiyle Allah ara-
sında bir sorundur. Yaptıkları 
ise kimseyi ilgilendirmez, kendi 
özel hayatıdır.”

“Huysuzluğuna, geçimsizliği-
ne, komşularına eziyetine, kaba 
ve bencil olmasına bakmayın, 
adam her sene Mekke’ye gidi-
yor, keşke biz de gidebilsek!” 

Örneklerden de anlaşılacağı 
gibi, inançlı bir insanın yap-
maması gereken bazı ahlaki 
düşüklükler ya da inancı zayıf 
bir insanda görülen iyi nite-
likteki bazı hal ve davranışlar; 
halk arasında bir Müslüman için 
birbiriyle ilgisi bulunmayan ayrı 
kategoriler olarak görülmekte-
dir. Oysa Kur’an, baştan sona, 
insanı ebedi kurtuluşa ulaştı-
racak olan şeyin ancak “iman” 
ve içinde güzel ahlakı da barın-
dıran “salih amel” ile mümkün 
olabileceğini belirtmektedir. İki 
veya üç kategori olarak algıla-
nan bu olumlu edimlerin aslın-
da tek bir kategori olduğu, bu 
tek kategorinin de “mümin”i 
“mümin” yapan eksiksiz bir 
bileşim olduğu Kur’an’ın bu 
temel yaklaşımından anlaşıl-
maktadır. 

İman, ibadet ve güzel ahlak 
bileşimini Lokman suresindeki 
şu ayet mealleriyle örnekleye-
lim:

“Yavrucuğum! Allah’a ortak 
koşma!”

“Yavrucuğum! Yaptığın iyi-
lik veya kötülük hardal tanesi 
ağırlığında bir şey de olsa, bir 
kayanın içinde, göklerde veya 
yerde de bulunsa, Allah onu 
mutlaka senin karşına getirir. 
Doğrusu Allah en ince işleri 
görüp bilmektedir ve her şey-
den haberdardır.”

“Yavrucuğum! Namazı kıl, 
iyiliği emret, kötülükten vazge-
çirmeye çalış! “

“ Y a v r u c u ğ u m ! 
Küçümseyerek insanlardan yüz 
çevirme! Yeryüzünde böbürle-
nerek yürüme!” 

Bu temel yaklaşımı önce 
öğrenmemiz, sonra da öğren-
diklerimizi içselleştirerek yaşam 
tarzımız haline getirmemiz 
gerekmektedir. Bu da ancak 
ayetlerin ayrıntılı tefsiriyle oya-
lanmadan, Kur’an’ı birkaç ayı 
geçmeyen süreler içinde seri ola-
rak hatmetmekle [okuyup bitir-
mekle] mümkündür. Öncelikle 
Kur’an’ın toplam mesajını kav-
ramamızı sağlayacak bu okuma 
yöntemi, istenen sonuca götür-
me bakımından ayrıntılı tefsir 
okumaktan daha elverişli bir 
yol gibi gözükmektedir. 

Hangi yöntemle olursa 
olsun, aslolan Kur’an okumak-
tan kopmamaktır. Kur’an’dan 
kopmak deyimi daha soyut, 
daha genel bir anlam ifade 
ettiğinden, Kur’an okumaktan 
kopmamak ifadesi tercih edil-
miştir. Ancak unutulmamalı-
dır ki, “Kur’an’dan kopmak” 
daima Kur’an okumaktan kop-
makla başlayan bir süreçtir. 

Kapak
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Din eğitiminde ev okulu 

uygulaması ebeveynlerin 

çocuklarına verecekleri din eği-

timini geleneksel  devlet veya 

özel okul eğitimi yerine evde 

vermesi pratiği olarak tanım-

lanabilir. Zaten okul kurumsal 

yapısı gereği insanlığın yaşa-

mında çok yeni bir kurum.

Devlet veya özel okullar ortaya 

çıkmadan, çocuklar evde ebe-

veynleri tarafından temel nok-

talarda ilk eğitimlerini alırlardı. 

Bu durum bugün de devam 

etmektedir. Din eğitimine dair 

ilk pratik uygulamaları aile-

ler çocuklarına öğretir ya da 

öğretmez. Ebeveynlerin en iyi 

öğretmenler olduğu ve evin 

ve “gerçek dünya”nın en iyi 

öğrenme ortamları olduğunda 

kuşku yoktur.

Modernleşme sürecin-

de devletin okullarda sundu-

ğu din eğitimi uygulamaları 

farklı  eğitim eleştirmenlerin-

ce sürekli olarak eleştirildi. 

Özellikle Müslümanlar devlet 

okullarında sunulan din eğiti-

mi hakkındaki endişelerini dile 

getirdiler. Bunları, okullarda 

yetersiz din eğitimi derslerinin 

olması, bu derslerin yabancı 

değerleri telkin etmesi, yeterli 

eğit(e)memek ve çocuk geli-

şimine yönelik sağlıksız ideo-

lojik yaklaşımları bir tür gizli 

müfredat olarak benimsetmek-

ten kaynaklanan genel tutum 

biçiminde özetlemek mümkün. 

Ev Okulu Uygulamalarının 

Rönesans Çağı

Çocukların ömrünün yarısın-

dan fazlasını geçirdiği okulla-

rın akademik yeterliliğe sahip 

olmadığını, dini değerlerinizi 

yeterince aktaramadığını biliyo-

ruz. Amerika’da aynı endişeler-

le yola çıkan bazı aileler, devlet 

okulu problemleri, çocukların 

varolan kabiliyetlerini körelten 

müfredatlar nedeniyle çocukla-

rını evde eğitme yolunu tercih 

ettiler. 

1980’lerde Amerika’da baş-

layan Hıristiyan ev okulu hare-

keti, din eğitimi uygulamaları 

bakımından üzerinde durulan 

hareketler içinde en önemlisi-

dir. Amerikan toplumunu kendi 

değer ve inançlarına bir tehdit 

olarak algılayan, devlet okul-

larının dinsiz, materyalizmin 

egemenliğinde, şiddetle uğra-

şan kurumlar olduğuna inanan 

bir eğitim hareketidir. Ev okulu 

uygulaması gören çocukların % 

80’ini bu tür eleştirilere sahip 

çıkan  Hıristiyanların çocukları 

oluşturmaktadır. Amerika’da 

1980’lerin sonlarında birçok 

ebeveyn eğitimin alternatif bir 

formu olan ev okulu uygulama-

sına döner. 1980’lerde ev okulu 

uygulaması Rönesans çağını 

yaşadı ve aileler zorunlu okul 

eğitimini sorgulamaya başla-

dılar ve gerek devlet okulları 

gerekse özel okullarla ilgili kay-

gılar sesli olarak dile getirilme-

ye başlandı. Çocukları için daha 

iyiyi arayan aileler sonunda ev 

okulu uygulamasına yönelmeye 

başladı ve dilden dile dolaşan 

tartışmalar neticesinde uygu-

lama hızla yayılmaya başladı. 

Kapak

ÇOCUKLARIN DİN EĞİTİMİNDE 
“EV OKULU” UYGULAMALARINA 

YELKEN AÇMAK...

MUSTAFA ALDI
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Zaten eski dönemlerde gele-
neksel anlamda varolan uygu-
lama bu dönemden itibaren 
modern bir şekle bürünerek sis-
temli olarak uygulanmaya baş-
landı. 1998 itibariyle tüm eya-
letlerin ev okulu uygulamasına 
izin veren yasaları oluşmuştur  

 Ailelerin, çocuklarını ev 
öğretimine tabi tutmaya karar 
verirken göz önüne aldıkları 
birçok sebep vardır. Bunların 
en önemlisi ailelerin çocukla-
rını, özel veya devlet kurum-
larında öğretilenden daha iyi 
öğretebileceklerine inanmala-
rıdır. Ev okulunun birçok avan-
tajı vardır. Öğrenciler kendi 
hızlarında öğrenebilirler çünkü 
öğretmenden bireysel dikkat 
görürler. Zaman kısıtlamala-
rı yoktur çünkü ebeveyn ne 
zaman gerekli görürse çocuğu-
nu eğitip, ara verebilir. Okulun 
bir süresi vardır, oysa çocukla-
rını kendi eğiten ebeveynlerin 
tekrar eğitme gibi bir fırsatları 
vardır. Ebeveynlerin çocuklara 
öğretilecek bilgi ve değerler 
konusunda kontrolleri vardır. 
Ev okulu ev yaşantısını ve aile 
bağlarını güçlendirir.1 

Anne-baba temeli üzerine 
kurulu gönüllü bir eğitim siste-
mi olan ev okullarında çocuk-
lar eğitimlerini kendi evlerinde 
görüyorlar. Çocukların temel 
öğretmenleri anne-babaları 
oluyor ve neyi ne kadar öğre-
neceğine onlar karar veriyorlar. 
Hal böyle olunca, böyle bir ter-
cihi yapabilmek için aranan şart, 
anne-babaların ev eğitiminin 
önemini kavramış ve donanımlı 
olmaları gerekiyor. Sorumluluk 
duygusu yüksek olan ebeveyn-
ler daha sistemli bir yol izlerler. 
Burada önemli olan, çocuklara 
öğrenecekleri konuların temeli-

ni sistemli ve mantıklı bir şekil-
de vermek dolayısıyla da gele-
cek öğrenmelere uygun zemin 
hazırlamaktır. Sistemli bir şekil-
de demek, ebeveynlerin çocu-
ğun her hareketini belirlemesi 
ya da her şeyin dakika dakika 
ders planı şeklinde hazırlanma-
sı demek değildir; çocukların 
öğrenmesi gerekenlerin plan-
lı ve eğitsel metotlara dayalı 
olarak hazırlanması, hedeflerin 
ve hedef davranışların doğru 
bir şekilde belirlenmesi demek-
tir. Evde eğitim programı hem 
annelerin hem de çocukların 
ciddiyetle takip ettiği bir süreç-
te işler.

Ev okulu uygulamasında kul-
lanılacak materyallerin seçimi 
tamamen aileye aittir. Yazılım 
programları, ders kitapları, 
her türlü yardımcı kitap, eğit-
sel oyunlar, geziler, konserler, 
hatta sinema, vb. ders malze-
mesi olabilir.

Gürül Gürül Bir Kaynak
Çocuk edebiyatı alanında-

ki gelişmelerin yanı sıra, evde 
uygulanabilecek ev okulu 
kitaplarının çocuğun gelişim 
sürecine katkısı konusunda 

Kapak

Amerika’da 1980’lerin sonlarında, 
bir çok ebeveyn eğitimin alternatif 

bir formu olan ev okulu uygulamasına 
dönerler. 1980’lerde ev okulu uygula-
ması Rönesans çağını yaşadı ve aileler 
zorunlu okul eğitimini sorgulamaya baş-
ladılar ve gerek devlet okulları gerekse 
özel okullarla ilgili kaygılar sesli olarak 
dile getirilmeye başlandı.
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yapılan araştırmalar da sevin-
dirici boyutta. Kuramsal bil-
gileri örnek metinler, uygula-
malar ve öneri kitaplarla des-
tekleyen bir dizi kitap var: Ev 
Okulu Kitapları. Hatice Işılak ve 
Alpaslan Durmuş’un hazırladık-
ları “Ev Okulu” başlıklı Birdirbir 
kitaplığından çıkan üç ana baş-
lıkta yayımlanan dokuz kitap-
lık bir set  Ahlak, Siyer, İtikat 
dersleri için kendi isimlerinde 
kitaplar hazırlanmış. Kitaplarda 
hızlı sınav şeklinde değerlen-
dirme testleri, bulmaca ve biliş-
sel zekayı harekete geçirecek 
çalışmalarla eğitim destek-
lenmiş. Birikim ve deneyimle-
riyle çocuk eğitimine katkıda 
bulunan EDAM’ın kitapları, 
bu alanda çocuklarına nitelikli 
eğitim vermek isteyenler için 
bir hazine sandığı. Her yerde, 
her zaman eğitim anlayışından 
yola çıkılarak hazırlanan kitap-
lar dinini evinde öğrenmek 
isteyen çocuklara ve bildiklerini 
çocuklarıyla paylaşmak isteyen 
ebeveynlere/ eğiticilere sesle-
niyor.

Çocukluğun değişen/ değiş-
meyen boyutlarını dikkate 
alarak din eğitimi eyleminin 
keyfini duyumsatacak kitapla-
rın İslam’a ilişkin farkındalığı 
arttıracak nitelikte olması ve 
eğlendirici yanının asla unutul-
maması gerekir. Çocuklar bu 

kitaplardaki etkinliklere katıla-
rak eğlenceli bir yaratım süreci-
ne girebilir. Kitaplarla birlikte 
öğrenirken farklı pencereler-
den bakabilmeyi başarırlar. Ev 
Okulu yapıtları, çok boyutlu 
düşünme alışkanlığı edinmiş, 
dinin temel uygulamalarını 
içselleştirmiş, duyarlı bireylerin 
yetiştirilmesi sürecinin temel 
birer aracı olarak düşünülme-
lidir. Bu amaca yönelik olarak 
çocuklar, ailelerin ve diğer 
bireylerin bilinçli çabalarıyla 
okul çağının ilk yıllarından baş-
layarak görsel ve dilsel algıla-
rının gelişimini destekleyecek 
bu kitaplarla/ uygulamalarla 
buluşturulmalıdır.

Nasıl uygulanır? Kendi ken-
dine öğrenme esasından hare-
ket eden dizi hem okurun kendi 
kendine okuyabileceği hem de 
doğrudan ebeveynler tarafın-
dan ya da özel öğretmenler 
tarafından okunabileceği bir 
materyal olarak tasarlanmış. 
Bazı durumlarda ev okulu 
uygulayan ailelerin oluştur-
duğu gruplar topluca bir özel 
öğretmenden faydalanabilirler. 
Temelde üç başlıktan oluşan 
bilgiler sade bir biçimde sunul-
muştur. İlk olarak konuyla ilgili 
temel bilgiler ana hatlarıyla ele 
alınmakta, ikinci bölümde ilgili 
konu çerçevesinde etkinlikler 
yer almaktadır. 

Eğitim alanındaki sorgula-
malar tarih boyunca hep yaşan-
mıştır. Tarih süresince çeşitli 
dönemlerde okulların varlı-
ğı da sürekli sorgulanmıştır. 
Okulların, bireysel ve toplumsal 
gereksinimleri daha az karşıla-
dığı yönünde düşünceler hep 
olmuştur. EDAM’ın Ev Okulu 
dizisi uygulaması din eğitimi 
uygulamalarının alternatif bir 
biçimidir. Ev Okulu yapıtları ses-
lendiği kesimin duygu ve düşün-
ce eğitiminde önemli sorumlu-
luklar üstlendiği gibi, çocukların 
İslami değerlerin bilincine var-
masına da önemli katkılar sağ-
lar. Din eğitimi alanında, yazan, 
uygulayan, eleştiren, ders veren 
ya da sadece ilgili olan herke-
sin mutlaka okuması gereken 
bir dizi kitap Ev Okulu dizisi. 
Çocuklarına evde eğlenceli ve 
uygulamalı din eğitimi vermek 
isteyen aileler için hazırlanmıştır 
temelde. Ders kitabı mantığıyla 
hazırlanan Ev Okulu serisi, 3 
kur ve 9 kitaptan oluşmaktadır. 
Çocukların din eğitimi ile ilgili 
vicdan sahibi herkes, bu kitap-
ları okuduktan sonra, yapmak-
ta oldukları çocuk eğitimi uygu-
lamalarında yeni bir değişim, 
atılım yapma ihtiyacı duyacak-
lardır. Sıkmadan ve kaliteli eği-
tim verme ilkesi üzerine kuru-
lu yöntem hızla yaygınlaşacak 
gibi. Tüm bu açıklamalardan 
şöyle bir sonuç çıkarmak doğru 
olur: İslâm’da din eğitimi hem 
bilinçli olmayı hem de büyük 
çaba göstermeyi gerektirir. Bu 
yolda en büyük sorumluluk da, 
herkesten önce anne babaya 
düşer. 

1  Farrell, Lauren. / Ryan, Tricia; Ev Okulu, Çev. 

Duygu Yaşar, Zil ve Teneffüs Dergisi, 2006, 

Sayı: 6, s.55-58.
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Ev Okulu yapıtları, çok boyutlu 
düşünme alışkanlığı edinmiş, dinin 

temel uygulamalarını içselleştirmiş, 
duyarlı bireylerin yetiştirilmesi süreci-
nin temel birer aracı olarak düşü-
nülmelidir
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İlkokul Çocuğuna Verilecek 
İslâmî Bilgiler

İslâm eğitimcileri, 6-13 yaş 
arası çocuklarına İslâm’ı anla-
tırken, öncelikle ona bir kim-
lik duygusu kazandırmakla işe 
başlarlar. Kendini ve çevresi-
ni ilk defa entelektüel mana-
da tanımaya çıkan çocuğa, bu 
araştırmasında yardımcı olunan 
söz konusu kimlik belirleme 
işinde İbrahim Hakkı şöyle bir 
yol izlemektedir.    

“- Mümin misin?
 -Elhamdülillah şeksiz şüp-

hesiz müminim.
- İmanın temeli nedir?
- La ilahe illallah Muham-

medürresulullah, sözüdür.
- Kimin zürriyetindensin?
- Âdem (a.s.)’ın zürriyetin-

denim.
- Kimin ümmetindensin?
- Hz. Muhammed (s.a.s) 

ümmetindenim.
Geleneksel İslâmi eğitimin 

klasik soru-cevap metoduyla 
yapılan bu sözlü öğretimin-
de, görüldüğü gibi, çocuğa 
hem kimliği, yani Müslüman 
ve müminliği öğretiliyor hem 
de dünya ve ahiret saadetini 
kazanmanın yolları gösterili-
yor. 

Allah’a İman Konusunda 
Öğretim Basamakları

9-10 yaşından itibaren 
çocuk, daha önce ismen bil-
diği ve çoğu zaman dua edip 
yalvardığı Allah’ı, artık O’nun 
yarattığı varlıkları inceleye-
rek daha yakından tanıya-
cak seviyeye gelmiştir. Çünkü 
“çocuklar yedi yaşından itiba-
ren somut düşünce basamağı-
na ulaşırlar”. Yani bu devrede 
çocuklar, gördükleri nesneler 
ve şahit oldukları olaylar hak-
kında akıl yürütmeğe başlarlar. 
Bu cümleden olarak,“eserden 
müessire” yükselme metodunu, 
yani, Allah’ın yarattığı varlıkları 
inceleyerek, O’nun (Yaratıcının) 
varlığını, birliğini, yüce gücünü 
ve büyüklüğünü daha iyi kavra-
maya başlarlar. Her kültür sevi-
yesindeki anne-babanın, ilko-
kul çağındaki çocuğuna kolay-
lıkla uygulayabileceği bu meto-
dun aslı, onun kendisi başta 
olmak üzere, tabiatta görülen 
varlıkların yaratıcısını çocuğa 
düşündürmekten ibarettir. 
Yani insanın böyle mükemmel 
bir varlık olarak nasıl ve kim 
tarafından yaratıldığını; gün-
düzün ısı ve ışığından yarar-
landığımız güneşi, bizim için 
bir kandil ve ısıtıcı olarak oraya 
kimin astığını; devamlı olarak 
yediğimiz, meyve, sebze, et, 
süt, tahıl ve içtiğimiz içecekleri 
kimin böyle lezzetli, kokulu, 

renkli ve her yönden yararlı 
olarak yaratıp bize takdim etti-
ğini; gece ve gündüzün birbiri-
ni takip edişini; mevsimlerin ard 
arda gelişini; ilgili mevsimlerde 
meydana gelen kar, yağmur, 
rüzgâr ve diğer tabiat olayla-
rının, Allah’ın koyduğu çerçe-
ve yasalarla, belli bir nizam ve 
intizam içerisinde devam ettik-
lerini; tabiatta yaşayan birçok 
canlının kış aylarında ölüp, ilk-
baharın gelişiyle nasıl yeniden 
diriltildiklerini ve nihayet insa-
nın bu dünyaya kim tarafından 
getirilip, belli bir müddet yaşa-
tıldıktan sonra, niçin başka bir 
âleme götürüldüğünü...

İnsan, bu harika sanatlar 
karşısında Allah’tan gerektiği 
gibi korkmayı ve O’nun devam-
lı gözetim ve denetimini hisse-
der; varlığının bütünüyle, vic-
danının her yanıyla taat ve iba-
detin lezzetini için için duyar.

Çocuklarımıza Allah’a imanı 
öğretirken dikkat edeceğimiz 
bazı hususlar vardır. Bunlardan 
birisi, daha önce geçtiği gibi, 
bu dönemde de onlara Allah’ı 
sevdirerek öğretme meselesi-
dir. Bilindiği gibi memleketimi-
zin bazı yörelerinde, yanlış bir 
anlayışla, çocukların işledikleri 
çocukça kusurlar için, hemen 
Allah’ın ona azap edeceği teh-
didi yapılmaktadır. “Bilhassa 

Kapak

ÇOCUKLARIN DİN EĞİTİMİ İÇİN 

TEMEL BİLGİLER*

ÖMER ÖZYILMAZ
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bazı annelerin, çocuklarının 

birtakım yaramazlıklarına karşı 

tahammülsüzlükleri ve terbiye 

metotlarını bilip uygulayama-

dıklarından dolayı, çocuklarını 

sık sık Allah ve O’nun azabı ile 

korkutmaya çalıştıklarına şahit 

olmaktayız. Çocukların yara-

mazlıklarının sebeplerini araştı-

rıp, çözüm bulmak yerine, bazı 

annelerimizin ilk başvurdukları 

tedbir; “beni üzersen Allah seni 
cehennemine koyar”. “Yalan 
söylersen Allah seni taş yapar”, 
vb. tehdit dolu, korkutucu 
ve çocuklar üzerinde de son 
derece olumsuz etkiler bırakan 
sözler olmaktadır”. Hâlbuki bu 
metot çok mahzurlu ve yan-
lıştır. Çünkü “Allah hakkında 
henüz çok az bilgisi olan çocuk-
lara, Allah’ın ceza verici, kor-

kutucu, hiç kimsenin önleye-
meyeceği kudretiyle, insanlara 
cezalar vereceğini telkin etmek, 
çok yanlış sonuçlar doğurur. 
Çocuğun korkak, endişeli, her 
davranışında tereddütlü bir 
insan olmasına yol açar. Çocuk-
luğun güzel hayalleri ve ümit-
leri zayıflar”. Ayrıca çocuğun 
Allah’a ve O’nun dinine soğuk 
bakmasına da sebep olabilir. 
Kaldı ki bu türlü bir telkin yüce 
dinimizin esasına da aykırıdır. 

Meleklere İmanın Öğretimi
İslâm’da iman esaslarının 

ikincisi, Meleklere imandır.  
Meleklere iman aslında Allah’a 
imanı tamamlayan yahut ondan 
ayrılmayan bir konudur. O’nun 
emirlerini yerine getiren, sayısız 
görevli askerlerinin bulunması, 
Allah’ın yüceliğini ve kudretini 
gösteren bir husustur. 

Yine insanın varlıklar ara-
sındaki üstünlüğünü, izzet ve 
şerefini ve de Allah nazarındaki 
derecesini gösterir. Zira Allah 
Teâlâ bütün varlıkları insanın 
emrine ve hizmetine verdiği 
gibi, melekleri de onu koruyup 
gözetlemek, onun için, tevbe 

Çocukluk döneminin, kişiliğin 
oluştuğu dönem olması, bu dönem-

de özümsenen bilgi ve davranış kalıpla-
rının insanın daha sonraki dönemlerinde 
baskın olup onu etkilemesi, bu dönemin 
bir uyum ve alışkanlık kazanma dönemi 
olması, nihayet bu dönemde öğrenilen-
lerin taşa yazılmış gibi insan kişiliğinin 
asli unsurlarını oluşturması sebebiyle 
yedi yaşından itibaren alıştırma  için 
yumuşak bir meyille uygulamaya geç-
mek, İslâm eğitiminin önemle üzerinde 
durduğu bir husustur.

Ellerini kaldır havaya,
Başlangıç noktan bir köy olsun bir kasaba veya 

bir mahalle. Bırak bırak yerleri, senin başlangıç nok-
tan bir çocuk olsun.

Bir çocuk yetiştir, bir harf öğret ve öğretince 
kimseden bekleme kölelik.

Bunları yaparken, bütün günlük siyasetlerden 
uzak dur, küresel bunalım seni etkilemesin, sıcakları 
da boş ver.

Ellerini kaldır havaya,

Bir dua tuttur, bir dua tuttur ki dilinden düşme-
sin; Doğru işlerinde kolaylık ve sabır için.

Ellerini kaldır havaya,
Başlarını okşa çocukların, camide körebe oynat, 

kızlar bebeklerini camide uyutsun, erkekler kalele-
rini orada kursun, onlarla birlikte “gooooool” diye 
bağır, atılan her gole. Korkma ! kirlenir diye mabed, 
onu biz ve melekler temizleriz, yeter ki kirlilik 
çocuklardan gelsin.

Ellerini kaldır havaya,

ELLERİNİ KALDIR HAVAYA

FERHAT TOPAZİK



istiğfarda bulunmak ve suç işle-
diklerinde de onu affetmesini 
Yüce Allah’tan dilemek üzere 
görevlendirmiştir.    

İslâm Eğitiminde Kur’ân 
Okumayı Öğrenmenin Yeri ve 
Önemi

Geçmiş dönemlerde İslâm 
eğitimcileri, “Okuma-yazma” 
derken Kur’ân’ın okunmasını ve 
Kur’ân (Arap) yazısını kasteder-
lerdi. Bunda, İslâm toplumunda 
“yazı”nın Arap harfleriyle yazıl-
masının mühim bir yeri vardır. 
Fakat ondan daha önemli yeri, 
İslâm eğitiminin ve dolayısıyla 
İslâm eğitimcilerinin eğitimde, 
özellikle de çocuk eğitiminde 
Kur’ân-ı Kerim’i okumaya ver-
dikleri değer kaplar. 

İslâmi anlayışta Kur’ân’ı 
yaşamanın yanında, okuma-
nın da pek büyük bir değeri 
vardır. Çünkü Kur’ân herhangi 
bir kitap değil, Allah sözüdür. 
Okunmasıyla da sevap kazanı-
lır. Bu hususta Sevgili Peygam-
berimiz (s.a.s) şöyle buyurur: 
“Kur’ân okuyunuz. Zira Allah, 
okunan Kur’ân’ın her harfine 
on sevap verir”. Bunun yanın-
da, İslâmi kişiliğin oluşmasına 

ve gelişmesine büyük oranda 
katkı sağlar. Kur’ân okuma-
nın kişiliğe etkisini İbn Haldun 
şöyle anlatır: “Bilinmelidir ki, 
çocuklara Kur’ân öğretilmesi 
dinin şiarlarındandır. O yüzden 
Müslümanlar bunu esas ala-
rak, bütün beldelerinde uygu-
lamışlardır. Çünkü Kur’ân’daki 
ayetlere ve bazı hadis metin-
lerine istinad eden İslâm ima-
nının kalplerde kökleşmesi her 
şeyden evvel bu şiara bağlıdır. 
Onun için Kur’an, öğrenimin 
temeli olmuş ve daha sonra 
oluşan melekeler bunun üzeri-
ne bina edilmiştir”. 

Çocuklara İbadet Eğitimi 
Niçin Yapılmalı

İnsanın ibadetlerden sorum-
lu tutulması yaklaşık 15 yaşın-
dan sonrası için söz konusudur. 
Fakat çocukluk döneminin, kişi-
liğin oluştuğu dönem olması, 
bu dönemde özümsenen bilgi 
ve davranış kalıplarının insa-
nın daha sonraki dönemlerinde 
baskın olup onu etkilemesi, bu 
dönemin bir uyum ve alışkanlık 
kazanma dönemi olması, niha-
yet bu dönemde öğrenilenlerin 

taşa yazılmış gibi insan kişili-
ğinin asli unsurlarını oluştur-
ması sebebiyle yedi yaşından 
itibaren alıştırma (temrin) için 
yumuşak bir meyille uygula-
maya geçmek, İslâm eğitiminin 
önemle üzerinde durduğu bir 
husustur. Bununla beraber yedi 
yaşından itibaren İslâm’ın bütü-
nünün değil, belli bölümlerinin 
uygulanması istenmektedir. 
Zaten “yumuşak meyil”den 
kasıt da budur. Allah’ı ve Pey-
gamberi tanımaya çalışması, 
Kur’ân okumayı öğrenmesi, 
namaz kılması, anne-babası 
başta olmak üzere büyüklere 
saygı göstermeyi öğrenmesi, 
yardım sever olması, öğrendi-
ği ahlak kurallarına göre yaşa-
maya çalışması gibi hususları 
bu cümleden sayabiliriz. Fakat 
bütün bunların yanında namaz 
kılmanın apayrı bir yeri var-
dır. Hz. Peygamber (s.a.s) pek 
çok hadisiyle, çocuklara yedi 
yaşından itibaren namaz kılma-
yı öğretmeleri ve üç yıl gibi bir 
süre sonunda namazı çocukları-
nın hayatının bir parçası haline 
getirmeleri hususunda anne-
babaları görevlendirmiştir. Öyle 

37HAZİRAN ‘09 UMRAN

Kapak

Para, senin için anlamını çocuklara vereceğin 
hediyeyi almanda bir araç olsun yalnızca. Uğraşma 
onun için, çünkü seni ancak Meryem sofraları doyu-
rur.

Ellerini kaldır havaya,
Çocuklar evlerinden koşarak çıksın ve gitmek 

istemesinler geri. Bu geliş bizim başka gelişlerimize 
öncü olsun.

Bu gelişler senin gözlerin dolarak, bıyıkları yeni 
terlemiş gençlere anlattığın, Mekke’yi fetih gibi 
olsun.

Ellerini kaldır havaya,
Her dilde “inananlar kardeştir” i sana öğretmesi 

için Rabbine bir dua tuttur ve “Üstünlük yalnızca 
takva iledir” ayetini çocuklara ezberlet. Ezberlet 

ki onlarda güzelim sesleriyle anne- babalarından 
artık sadece ‘takva libası’ istesinler, karne hediyesi 
olarak.

Ellerini kaldır havaya,
Arka saflara kabaca itilmek istenen çocukları tut 

ve en öne getir, inadına.
İnadına çek, hatırlat, Usame’yi Peygamberin kaç 

yaşında orduya komutan yaptığı.
Ellerini kaldır havaya,
Kur’an’ı al başına koy, her dem onunla birlikte 

konuş, onunla sus.
Hiç vaaz verme, sadece yaşa.
Ellerini kaldır havaya,
Bir Siirt ol, bir Giresun, bir İzmir ve bir Mardin ol. 

Nerede bir insan varsa sen orada ol, seni istemeseler 
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ki, yedi yaşında anne-babasının 
isteği ile namaz kılmaya başla-
yan çocuk, on yaşına geldiğin-
de artık onu ebeveyni istediği 
için değil, kendi istek ve arzusu 
ile kılması sağlanmalıdır. 

Çocukların İslâmi Duyarlılık 
Kazanmasında Namazın Yeri 
ve Önemi:

İslâm eğitiminde namaz, 
çocukların İslâmi kişilik kazan-
ması için bir eğitim vasıtası ola-
rak ele alınır. Burada nama-
zın seçilmiş olmasının pek çok 
sebepleri vardır. Bunlardan 
birincisini, Akseki’nin anla-
tımıyla şöyle tespit edebili-
riz: “Namaz insanın içinde ve 
dışında kir koymaz demişler-
dir. Bilindiği gibi namaz her 
şeyden önce insandan temizlik 
ister. Namaz kılmak için üst 
baş temiz olacaktır. Demek ki, 
Müslümanlığın temeli temiz-
liktir. Bunu böyle bilmeliyiz. 
Müslüman dini demek her yön-
den temizlik demektir. Müs-
lüman dediğin de, içi dışı, sırtı 
başı temiz, gül gibi bir adam 
demektir”.

İkinci olarak, bu yaşta çocu-

ğun öğreneceği bilgiler hem 
eşya ve olayları değerlendirme-
sinde bir ölçü olacak, hem de 
gelişmekte olan kişiliğinin yapı 
taşlarını oluşturacaktır. Dinimi-
zin bir özeti sayılabilecek olan 
namaz gibi büyük bir ibade-
ti, devamlı olarak tekrar eden 
çocuk ondan alacağı manevi 
hazla yetişecek ve ruh sağlığı 
yerinde bir insan olarak büyü-
yecektir.

Üçüncüsü, namaz ile çocuk 
disiplinize olmaya alışacak, 
hem nizam ve intizam fikri-
ni öğrenmiş olacak, hem de 
akıp giden zamanın değerini 
kavramaya başlayacaktır. Diğer 
bir ifade ile en büyük serma-
yemiz olan zamanı, Allah ve 
Resulü’nün ölçülerine göre har-
camayı öğrenecektir.

Dördüncüsü de, namaz ile, 
fani olan insan ile baki olan 
Allah arasındaki bağı; küçü-
cük bir damla ile, sonsuz derya 
arasındaki buluşma zamanını 
ve yerini, insanın bu daracık 
kara parçasından uçup, kainatı 
kuşatan ilahi kudretin sahasına 
süzülüşünü, kızgın çöl güneşi-
nin altında, serin bir ağaç göl-
gesini, bir ilkbahar yağmurunu 

ve bitmeyen meltemi ve niha-
yet üzgün ve yorgun gönül-
lerin şefkatli bir el, yani ilahi 
kudret tarafından okşanışını, 
evet bütün bunları çocuk ancak 
namaz ile yaşayacaktır.

Beşinci bir husus da, namaz 
İslâmi hayatın sembolüdür. Bu 
manada namazsız bir İslâmi 
hayat düşünülemez. Çocuk 
namaz kılmayı öğrenmek ve 
yaşamakla, aslında İslâmi haya-
tı öğrenip yaşayacaktır. Bu 
hususla ilgili olarak da Sevgi-
li Peygamberimiz (s.a.s) şöyle 
buyurur: “İmanla küfür arasın-
da ancak namaz vardır”. Bütün 
bu konulardan dolayı çocuğun 
namaz kılmasına çok büyük bir 
önem vermek gerekmektedir

Namaz Eğitiminde Dikkat 
Edilecek Hususlar

Allah Teâlâ’nın, “Aile fertle-
rine namazı emret”, mealindeki 
emri, Hz. Peygamber’in (s.a.v) 
hadislerde dikkat çekmesi ve 
İslâm âlimlerinin bunu İslâmi 
eğitimin bir parçası haline 
getirmeleri, bu dönem çocuğu 
için namazın ne kadar önem-
li olduğunu göstermektedir. 
Bununla birlikte namazı, eriş-

Kapak

de pervane böceklerini ateşten uzaklaştırmaya gay-
ret et; bir köy imamı ol.

Surat asmak hakkın olsa da hiçbir büyüğe de 
surat asma.

Çağırmak için insanları ellerini kaldır havaya, bir 
çay demle, bir sohbet tuttur, bir hadis oku ve sonun-
da camiye çağır herkesleri; “Gelin” de “misafirliğe 
gelin, en güzel Ev sahibi sizi çağırıyor, evlatlarınızı 
gönderdiniz ya güvenli yurda, sizde gelin ve sıyrılın 
yapay dünyanızdan.”

Ellerini kaldır havaya,
Sonra Yatsı namazına durmak için tekbir getir ve 

bir ses duy, korkma!  seni vuranlar ancak arkandan 
vururlar, yoktur cesaretleri yüzüne bakmaya.

Ve sonra seni öldürmek isteyenler namazdayken 
öldürsünler, namaz senin ölümün, namaz senin 
yaşamın olsun.

Sen yoksan artık, ağlayan yoksa sana ve herkes 
kendi acısına ağlıyorsa, bir yaşlı dede gelsin gözleri 
yaşlar içinde hatırlatsın hepimize Allah’ın Arslanı  
Hamza’nın şehid edilişini ve Allahın Resulünün, 
“onun kimsesi yok” deyip  kadınlara “onun için 
de ağlar mısınız ?” deyişini, “onun için de üzülür 
müsünüz?”

Ve Ellerimizi kaldırdık havaya,
Kederle Senin için, Hamza için, kendimiz için ve 

artık evleri cami olan bütün çocuklar için. 
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kin nesle olduğu gibi, çocuk-
lara da günde beş vakit kıldır-
mak şart değildir. Ne kadar 
olacağı ise, zamanın eğitimcile-
rine bırakılmıştır. İbn Abbas’ın, 
tek secdeyle dahi olsa, çocuk-
ları namaz kılmaya alıştırmayı 
tavsiye etmesi, Hz. Hüseyin’in 
de çocuklara, namazları cem 
ederek, yani öğle ile ikindi-
yi, akşam ile yatsıyı birleştire-
rek kıldırması, bize, çocuklara 
eğitim için kıldırılan namazın 
vakti hakkında fazla bir bağ-
layıcılığın olmadığını gösterir. 
Bununla beraber biz çocukların 
her gün bir ya da iki vakit de 
olsa namaz kılmalarını, fakat 
mutlaka kılmalarını istemeli-
yiz. Yukarıda sözü geçen üç ya 
da beş yıllık eğitim süresinin 
sonuna doğru ise, hem çocuk-
ların kendi istek ve arzuları ile 
namazı kılmalarının sağlanma-
sı, hem de onu günde beş vakte 
tamamlamaları gerektiğinin 
şuuruna varmalarının temin 
edilmesi çocuk velilerinin hede-
fi olmalıdır. Fakat Bilgin’in de 
dediği gibi bu hususta bilin-
meli ki, “çocuğu birinci derece-
de etkileyen ve kalıcı olabilen 
faaliyetler, çocukların büyük-
leri ile yaptıkları faaliyetlerdir. 
Kız çocuğunun annesi veya 
büyükannesiyle namaz kılması, 
erkek çocuğunun da babası ya 
da büyük babasıyla cuma veya 
bayram namazları için camiye 
gitmesi”, çocuğu olumlu yönde 
etkileyecektir. 

Bu arada şunu kesinlikle bil-
mek gerekir ki, bu dönem çocu-
ğuna namazı kıldırmak için veya 
başka herhangi bir sebepten 
dolayı sürekli olarak sert tutum 
ve davranışta bulunmak veya 
dövmek asla düşünülmemelidir. 

Böyle yapanlar, İslâm eğitim 
metoduyla ters düşmüş olurlar. 

Yedi yaşında namaza başla-
tılan çocuğa ilk önce namazla 
ilgili olarak genel bilgiler veril-
meli yani namazın bütününü 
ilgilendiren farzlar öretilmeli-
dir. Zamanla namazın vacip-
leri, sünnetleri vb. gibi husus-
lar, bu eğitim süresinin sonuna 
kadar çocuğa kazandırılmalıdır. 
Abdest alma öğretimi için de 
aynı yol takip edilmemelidir. 
Yine bu üç veya beş yıllık eği-
tim süresi içerisinde abdesti ve 
namazı bozan ve bozmayan 
haller, abdest duaları, namaz-
da okunacak miktarda Kur’ân 
ezberlenmesi de çocuklara 
kazandırılmalıdır.       

Böylece dinin direği olan 
namaz, çocuk eğitiminin de 
“tramplen”i işlevini üstlenmiş 
olmaktadır. Fakat bu eğitim 
döneminde çocuklara öğreti-
lip tatbik ettirilecek ibadetler, 
yalnızca Kur’ân okumak ve 
namaz kılmakla sınırlı değildir. 
Şüphesiz bu yaşlarda Kur’ân 
okumak ve namaz kılmak 
çok önemli olmakla beraber, 
çocuklara başka ibadetleri de 
öğretip yaşantı haline getir-
melerini sağlamak gerekmek-
tedir. Örneğin, çocukluk dev-
resi boyunca öğreneceği ahlak 
kurallarını uygulamasının sağ-
lanması, elbette bu manada da 
çok önemlidir. Ayrıca çocuğun 
fiziksel ve diğer gelişim yüz-
leri de dikkate alınarak, oruç 
tutmayı denemesi, ekono-
mik durumu iyi olan velilerin 
çocuklarını Hacc ya da Umre’ye 
götürmeleri, yoksullara ve düş-
künlere yardımcı olması, zihin-
sel gelişimi çerçevesinde, somut 
varlıklar üzerinde yavaş yavaş 

düşünme ve bunları, Yaratıcı-

sıyla irtibatlandırmayı deneme 

girişimlerinde bulunmaya çalış-

ması... Ve çocuğun yapacağı 

daha pek çok davranışlar bu 

manada düşünülebilir. Çocuk-

ların Umre ya da Hacc yapması-

nın, İslâmi sohbetlerin yapıldığı 

toplantılara katılmasının, onun 

kişiliğine kazandıracağı dini ve 

sosyal muhtevayı düşünmek 

bile insanı heyecanlandırıyor.

Fakat bütün bunların 

sonunda ve altını çizerek şunu 

belirtelim ki, çocuklara gerek 

Kur’ân okumayı öğretmede, 

gerek namaz kılmaya alıştırma-

da, gerekse bahsedilen diğer 

ahlak ve ibadete yönelik dav-

ranışların kazandırılmasında 

yetişkin nesil, asla sert tutum 

ve davranış içerisinde olmama-

lıdır. Yani çocuğa kızmak, sert 

davranmak, hele hele bu işleri 

dayak ve bunun gibi yöntem-

lerle gerçekleştirmeye çalışmak 

son derece sakat ve tehlikeli 

sonuçlar doğurur. Aksine bütün 

bu bahsedilenler, büyük bir 

maharetle, incelik, sadelik ve 

yumuşaklıkla, sevgi ve ikna ile 

gerçekleştirilmelidir. Unutma-

mak gerekir ki, size, dünyanın 

en üstün yaratığını yani insa-

nı eğitmek görevi verilmiştir. 

Buna yönelik davranışlar, bu 

üstün varlığa uygun olmalıdır. 

*Ömer Özyılmaz’ın “İslami Eğitim 

ve Psikolojik Temelleri” (Pınar 

Yayınları) adlı eserinden özetlene-

rek hazırlanmıştır.

Kapak
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Kur’an-ı Kerim’i doğru öğre-
nip okumak ne kadar önemli ise, 
doğru anlamak da en az o kadar 
önemlidir. Çünkü Allah; inanan 
insanlara Kur’an’ı, hem dünya 
hem de âhiret için kurtuluş ve 
mutluluk kaynağı olarak gön-
dermiştir. 

Allah kelamı Kur’an, insanla-
ra anlaşılması ve yaşanması için 
indirilmiştir. Her müminin, her 
konuda öncelikle Kur’ana uyması 
farzdır. Çünkü Kur’an insanla-
ra bir öğüttür. Bir hayat kitabı 
olan Kur’an’ı okumak, anlamak 
gerekmektedir. Hak ve batıl 
mücadelesi olan dünya hayatın-
da, hakkın müdavimlerinin yol 
göstericisidir.

Kur’an anlaşılan, anlaşılması 
gereken bir kitaptır. Anlaşılmaz 
veya sadece belli kişiler anlar, 
başkası anlamaz ve anlaması 
gerekmez bir kitap değildir.

İşte bu düşüncelerle kurulan 
Kur’an-ı Anlama Platformu tara-
fından yine aynı düşüncelerle ve 
Kur`an’ı Kerim`i anlayarak oku-
maya teşvik etmek, bu doğru 
okuma biçimini yaygınlaştırmak, 
öğretilerini erdemli bir yaşama 
dönüştürmek amacıyla düzen-
lenen  “Sınavınız Bu Kitaptan” 
başlıklı Kur’an-ı Kerim bilgi yarış-
ması ve sonuçlara göre dereceye 
giren yarışmacılara ödüllerinin 
verildiği ödül töreni geçtiğimiz 
ay yapıldı.

Akabe Vakfı, Araştırma ve 
Kültür Vakfı, Akdav, Anadolu 
Gençlik Derneği, Süleymaniye 

Vakfı, Hikmet Vakfı, İlim Yayma 

Cemiyeti, TGTV gibi birçok kuru-

luşun desteğiyle gerçekleştiri-

len yarışmaya Türkiye’nin farklı 

şehirlerinden yaklaşık üç bin beş 

yüz yarışmacı katıldı.

İlk 100’e giren yarışmacılara 

ödüllerinin verildiği ödül töre-

ni ise 16 Mayıs 2009 akşamı 

Bağlarbaşı Kültür Merkezinde 

yapıldı. Kur’ân tilaveti ve meal ile 

başlayan programda, açılış konuş-

masını Kur’ân’ı Anlama Platformu 

Başkanı Halit Mollaoğlu yaptı. 

Sivil Toplum Kuruluşları’nın katı-

lım ve desteği ile platformu kur-

duklarını ifade eden Mollaoğlu, 

platformun kurulduğu günden 

itibaren geniş halk kitleleri tara-

fından duyulmasını, tanınmasını 

ve desteklerin artarak sürmesi-

ni beklediklerini bildirdi. Ödül 

töreninde konuşma yapan yazar 

Mustafa İslamoğlu, kavramla-

rın tasavvurun inşaası olduğunu 
kaydetti. İslamoğlu, hak-batıl, 
iyi-kötü gibi kavramların doğru 
anlaşılması gerektiğini ve doğru-
nun ölçütünün Kur’an olduğunu 
belirtti konuşmasında.

Bu konuşmalardan sonra 
dereceye giren yarışmacılar 
sahneye davet edildi. Kurân’ı 
Anlama Platformu’nun düzenle-
diği yarışmada birinci Konya’dan 
Zehra Sarıgül oldu. Birincilik 
ödülü olarak Sarıgül, 5 bin TL 
para ile dizüstü bilgisayar kazan-
dı. İkinciliği İstanbul’dan Hafız 
Abdussamed Söyler alırken, üçün-
cü ise Sakarya’dan Hafız İsmail 
Yaşar oldu. Ayrıca yarışmaya katı-
lan görme engelli Abdurrahman 
Taş, on dördüncü oldu. Engelli 
olmasına rağmen gayretinden ve 
başarısından dolayı salondakiler 
tarafından tebrik alan Taş, böyle 
bir yarışmanın yapılmasının çok 
hayırlı bir organizasyon olduğu-
nu belirtirken salonda duygulu 
anlar yaşandı.

Kur’an-ı Anlama Platformu 
tarafından düzenlenen gecede 
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Abdülaziz Bayındır yaptığı 
konuşmada, bilginin iki kaynak-
tan elde edildiğini ve bunların 
Zikr (Kur’ân) ile Hikmet oldu-
ğunu söyledi. Program; Dünya 
Kur’an-ı Kerim Okuma birincisi 
Mikail Gürel’in Kur’an tilaveti ve 
Ali Rıza Demircan Hoca’nın yaptı-
ğı dua ile sona erdi.

Etkinlik

“SINAVINIZ BU KİTAPTAN”

“ Elif Lam Ra. (Kur’an) Hikmet sahibi her şeyden haberdar olan(Allah) tarafından ayet-

leri sağlamlaştırılmış sonra da birer birer açıklanmış bir kitaptır.”( Hud: 11/1)

AHMET ÜZMEZ
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İbn Haldun yeni bir ölüm yıl-
dönümünde yazı, panel, sem-
pozyum gibi yazılı sözlü değişik 
etkinliklerle anılmaktadır. Bu 
vesileyle dergimizin adını ken-
dinden aldığı düşünürü anmak 
ve umranın da bağlı bulunduğu 
düşünce sistemi üzerine bir şey-
ler söylemek uygun olacaktır. 

İbn Haldun kimdir, neyin 
düşünürüdür, kültür tarihinde 
nereye yerleştirilebilir? Bize göre 
İbn Haldunu bilimler ve felse-
fe açısından niteleyebilecek en 
önemli yargı şüphesiz onun bir 
tarih felsefecisi olmasıdır. Kendi 
diliyle söylemek gerekirse o bir 
umran düşünürüdür. Aşağıda 
da belirtileceği üzere Umran 
insanlığın manevi kültürel ve 
medeni dünyası ile ilgili bir kav-
ramdır. Bu konuyu sistematik 
bir biçimde ifade etmesi açısın-
dan da yalnızca İslâm düşünce-
sinde değil, bütün insanlık tarihi 
içerisinde bir ilktir. 

Genelde umranın ilgili 
bulunduğu kültür, Batı dünya-
sında, 18. yüzyılın ikinci yarı-
sında Fransızlar tarafından kul-
lanılmaya başlanmıştı. Latinci 
coler ekin anlamına gelen kül-
tür, kısaca insan eli değme-
den var olan, yani yaratıldığı 
haliyle duran, doğal olana kar-
şılık insan eliyle yapılan şey-
ler, anlamına geliyordu. Buna 
göre kültür insanoğlunun tabi-
ata eklediği yapay bir dünya 

idi. Fransızlarla yarış halinde 
bulunan İngilizler kültür söz-
cüğüne karşılık sivilizasyonu 
(yani medeniyet sözcüğünü) 
ileri sürdüler. Bu sözcük de tüm 
derecelendirme gayretlerine 
rağmen aynı anlama geliyordu, 
yani insanın doğaya eklediği 
şey demekti. 

Kültür ve medeniyet kav-
ramlarının tanımı ve aralarında 
bir farkın bulunup bulunma-
dığı günümüze karşı tartışıla 
geldi ve herkesin paylaştığı bir 
ortak kanaate hiçbir zaman 
ulaşılamadı. Vakıa bazıları bu 
iki kavram arasında bir farkın 
olmadığını, birbirlerinin yeri-
ne kullanıldığını ileri sürerken; 
bazıları bunların farklı şeyler 
olduklarını anlatmaya çalıştılar. 
Ancak aralarında fark olduğu-
nu savunanlar da farklı görüş-
ler ileri sürdüler. 

Sorokin gibi düşünürlere 
göre kültür esastı ve medeni-
yet genel kültürel oluşumun 
en üstte onun sistematik oluşu-
muna, bir başka ifadeyle bütün 
kültürel olguları kapsayan orga-
nizeli biçimine verilen bir addı. 
Ancak bu tasvirde kültür ya da 
medeniyetin toplumlarla ilişki-
si yeterince gösterilememişti. 
Bazıları ise kültürü bir topluma 
özgü, medeniyeti ise toplumlar 
arası bir yapı olarak anlatmaya 
çalıştı. Bizde Gökalp’ten beri 
savunula gelen ikinci görüş kül-

türel farklılığımıza rağmen Batı 
medeniyetini kabul etmemize 
bir engel bulunmadığını gös-
termesi bakımından savunula 
geldi, yani gerçekçi olmasa da 
işlevseldi.

Aslında bu tartışma, dört 
yüzyıl önce bu kavramları ilk 
defa ortaya koyan İbn Haldun 
tarafından gayet açık bir şekil-
de çözümlenmişti. Düşünüre 
göre kültür ve medeniyet, bir 
toplumun yaşama sürecinin 
farklı aşamalarını temsil edi-
yorlardı. Ancak düşünürümü-
zün ikisini de kapsayan ama 
yeterince anlaşılmadığı için şu 
anda kullanılmayan bir kavra-
mı vardı: umran. Aslında umran 
yalnızca kültür ve medeniyet 
arasındaki ilişkiyi göstermekle 
kalmıyor, yaşayıp tarih sahne-
sinden çekilen toplumlardan 
arta kalan birikimi anlatmaya 
da yarıyordu. 

İbn Haldun tarafından üre-
tilen umran kelimesi, yaşamak, 
imar etmek anlamına gelen, 
Arapça kökenli bir kelimedir. 
Toplumların yaşantılarında 
ortaya koydukları birikim anla-
mına gelmektedir ve bu haliyle 
kültürün yukarıdaki “insanın 
tabiata eklediği şey” olarak 
ifadesini bulan tanımla benzeş-
mektedir. Bu açıklama, insanın 
yeryüzündeki halifeliğini imar 
göreviyle açıklayan klasik tefsir 
yorumuyla da örtüşmektedir. 

Dosya

UMRAN DÜŞÜNÜRÜ 

İBN HALDUN

MUSTAFA AYDIN



42 UMRAN HAZİRAN ’09

Dosya

Ancak Batıdaki açıklamasından 
farklı olarak umran sıradan bir 
kültür oluşumu değildir, genel 
çerçeveyi oluşturmaktadır. 
Hatta bu haliyle medeniyet-
ten de farklı bir şeydir. Çünkü 
umran kültürün bir üst yapısı 
değil, daha genel ve daha kap-
sayıcı bir kavramdır. 

Bedevi Toplum ve Onun 
Asabiyeti 

Umranı daha iyi açıklayabil-
mek için düşünürümüzün siste-
mine daha yakından bakmak 
gerekir. İbn Haldun’un felsefe-
si, büyük çapta asabiyet, bede-
viyet, haderiyet, temeddün ve 
umran kavramlarının üzerine 
kurulmuştur. Toplumsal geliş-
me süreci içinde konu şöyle 
açıklanabilir: 

İbn Halduna göre insanların 
iki tür birliktelik (toplum) biçimi 
vardır: Bedeviyet ve Haderiyet. 
Bedeviyet, dilimize göçebe 
toplum, haderiyet ise yerleşik 
(şehirli) toplum olarak çevrile-
bilir. Aslında bu ayırım iki yüz-
yıla yakın bir zamandır Batıda 
Antropolog ve Sosyolog gibi 
pek çok sosyal bilimci tarafın-
dan yapıla gelmektedir. Ancak 
bu kabulde göçebe toplum 
genellikle insanlığın ilk dönem-
lerini içine alan ve avcılık ve top-
layıcılıkla geçindiği bir dönem 
olarak ele alınmaktadır. Evrime 
dayalı bir mantıkla da bu ancak 
böyle açıklanabilir. Göçebelik 
bir ilkel dönem olarak alınınca 
da daha sonraki tüm göçebe-

likler bir bakiye sorunu olarak 
ele alınmaktadır. Burada daha 
da önemlisi ilkellerin kültürel 
yapısını ifade edecek bir kav-
ram bulunmamaktadır. Kültür 
her şeye rağmen incelikli bir 
beşeri yapıp-etme kabul edilmiş 
ama kaba göçebeliğin konumu-
nu anlatacak özel bir kavram 
türetilmemiştir. Hâlbuki İbn 
Haldun’a göre bedevi topluluk 
her haliyle olumsuz sayılmayan 
ve özel bir olgu olan asabiyete 
sahiptir. 

Arapça kökenli asabiyet 
kavramı geneldi ırk soy, sop 
anlamlarını da taşıdığı için dili-
mize etnisite, ırk gibi sayısal 
birliktelik biçimlerinin yanında 
genelde göçebe olan bu top-
luluğun iç dinamiklerini ifade 
etmeye yarayan tutkunluk, 
dayanışma şeklinde çevrilebil-
mektedir. Gerçi bedeviyetin bu 
güçlü iç dayanışma tutkusu biz-
zat İbn Haldun tarafından dile 
getirilmiştir. Steplerde, vaha-
larda yaşayan bu insan grupları 
çetin hayat şartlarının da zorla-
masıyla birbirlerine sıkıca bağlı-
dırlar. Esasen hayatı başka türlü 
sürdürmek mümkün değildir. 
Grubun kurallarına ayak uydu-
ramayanlar için en büyük ceza 
grubun dışında bırakılmaktır ki 
bu ölüme eş bir cezadır. Çünkü 
hiç kimsenin tek başına yaşa-
ma şansı yoktur. Dolayısıyla 
da buradaki kuralara herkes 
yürekten bağlıdır ve deruni bir 
ilişki söz konusudur. 

Ne var ki İbn Haldun’un 
açıklamalarına dikkatle bakıl-
dığında görülür ki asabiyet yal-
nızca bir grup tutkusu değildir, 
bir yaşama biçimi, günümüz 
ifadesiyle bir içkin kültür işidir. 
Düşünürümüzün haderiler için 
belirlediği temeddün’e karşılık 
bedevilerin sembolik ve simge-
sel dünyasıdır. 

İbn Haldun’a göre bedeviler 
uzunca bir zaman kırsal kesim-
de dolaştıktan sonra yerleşik 
hale gelirler ve haderi toplum 
dönemi başlar. Yerleşme çoğu 
kere topluluğun gözünden kes-
tirdiği herhangi bir yer değildir, 
bir haderi toplumun yaşamakta 
olduğu bir yer, yani bir şehirdir. 
Bedeviler güçlü asabiyet yapıla-
rıyla haderileri alaşağı ederek 
onların üzerlerine kurulup otur-
maktadırlar. Haderiler ener-
jilerini ve kendi aralarındaki 
tutkunluklarını çoktan yitirmiş 
bulunduklarından, dinamizmle 
dolu bu yeni güce karşı bir şey 
yapamazlar. Yerleşen bedeviler 
için haderilik dönemi başlar. 

 Haderi Toplum, Onun 
Temeddün’ü ve Umran

Bu gerçekten de yeni bir 
dönemdir. Çünkü şartlar çok 
değişmiştir. Bir kere artık çetin 
arazi şartları yoktur ve artık 
asabiyetin de fazlaca bir önemi 
kalmamıştır. Her haliyle yeni bir 
insani ilişkiler dönemi başlamış-
tır. Daha önemlisi de şehrin bu 
yeni sakinleri temeddün’lerini 
inşa etmeye başlamışlardır. 

İbn Haldun’un kendine 
özgü olarak türettiği temed-
dün,  medeniyetle aynı kökten 
gelmekte, Medine (şehir) haya-
tı, buna ilişkin incelikli bir üst 
kültür anlamını taşımaktadır. 
Yani bedevilerin asabiyetine 
(kültürüne) karşılık haderilerin 
bir medeniyeti vardır. 
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İbn Haldun’a göre temeddü-
nün (günümüzdeki yaygın kul-
lanımıyla medeniyetin) kibarlık, 
incelik gibi olumlu anlamlarının 
yanında olumsuz bir tarafı da 
vardır. Gerçekten kalıntılarını 
bile hayretle izlediğimiz mede-
niyetler hep sağlıklı olgular 
değildirler. Zigguratlar, pira-
mitler, büyük saraylar ve ben-
zerleri pek çok insanın kan ve 
gözyaşı üzerinde yükselmişler-
dir. Şüphesiz bunlar sosyolojik 
olarak gelişmiş kültür tipleri-
dir. Ama azgınlığın, şımarıklığın 
ve haksızlığın serpilip geliştiği 
ortamlardır. Bu içkin oluşumlar 
bizatihi ahlaki olmadıkları için 
uyarıcı peygamberler öncelikle 
buralarda görevlendirilmişler-
dir. Hz. Musanın muhatap oldu-
ğu Firavun II. Ramses böylesi 
fiziksel olarak görkemli ama 
manen içi boşalmış bir medeni-
yeti temsil ediyordu. 

İşte haderiyetin temeddünü 
ile ilgili olarak İbn Haldunun 
asıl üzerinde durduğu nokta da 
burasıdır. Ancak düşünürümüz 
konuyu ahlak bağlamından çok 
toplum ekseninde ele alır. Ona 
göre yerleşik hayat ve onun bir 
gerçekleştirimi olan medeniyet 
toplumun dinamizmini, onun 
dayanağı olan asabiyeti yer biti-
rir. Düşünürümüze göre burada 
iç içe bir seri paradoks vardır: 

Bir kere göçebeler bu yoru-
cu hayatın sonunda bir gün yer-
leşmek zorundadırlar. Bu söz 
konusu yerleşme yerleşilebilir-
lik noktasında bir yerde gerçek-
leşir ki bu çoğu kere önceden 
birilerinin yerleşik bulunduğu 
bir yerdir. Yani bir grubun üze-
rine oturmak zorundadırlar. 
Bu ise kaçınılmaz olarak çatış-
mayı gerektirir. Onun için İbn 
Halduna göre çatışma sosyal 
hayatın, uyum ve bütünleş-

meden daha geçerli davranış 
örüntülerinden birisidir. 

Süreç içinde tasvir etmeye 
çalıştığımız bir diğer önemli 
paradoks, toplulukların, zorunlu 
olarak geçtikleri yerleşik haya-
tın kapsamlı ilişkiler ağı içeri-
sinde medeniyetlerini kurmak 
zorunda kalmalarıdır. Bu onların 
hayatını kolaylaştırır, fevkalade 
bir refah sağlar. Ancak bu rahat-
lık onları rehavete sevk eder. 
Kişilikleri bile erozyona uğrar, 
refahlarından taviz vermek iste-
medikleri için, dışarıdan gelen 
saldırılara bile cevap ver(e)mez-
ler, bedevilerin esaretine baş 
eğmek zorunda kalırlar. 

Düşünürümüze göre temed-
dün şüphesiz önemli bir olgu-
dur. Yerleşik hayat şartları 
yapay bir olgudur. Ama insanın 
yeryüzündeki bir halife olarak 
imar görevinin bir sonucudur. 
İpek böceği gibi kendi kozasını 
örer ama çoğu kere kendisini 
feda eder. Kendisinden istenen 
ve beklenen bu kozanın içinde 
mahsur kalmamasıdır. Bunun 
için de insana, yolunu belir-
lemek ve iradi-ahlaki olarak 
hareket edebilmek için rehber-
ler gönderilmiştir.

Şüphesiz İbn Haldunun, tas-
vir etmeye çalıştığımız tarih fel-
sefesinin yapı taşı niteliğindeki 
kavramlardan birisi umrandır. 
Yukarıda da belirttiğimiz üzere 
umran, imar etmek mamur 
hale getirmek manasını ihtiva 
etmektedir. Bu haliyle umra-
nın insanın bu dünyadaki yapıp 
ettikleri anlamında kültür ve 
medeniyetle içerik bakımından 
bir benzerliği vardır. Ancak 
umran hem en yaygın kabu-
lüyle daha dar alt oluşumları 
ifade eden kültürden ve hem 
de daha üst bir oluşum sayılan 
medeniyetten daha farklı bir 
kavramdır. 

Kısaca belirtmek gerekir-
se umran, hem kültür hem de 
medeniyeti kapsamaktadır; asa-
biyet ve temeddün umranın iki 
alt birimidir. Yani İbn Halduna 
ait olan umranı mevcut sosyal 
bilimlerde karşılayan bir kav-
ram bulunmamaktadır.. 

Düşünürün bütünlüklü bir 
kültürel süreci anlatmak için 
kullanmasından hareketle belki 
bugün umranı insanlığın ortak 
kültürü, dünden bugüne ekle-
nip gelen olumlu birikim olarak 
alabiliriz. 

Sonuç
İbn Haldun’a göre tarih, 

bedeviyetten haderiyete ve 
onların kültürel oluşumlarına 
geçerek sürüp gitmektedir. Bu 
haliyle düşünürümüz, determi-
nist (zorunlulukçu) ve pesimist 
(karamsar) bir anlayışa sahip-
tir. Çünkü bu sözü edilen süre-
ce kimse müdahale edemez, 
mesela yıkılmak üzere olan 
bir devleti kimse kurtaramaz. 
Toplumsal varlıklar da orga-
nik varlıklar gibidir, doğarlar, 
yaşarlar ve ölürler.

Şüphesiz bunlara genelde 
katılmamak mümkün değildir. 
Ancak eleştirilmesi gerekli yön-
ler de vardır. Evet, onun nite-
lemesiyle toplumların da bir 
ömrü vardır, ebedi değildirler. 
Ne var ki bu ömür onun kabul 
ettiği gibi ortalama 120 yıllık 
bir dönem değildir. Bu süre 
(Kur’ani bir ifadeyle) “toplum-
ların özündekini korumaya” 
bağlıdır. Bu kurala riayet kay-
dıyla çok daha uzun süre yaşa-
yabilirler. Esasen toplumların 
asabiyetini yitirip refaha yenik 
düşmeleri de bir açıdan böyle 
anlaşılabilir. Tarihi seyir içinde 
bu gün umran, toplumlardan 
arta kalan olumlu kültürel biri-
kimdir, denebilir.

Dosya



27 Mayıs 1331’te Tunus’ta 
doğan İbn Haldun (ö. 1405), 
beşeri ve İslâmî ilim dalların-
da eğitim gördü. 20 yaşların-
dan itibaren devlet idaresinde 
görevler üstlendi. Tunus, Fas 
ve İspanya’daki Beni Ahmer 
Devleti’nde önemli görevler-
de bulundu. Ailesini bir salgın 
hastalık sonucu kaybetmesinin 
ardından bir süre inziva hayatı 
yaşadı. Eline esir düştüğü Timur 
onun bilgisine ve zekâsına hay-
ran oldu. İbn Haldun onun par-
lak vaatlerini bir kenara iterek, 
tekrar Mısır’a geldi ve uzlete 
çekildi. İşte siyasi, fikri, sosyal, 
tarihi içeriğe sahip Mukaddime, 
bu dönemde yazılmış bir eser-
dir.

Eserinin, hilkatten beri yaşa-
makta olan bütün kavimlerin 
tarihini tamamıyla içine alma-
sının dışında elde edilmesi zor 
olan pek çok hikmetleri de top-
ladığını ileri süren yazar (İbn 
Haldun, I: 13) bu eserin; nadir 
olan ilimleri ve acayip hikmet-
leri içine aldığından, kendi ben-
zerleri arasında tek ve mümtaz 
bir kitap olduğu kanaatindedir. 
Yazar eserini kaleme alırken 
ilahi lütfu göz ardı etmemekte-
dir ancak eseri hakkında abar-
tılı övgülerde bulunmaktadır: 

Allah (tarih ilmi konusunda) 
bize ilhamlarda bulundu. Bize 
bir ilim verdi ki, kendi fikir ve 
düşüncemizin mahsulü olan bu 
eseri telif etmekle emsal ve 
seleflerimizi geçtik. Meseleleri 
mükemmel bir surette anlat-
maya muvaffak olduk. Eserim 
kendi konusuna yakın, kendi-
sine benzeyen diğer eserlerden 
temeyyüz etmiş ise, bu başarı 
yüce Allah’ın bana, doğru yolu 
göstermesi ve beni muvaffak 
eylemesi sayesindedir.” (İbn 
Haldun, I: 96). Eserine bunca 
övgüde bulunmasına rağmen, 
yine de kusurlarının farkındadır 
ve derin bilgi olan şahsiyetler-
den bu esere müsamaha gözü 
ile değil de, eksikliklerini mey-
dana koymak üzere bakmaları-
nı, bulabildikleri kusurları ıslah 
etmelerini talep etmektedir. 
Bilginler arasında bilgi, ortak 
bir değerdir (İbn Haldun, I: 14). 
Yine de yazar, ilim sahipleri-
nin tenkitlerine açıktır, vardığı 
sonuçları mutlaklaştırmaz. 

Bu çalışmada, İbn Haldun’un 
bu eserinin birinci cildinde tarih 
ve risalet konusunda orijinal 
bulduğumuz kısımlar üzerinde 
duracağız.

A. Mukaddime’de Tarih anla-
yışı

Tarih insanların ve kavim-
lerin hallerinin nasıl değişmiş 
olduğunu, devlet sınırlarının 
nasıl genişlemiş, kudretlerinin 
nasıl artmış bulunduğunu, ölüm 
ve yıkılma çağı gelinceye kadar 
yeryüzünü nasıl imar ettiklerini 
bize bildirmektedir. Bu, tarihin 
zahiri anlamıdır. Tarihin içinde 
saklanan anlam ise; incelemek, 
düşünmek, araştırmak, varlığın 
(kâinatın) sebep ve hikmetleri-
ni dikkatle anlamak, olayların 
vuku sebep ve tertibini ince-
leyip bilmekten ibarettir. İşte 
bundan dolayı tarih şereflidir 
ve hikmetin kapsamındadır (İbn 
Haldun, I: 5). Din ve dünya işle-
rini bütünlemek isteyen kimse, 
tarihe başvurarak ondan ibret 
alır ve faydalanır (İbn Haldun, I: 
18). İbn Haldun, tarihi nakiller 
bütünü olarak değil, ibret alın-
ması gereken bilgiler içeren bir 
ilim olarak görmektedir. Onun 
din ve dünya işlerini bütünle-
me açısından anlam yüklediği 
tarih, Kur’an açısından bakıldı-
ğında kısaların “ibret” vermek 
amacıyla vahiyde yer almasına 
tekabül etmektedir. Bir örnek 
vermek gerekirse “Rabbi’nin fil 
sahiplerine ne yaptığını gör-
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medin mi?” (Fil, 105: 1) ayeti 
özelde Rasulullah (s)’ın genelde 
ise Kur’an okurlarının tarihi bir 
olaya dikkatini çekmekte ancak 
tarihi bir bilgi sunmayı değil, o 
bilgiden yola çıkarak ibret alıp 
risalet karşıtlığının cezasız kal-
madığını vurgulamaktır.

1. İbn Haldun’un tarihi ele 
alırken kullandığı yöntem

Eserinde türlü memleketler-
de yaşayan kavimlerin hal ve 
durumlarını anlatarak tarihlerini 
örten perdeleri kaldırdığını ifade 
eden İbn Haldun, onların ibret 
alınacak haberlerini ayrı ayrı 
bölümler halinde ele almakta-
dır. Yüzyıllar içinde Batı Afrika’yı 
imar eden ve bütün o bölge ve 
şehirleri dolduran kavimlere dair 
haberleri ve bu kavimler tara-
fından kurulan küçüklü büyüklü 
devletlerin ve bunlarda hüküm 
süren hükümdarların ve yardım-
cılarının tarihini anlatmaktadır 
(İbn Haldun, I: 10).

Yine bu kitabında, Arapların 
kavim, uruğ ve boylarının hil-
katin başlangıcından bugüne 
kadar olan halleri ve Araplar 
tarafından kurulan devletle-
rinin tarihi anlatılmaktadır. 
Ayrıca Nabat, Süryan, Fars 
İsrailoğulları, Kıbt, Yunan, Rum, 
Türk ve Franklar gibi Araplarla 
çağdaş tanınmış kavimlerin 
ve devletlerinin tarihi gözden 
geçirilmiştir  (İbn Haldun, I: 12). 
Birçok kültürü görme, devlet-
lerin üst kademelerinde yer 
alarak iktidarları tanıma fırsatı 
bulan ve elde ettiği tecrübe ve 
birikimleri aktaran İbn Haldun, 
bu cehdiyle sünnetullah1 bil-
gisini tarih alanına başarıyla 
uygulamıştır.

2. Mukaddime’de iktidarlara 
bakış

İbn Haldun, iktidarlar hak-
kında yorum yaparken rahat 
davranmaktadır ancak değer-
lendirmeleri belli bir yönetici 
veya yakını ile ilgiliyse temkinli 
hatta sitayişkâr bir üslup kul-
lanmaktadır. Sözgelimi Halife 
Harun er-Reşid’in gördüğü aile 
terbiyesinin onun içki içmesine 
müsaade etmeyeceğini anlat-
makta (İbn Haldun, I: 39-40), 
onun kız kardeşinin işlediği 
söylenen gayr-ı ahlaki bir suçun 
iftira oluşunu gerekçelendirir-
ken, o kızın “soyunun iyiliğine” 
dair atıflarda bulunmakta ve 
onun böyle bir suçu işlemekten 
uzak olduğunu kanıtlamaya 
çalışmaktadır (İbn Haldun, I: 
31-32). 

Yazar, kitabını hediye etti-
ği sultan için de şunları söyle-
mektedir: O sultan ki, nazar-
lıklar taktığı, sargıları kirlettiği 
çağdan beri dünyayı bırakarak 
ömrünü Allah’a ibadete tahsis 
eden ve Allah’tan sakınanla-
rın ahlakı ile süslenmiş, güzel 
menkıbe ve övülen vasıfların 
aydınlığı ile aydınlanmış en 
güzel kıyafet, vasıf ve ahlak ile 
ve genç kızların boyunlarına 
taktıkları gerdanlıklardan daha 
güzel faziletlerle süslenmiştir. 
O; azim, irade ve bilgi gibi 
meziyetlerle bezenmiştir. Onun 
talihi, yardır. O, şeref ve ululuk 
sahibidir. Onların devletlerinin 
şeref yüksektir. Onun yüceliği 
ve makamı azizdir. O her türlü 
ilim ve faydalı nesneleri kendi 
şahsında toplamıştır. Dağınık 
ve ele geçirilmesi zor olan ilim-
leri düzenleyen odur. Keskin 
ve pek ince fikri ile o, insa-
nın idrak ve anlayışının şeref 

ve meziyetlerini takdir husu-
sunda, rahman olan Allah’ın 
eser ve harikalarının zuhuru-
nun kaynağıdır. Onun fikir 
ve düşüncesi ahd ve kefalet 
kaynağıdır. O, fikri ile mezhep 
ve inançları aydınlatır. Tanrı, 
yönelmesi gereken yolları açık 
olarak ona göstermiştir. Onun 
nimetinin kaynakları tatlıdır. 
Lütuf ve ihsanı, şiddetli hallere 
karşı koymak ve gözetlemek 
üzere pusu kurarak saklanmış-
tır. Rahmetinin anahtarı aziz 
ve şereflidir.  Rahmeti ile bozuk 
ve kötü olan zamanı geniş bir 
surette düzeltmiş, bozuk olan 
hal ve adetleri ıslah etmiş ve yok 
edici felaketleri ortadan kal-
dırmıştır. Zamana, eski gençlik 
çağının parlaklığını iade etmiş-
tir. Onun delil ve hüccetleri 
pek kuvvetli olup, bilerek inkâr 
edenlerin inkârları, inatçıların 
şüpheleri onun delillerini iptal 
edemez. Bu vasıflarla tavsif 
edilen zat, müminler emi Ebu 
Faris Abdülaziz’dir. O, ulu sul-
tan ve kutlu mücahit, mümin-
ler emiri Ebu Hasan’ın oğlu-
dur. Onlar Merin oğullarıdır 
ki, dinin şerefini korudular ve 
doğru yolu tuttular. Allah mil-
letimizi sultanımızın gölgesi ile 
gölgelendirsin, İslâmiyeti kabul 
için çağırmasına yardım ederek 
onun bu husustaki bütün dilek 
ve maksatlarına eriştirsin (İbn 
Haldun, I: 15-16). Yazarın bu 
övgüleri abartılı görünmekle 
birlikte “üstüne şimşekleri çek-
meme/zarar görmeme” gibi bir 
niyetin eseri de olabilir.

3. Taklitçi tarih anlayışı eleş-
tirisi

Taklit, tâbi olmaktan fark-
lı olarak delili ve iradeyi geri 
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plana iten bir yaklaşımdır. 
İbn Haldun, ilim sahiplerinin 
eserlerini okurken onların her 
sözünde hikmet arayan taklitçi 
yaklaşımı benimsememekte ve 
taklitçi tutum sahiplerini eleş-
tirmektedir. 

İbn Haldun’a göre, ule-
madan Vakidî’nin (ö. 822) ve 
Mesudi’nin (ö. 956) eserlerinde 
tenkit edilecek noktalar çok-
tur. Fakat sonradan gelenlerin 
hepsi, bu bilginlerin eserlerin-
deki haberleri kabul ederek 
onların aktarımlarını örnek 
edinmişlerdir. Fakat dikkat ve 
bilgi sahibi kimseler bunların 
birtakım nakil ve rivayetleri-
nin doğru olmadığını anlar 
ve reddederler. İnsanların ve 
bireyin, dünyanın insan yaşaya-
bilecek yerlerinde toplanarak 
yaşamalarından ve yeryüzünü 
imar etmelerinden ibaret olan 
ümranın türlü türlü tabiatla-
rı olup bu tabiatların hal ve 
eserleri de çeşitlidir. İşte nakil-
ler bu tabiat kanunları ve hal-
leriyle karşılaştırılır ve tabiat 
kanunlarına uygun ise kabul, 
değilse reddedilir (İbn Haldun, 
I: 7). Yazar görüldüğü kada-
rıyla, nakilleri akılla ve evre-
nin işleyişi hakkındaki bilgilerle 

karşılaştırıp doğruluğunun test 
edilmesi gerektiği kanaatinde-
dir. Bu açıdan tarihi verileri 
ele almak, hadislerin nakillerini 
merkeze almakla metin tenki-
di yapmak konusundaki tartış-
maları akla getirmektedir ki, 
İbn Haldun’un yaklaşımı ufuk 
açıcıdır.

Bu taklitçiler, bir devletin 
tarihini anlatmak isterken, o 
devlete dair haberleri sıraladık-
larında haberleri bazen vehim 
ve şüphe ile nakil, bazen de 
isabet ettiler. Fakat o devletin il 
kuruluşu, bayrağının yükselme-
si, kudret ve hakimiyetinin par-
laması, hedeflerine ulaştıktan 
sonra nihayet durması (tevak-
kuf devri) gibi olayların sebep 
ve illetlerini anmazlar. Bunların 
eserlerini gözden geçirenler, 
o devletin ilk kuruluşunu ve 
derece derece yükselişi keyfi-
yetini bilemezler. Onların eser-
lerini okuyanlar bu devletlerin 
birbirleriyle çekişmelerinin ve 
birinin arkasından başka bir 
devletin kuruluşunun sebebini 
araştırmaya ve yerlerine geçen-
lerin hareket ve kılıklarının 
kendilerinden önce hükümet 
sürenlerinkine hangi hususlar-
da uygun, hangi hususlarda 

uygun olmadığını ve sebepleri-
ni incelemeye muhtaçtırlar (İbn 
Haldun, I: 9). Doğru okuma 
öncekilerin sözlerini aktarmak 
değil, aktarımlar arasındaki irti-
batı, neden-sonuç ilişkisini, dev-
letlerin yükselişleri ve çöküşleri 
açısından birbirlerine benzeyen 
yönlerini ortaya koyan bir oku-
madır.

4. Tarihi verileri sorgulama-
manın eleştirisi

Tarihçiler, müfessirler ve 
rivayet üstatları (muhaddisler); 
naklettikleri haber ve rivayetle-
rin doğru mu zayıf mı olduğu-
nu incelemeden, yalnız nakil ve 
rivayete güvenerek aktarımda 
bulunmaktadırlar. Bu kimse-
ler; rivayetleri, hikmet ve fel-
sefe bakından incelemedikleri 
ve varlık (kainat)ın tabiat ve 
kanunlarına göre ölçmedikleri, 
naklettikleri haberler üzerin-
de dikkatle düşünülerek haber 
verilen hadiselerin vukuunun 
mümkün olup olmadığına ina-
narak nakletmedikleri için çok 
yanılmışlar ve doğru yoldan 
saparak vehim ve hata çölle-
rinde yollarını kaybetmişlerdir. 
Özellikle mal, para ve askerle-
rin hesabında ve sayısını hikâye 
ettiklerinde akla uymayan pek 
çok söz söylemişlerdir ki, bun-
ları akıl, tabiat, kanun ve kaide-
lerine göre incelemek gerekir 
(İbn Haldun, I: 19).

İbn Haldun sözlerini somut-
laştırmak için müfessirlerin, Fecr 
suresi 7. ayetindeki: “Tanrının 
sütunlar sahibini İrem’i ne yap-
tığını görüyor musun?” ayetini 
açıklarken söylediklerini örnek 
olarak vermektedir. Yazarın 
eleştirdiği kimseler, İrem sözü 
ile sütunlarla bina edilmiş bir 
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şehrin kastedildiğini söylemek-
tedirler. Bu şehir (İbn Haldun, 
I: 28) her çeşit ağaç ve ırmakla 
süslü idi. Şehrin yapılışı bittik-
ten sonra Şeddad2 memleketin 
ahalisi ile beraber oraya git-
mek üzere yola çıktı. Şehre bir 
gece ve bir günlük yol aldığın-
da Allah’ın dilemesiyle onlara 
gökten korkunç sesler gelmeye 
başladı. Bu seslerin şiddetinden 
hepsi de helak oldu. Zemahşerî3 
ve başka tefsir bilginleri, 
Rasulullah (s)’ın sahabelerinden 
Abdullah bin Kilâbe’den rivayet 
ettiklerine göre, Abdullah bir 
gün kaybolan devesini aramak 
üzere yola çıkmış ve bu şehre 
rast gelmiş, götürebildiği kadar 
kıymetli şeyleri almış götür-
müş. Bundan sonra Muaviye 
Kâbu’l-Ahbar’ı çağırtmış ondan 
bu hususta sorular sormuş. 
Kâb bu şehrin İrem (Zati’l-
imâd) olduğunu haber verdik-
ten sonra: “Çağımızda kırmızı, 
sarışın, kısa boylu, kaşı üze-
rinde ve boynunda beni bulu-
nan Müslümanlardan biri bu 
şehre gider, o kaybolan deve-
sini aramak üzere yola çıkar.” 
dedikten sonra yüzünü çevirip 
baktığından, Abdullah’ı gör-
müş ve “İrem şehrine gidecek 
adamın işte bu kimse olduğunu 
Allah’ın adıyla ant içerek teyit 
ederim.” demiş. Bundan sonra 
bu şehir hakkında yeryüzünün 
hiçbir bölgesinden haber alın-
mamıştır. Bu şehrin bina edil-
miş olduğu iddia edilen Aden 
sahrası, Yemen’in ortasında bir 
yer olup, bu sahrayı bilen reh-
berler her çeşit vasıflarla tavsif 
etmekte iseler de bu şehir hak-
kında hiçbir haber alınmamış 
ve haber nakletmekte uzman 
olanlardan hiç kimse bu şehri 
anmamıştır. 

“Şehir artık eskimiş ve yıkıl-
mıştır.” denilirse, eser ve hara-
belerinin ortadan kaybolması 
mümkün değildir. Kalan eser-
lerin yıkılmış olan söz konu-
su şehre benzemesi gerekirdi. 
Fakat sözlerinden bu şehrin 
henüz mevcut olduğu anlaşıl-
maktadır. Bazıları, Âd kavminin 
ele geçirmiş olduğuna daya-
narak Dimeşk’in İrem olduğu-
nu söylerler. Akla uymayan bu 
hezeyanlar o dereceye varmıştır 
ki, İrem şehrinin ortadan kay-
bolduğunu ancak riyazet sahip-
lerinin ve sihirbazların bu şehri 
bulabildiklerini iddia ederler. 
Bunların hepsi de hurafe türü 
haberlerdir. Tefsir yazanları 
buna sevk eden i’rab ilmidir. 
Zati’l-imâd (kazıklar sahibi) 
sözünü İrem’in vasfı telakki 
etmişler ve İmad’ı da sütün diye 
anlamış ve “sütunlarla yapılan 
bina” anlamını tercih etmişler-
dir. İbn Zubeyr’in ayeti Âd-ı 
İrem şeklinde izafe ile okuması 
bunu böyle göstermiştir ardın-
dan da insanlar uydurma kıssa-
lara benzeye hikâyelere vakıf 
olmuşlardır. Bu kıssalar insanla-
rı güldüren şeyler sırasında nak-
ledilen yalanlara en yakındır. 
Gerçekte ise İmad’dan maksat 
çadır direkleridir. Müfessirler, 
Âd kavminin kuvvetleri ile 
tanınmış olmalarından yola 
çıkarak İreme Zatu’l-İmad şekli-
neki Kur’anî ifadeden sütun ve 
direklerle yükseltilen bina anla-
mı çıkarmışlardır. İbn Zubeyr’in 
Âd kelimesini tenvinsiz olarak 
Âd-u İrem şeklinde izafe ile 
okuması (İbn Haldun, I: 29-30) 
müfessirlerin ayetteki ifade-
yi bu şekilde yorumlamasına 
neden olmuştur. Onlar, bunu 
İrem’e Zatu’l-İmâd’ın sahibi 

olan Âd kavmi diye anlamışlar 
ve İrem’i de Aden sahrasında 
veya başka bir yerde cennete 
benzeyen bir şehir diye anla-
mışlardır. İbn Zubeyr kıraa-
tinde olduğu gibi Âd İrem’e 
izafe edilerek, boydan uruğ, 
yani İrem’den kabile ve Âd’dan 
bu kabileden türemiş olan boy 
kastedilirse fasilenin kabile-
ye izafesi söz konusu olmuş 
olur. Ayeti bu manada uzak 
manalara hamledip, Kur’an’ı 
aslı olmayan hikâye ve kısalarla 
yorumlayarak zayıf rivayetlere 
boğmak zarureti yoktur (İbn 
Haldun, I: 31). 

Anladığımız kadarıyla yazar 
bu eserinde, bir yandan rivayet-
lerin bazılarında tutarlılık, tari-
hi ve coğrafi gerçeklere uyma-
malarını bir yandan da müfes-
sirlerin gramer kurallarından 
yola çıkarak yorum yapmalarını 
eleştirirken, Zati’l-İmâd kelime-
sine verilmesi gereken doğru 
anlam konusunda bir şey söyle-
memektedir. Ne var ki, el-İber 
adlı eserinde İrem adında bir 
yer olmadığını İrem’in bir kabi-
le adı olduğunu söylemektedir 
(Harman, XXII: 443).

B. Mukaddime’de risalete 
bakış
  İbn Haldun Mukaddime’sinde 
risalet konusuna da yer ver-
mekte ve bu kavramı çeşitli 
yönleriyle ele almaktadır. 

1. Peygamber akrabası 
olmak ve imtiyaz

İbn Haldun, soyun bir pey-
gambere dayanıyor oluşunun 
insana ahirette fayda sağ-
lamayacağı kanaatindedir. 
Neseplerinin Allah elçisine ulaş-
ması da küfürlerinden dolayı 
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inkârcıları Allah katında sorum-
lu olmaktan kurtarmaz. Yüce 
Allah Nuh’a bir oğlu hakkın-
da: “O, senin ailenden değildir. 
çünkü o iyi olmayan bir iş işle-
miştir. Bilmediğin bir iş husu-
sunda benden isteme.” (Hud, 
11: 47-48) buyurmaktadır.  
Rasulullah (s)’ın kızı Fatma’ya 
öğüt verirken: “Ey Fatma! Bil ki 
ben seni Tanrı katında sorumu 
olmaktan hiçbir vakit koruya-
mam.” demiştir (İbn Haldun, 
I: 50). Dünyevi anlamda da 
peygamber yakını olmak suça 
verilecek cezayı ortadan kaldır-
maz: Hz. Peygamber (s) şöyle 
buyurmaktadır: “Sizden önce-
kileri helâk eden şey şudur: 
İçlerinden şerefli birisi hırsız-
lık yaptığında onu terk edip 
(ceza vermezlerdi). Aralarında 
kimsesiz zayıf birisi hırsızlık 
yapınca derhal ona had tatbik 
ederlerdi. Allah’a yemin olsun! 
Muhammed’in kızı Fatıma hır-
sızlık yapmış olsa mutlaka onun 
da elini keserdim.”4 

2. Peygamberler hangi iklim 
bölgelerine gönderilmiştir?

İbn Haldun, peygamberlerin 
gönderildiği bölgeler açısından 
da bir genelleme yapmaktadır. 
Onlar, mutedil iklimlerin kişi-

leri arasından seçilerek gönde-
rilmeleri ile de diğer iklimlerin 
insanlarından ayrılmışlardır. 
Güney ve kuzeydeki iklimlerde 
yaşayanlar arasından peygam-
berler gönderilmiş olduğuna 
dair bir bilgi söz konusu değil-
dir. Çünkü peygamberler ancak 
yaratılışları ve ahlakları yönün-
den en mükemmel olan insan-
lar arasından seçilir. Tanrı bu 
(mutedil) iklimlerde yaşayanlar 
hakkında: “Siz, insanların iyiliği 
için ortaya çıkarılmış en hayır-
lı ümmetsiniz.” (Âlu İmran, 3: 
110) demektedir. Bu iklimlerin 
ahalisinin böyle yüksek ve üstün 
özelliklerle yaratılmasının sebe-
bi, Allah tarafından kendileri-
ne gönderilen peygamberlerin 
dine çağırışını kabul edebilme-
leri içindir. İklimleri mutedil 
olduğu için bu iklimlerin kişi-
leri en mükemmel insanlardır 
(İbn Haldun, I: 194). Sözgelimi, 
Arabistan Yarımadası üç tara-
fından denizle çevrilmiştir. Bu 
denizlerin rutubet, havasının 
rutubetli olmasına tesir etmiş, 
kuraklık azalmış, denizin rutu-
betinin tesiri ile az çok itidal 
husule gelmiştir (İbn Haldun, 
I: 196).  

Yer yuvarlağının ortasında, 
hava ve tabiatı mutedil olan 

üç iklimde yaşayan kavimler; 
kılık, ahlak ve yaradılışlarında, 
iş, hareket ve bütün hallerin-
de itidal sahibi olup, bunlar 
geçinme ve yaşayış kaide ve 
nizamlarını koymak, barınaklar 
yapmak, sanat, ilim ve fenler 
vücuda getirmek suretiyle yurt-
larını bayındırlaştırmış olan, 
başkanlık ve devlet idaresi bu 
kavimlerin elinde olmuştur. 
Arap, Rum, Fars, İsrailoğulları, 
Yunan, Hint ve Çinliler gibi bu 
iklimlerde yaşayan kavimler 
her bakımdan diğerlerinden 
ayrılmış ve peygamberler dahi 
bunların arasından seçilmiş ve 
hükümdarlık etmişler, devlet-
ler kurmuşlardır. Din ve şeriat 
sahibi olan bu kavimler akıl 
ve zekâları ile ilim, fen ayrı-
ca ince, güzel ve yüksek sanat 
eserleri vücuda getirmişlerdir. 
Bu kavimler belli başlı bu iş 
ve hallerinden dolayı bu adları 
almışlardır. Nesep bilginleri bu 
kavimlerin kendilerine mahsus 
ve mutat olan belge ve alamet-
lerle diğerlerinden ayrılmakta 
oldukları özelliklerini gördük-
lerinde bu adları neseplerinden 
dolayı almış oldukları vehmine 
kapılmışlardır (İbn Haldun, I: 
200). 

Yazarın peygamberlerin 
gönderildiğini söylediği bölge-
leri gerekçelendirirken yuka-
rıda belirttiği ayetin tamamı 
şöyledir: “Siz, insanların iyiliği 
için ortaya çıkarılmış en hayır-
lı ümmetsiniz; iyiliği emreder; 
kötülükten meneder ve Allah’a 
inanırsınız: Ehl-i kitap da inan-
saydı, elbet bu, kendileri için 
çok iyi olurdu. (Gerçi) içlerinde 
iman edenler var; (fakat) çoğu 
yoldan çıkmışlardır.” Bu ayetin 
konusu iklimlerin insana etki-
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siyle ilgili değildir. Öyle olsaydı 
o ılıman iklime sahip bölge-
de Ehl-i Kitab’ın çoğu yoldan 
çıkmaz, müşrikler de muhale-
fetlerini sözlü itirazlarla sınır-
larlardı. Ayrıca, sıcak çatışma-
ların merkezi tarih boyunca ne 
kuzey ne de güney olmuştur. 
Allah, gönderdiği peygamber-
lerin hepsini değil bir kısmını 
bize bildirmiştir. Bu nedenle 
kuzey ve güney bölgelere pey-
gamber gönderilip gönderil-
mediği bilgisi elimizde mevcut 
değildir. İbn Haldun’un belirtti-
ği “içlerinden peygamber gön-
derilen” kavimlerin hepsinden 
değil bir kısmından Kur’an’da 
söz edilmektedir. bu gerçek 
dikkate alındığında “peygam-
ber gönderilmiş kavimlerin” 
İbn Haldun’un söz ettiği kavim-
lere gönderilenlerden de fazla 
olabileceğini söylemek müm-
kündür. 

3. Peygamberlerin masumi-
yeti

İbn Haldun peygamberli-
ğin belgelerinden birinin de 
vahiy gelmeden önce hayırlı 
işler işlemek ve salah ehlinden 
olmak her kötü sayılan işler-
den ve bütün kir ve kötülükten 
uzak bulunmaları olduğunu 
söylemektedir. Peygamberlerin 
masumluğu işte bundan ötü-
rüdür. Onlar zemmedilen şey-
lerin her birinden uzak onlara 
karşı nefret dolu bir tabiatta 
yaratılmış ve her kötülüğün 
onların yaratılış ve tabiatlarına 
aykırı imiş gibi bir tabiat ve 
halde olmalarıdır (İbn Haldun, 
I: 218-219). Yazarın masumlu-
ğu bu kadar geniş bir çerçeve-
de alması Kur’an’daki verilerle 
örtüşmemektedir. Sözgelimi 

Hz. Musa bir adam öldürmüş-
tür, Hz. Yunus, tebliği yarıda 
bırakıp kavmini terk etmiştir. 
Hz. Peygamber (s) yanına gelen 
âma kimseden yüz çevirdiği için 
tenkit edilmiştir. Bu veriler dik-
kate alındığında peygamberle-
rin masum oluşlarını aldıkları 
vahyi tahrif etmeden naklet-
me şeklinde algılamanın daha 
doğru olacağını söyleyebiliriz.

4. Peygamberlerin mucize-
leri

İbn Haldun mucizeyi tanım-
larken, kelamî çerçeveyi kul-
lanmaktadır: Peygamberliğin 
belirtilerinden biri de davaları-
nın doğru olduğunu ispat ve 
davasının doğruluğuna tanıklık 
eden harikalar izhar etmeleri-
dir. Harika, insanların benzerini 
yapamayacakları ve kudretleri 
dışında olan nesne, demektir (İbn 
Haldun, I: 221) Mucize insanların 
kudreti dışında olan bir şeydir ve 
gerçekleşmesi, niteliği ve pey-

gamberlerin davalarının doğru-
luğuna delaleti hakkında bilgin-
ler farklı görüşler ortaya koy-
maktadırlar. Mütekellimin fail-i 
muhtar –yani Tanrının her iste-
diğini yapmasının kendi ihtiyarı 
dahilinde olduğu- nazariyesine 
dayanarak: “Mucize Tanrının 
kudretiyle vukua gelir ve pey-
gamberin işi değildir.” demek-
tedirler. Mutezile: “Tanrının 
kullarının işlerinin kaynağı ken-
dileridir. Yani amellerinin failleri 
kendileridir.” derseler de mucize 
kulların işleri cinsinden değildir. 
Mütekellimine göre peygam-
berlerin, Tanrının izniyle yalnız 
meydan okuma ve insanların 
bunu yapmaktan aciz oldukla-
rını göstermek gibi bir görevi 
vardır. Buna göre Tarı’nın elçisi 
davasının doğru olduğunu, yani 
kendisinin peygamber olduğunu 
ispat etmek üze, mucize izhar 
edeceğini söyler ve iddia etti-
ği harika Tanrının izniyle vukua 
geldiğinde bu, Tanrının onun 

İbn Haldun peygamberliğin bel-
gelerinden birinin de vahiy gelme-

den önce hayırlı işler işlemek ve salah 
ehlinden olmak her kötü sayılan işler-
den ve bütün kir ve kötülükten uzak 
bulunmaları olduğunu söylemektedir. 
Peygamberlerin masumluğu işte bun-
dan ötürüdür. Onlar zemmedilen şeyle-
rin her birinden uzak onlara karşı nefret 
dolu bir tabiatta yaratılmış ve her kötü-
lüğün onların yaratılış ve tabiatlarına 
aykırı imiş gibi bir tabiat ve halde olma-
larıdır (İbn Haldun, I: 218-219).
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hak peygamber olduğunu söy-
lemesi anlamına gelmektedir. 
Bu takdirde harika onun pey-
gamber olduğunu kesin olarak 
ispat etmiş olur.  Mütekellimine 
göre: Meydan okuma nefsi olan 
bir sıfattır. Onların böyle deme-
leri meydan okumanın mucize-
nin bir parçası olmasına münafi 
değildir. Çünkü nefsî olan sıfat 
zatidir. Yani zata delalet eden 
sıfattır. Mucize hem harika hem 
medyan okumadır. Bundan dola-
yı meydan okuma mucizenin bir 
parçasıdır. Bu özellikle mucize, 
keramet ile sihirden ayrılır ancak 
tesadüf eseri keramet ve sihir de 
meydan okuma içerebilir (İbn 
Haldun, I: 222-223). Mucizelerin 
en şereflisi ve en açığı ise 
Kur’an’dır (İbn Haldun, I: 227).

Filozofların mucize ile sihri 
birbirinden başka cihetten ayır-
dığını söyleyen İbn Haldun, 
onlara göre iyilik ve hayırlı 
işle uğraşmanın ve kötülükten 
yana olmanın peygamberlerin 
yaradılışlarından gelen bir özel-
lik olduğunu belirtmektedir. 
Bunun tersine sihirbazın her 
işi kötüdür (İbn Haldun, I: 26). 
Mucize ile keramet5 arasında 
da derecelendirme açısından 
fark vardır.

İbn Haldun’un mucize ile 
sihir arasındaki farka işaret 
eden cümlelerine ek olarak 
mucizenin benzerinin yapılma-
sının imkân dahilinde olmama-
sı zikredilebilir. Mûcizede el 
çabukluğu marifeti söz konu-
su olmayıp tabiat kanunları-
nın dışında bir niteliğe sahiptir. 
Büyücü peygamberlik iddia-
sında bulunamaz. Bulunsa bile 
gösterdiği büyünün, benzeri ya 
da daha iyisi getirilebilir bir 
mahiyete sahip olur.6 Büyüde 

faydacılık, dinde ise özveri 
esastır. Menfaatin tükenmesiy-
le büyüye olan inanç da tüken-
mektedir. Oysa din bağını kuv-
vetlendiren şey fadakârlıktır.7 

Mûcize hakkın ispatını hedef-
lerken büyü öyle bir hedef-
ten yoksundur. Mûcize büyüye 
galip gelir, büyü mûcize karşı-
sında acizdir. Mûcizenin haki-
kati vardır, büyü ise göz boya-
madan ibarettir.
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Postmodernist eleştirilerin, 
Horkheimer ve Adorno’nun 
“Aydınlanmanın Diyalektiği” 
isimli eserinden ve özelikle 
Kuhn’un epistemolojik yakla-
şımlarından da esinlenerek en 
çok üzerinde durduğu konular-
dan biri, bilindiği gibi ilerleme 
(Progress-Fortschirtt) düşünce-
sidir. Bu eleştirilere göre iler-
leme, akla ve bilime yönelik 
aşırı güveni yansıtan bir kav-
ram olmanın yanında, modern 
dünya tasavvurunu meşrulaştır-
mak için kullanılan ideolojik bir 
enstrümandır ve nihai olarak 
aydınlanma düşüncesi ilerleme 
konusundaki vaatlerini gerçek-
leştirememiştir. İlerleme Türk 
düşünce tarihi açısından da 
ayrı bir önemi haizdir. Özelikle 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Batı karşısında zayıf düşmesi, 
Osmanlı devlet ve düşün adam-
larını gerilemenin sebeplerini 
aramaya yönlendirirken, Ernest 
Renan’ın ünlü “İslam ve Maarif” 
isimli eseri, Namık Kemal’den 
başlayarak Osmanlı entelektüel 
çevrelerinde bir “mani-i terak-
ki” meselesinin neşvü nema 
bulmasına sebep olmuştu. 
Namık Kemal’in Renan’a verdi-
ği cevaptan bu yana “ilerleme 
ve İslam” tartışmaları sıcaklığı-

nı zaman zaman kaybetse de, 
bugüne kadar geldi. Osmanlı 
tarih ve toplum tasavvurunu 
etkileyen bir düşünür olarak 
Ibn Haldun’un ortaya koyduğu 
tarih felsefesi, daha doğru bir 
deyişle tarih sosyolojisi bu bağ-
lamda daha bir anlamlı hale 
gelmektedir. Ibn Haldun’un 
tarih yaklaşımı hakkında bu 
çerçevede yapılacak bir değer-
lendirme onun ortaya koyduğu 
yaklaşımın tebarüz ettirilmesi 
ve Halduncu tarih anlayışının 
Osmanlı düşüncesine yansıması 
açısından önemlidir.

İlerleme fikri bilindiği üzere, 
aydınlanma düşüncesi içerisin-
de önemli bir yere sahiptir. 
Fakat modern ilerleme kav-
ramı şekillenmeden önce de, 
Antik Yunan’da ve Ortaçağ 
Avrupa’sında da bir gelişme, 

mükemmelleşme düşüncesi 
vardır. Antik Yunan’da özellik-
le bilginin gelişmesi tasavvuru 
varken, Ortaçağ Avrupa’sında 
manevi ve dinsel bir gelişim 
algısı biçimlenmişti. Modern 
ilerleme kavramını, din köken-
li anlamlardan farklılaştıran 
nokta, her zaman beklenen 
dünyevi zamanın sonunu, açık 
bir geleceğe dönüştürmesidir. 
Modern dönemde terminolojik 
olarak tinsel “profectus” dün-
yevi bir “progressus” tarafın-
dan dışlanır ve yerini, değişim 
ve daha iyi bir gelecek tahayyü-
lüne bırakır. 

Tarihi ilerlemeci bir 
perspektiften kavrayan ilk 
Aydınlanma düşünürlerinden 
biri Rousseau’dur. Rousseau 
siyaset felsefesini, ilerleyen 
modern tarihin ortaya çıkardı-
ğı sorunları çözmek amacıyla 
ortaya koyar. Hegel ise ilerle-
meci görüşünü “Felsefe Tarihi” 
isimli eserinde ayrıntılı olarak 
dile getirmiştir. Hegel’in diya-
lektik tarih anlayışı tarih felse-
fesinin ilerlemeci yanını göste-
rir. Hegel tarihin doğudan batı-
ya doğru geliştiğini ve batıya 
geçmesiyle tarihin sonunun da 
geldiğini iddia etmişti. Çünkü 
tarih, doğuda biçimlenen ve 
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öznel özgürlüğe ulaşamamış 
rasyonel bir özgürlük biçimin-
de temayüz eden çocukluk 
dönemini, Antik Yunan’da ula-
şılan ergenliği, soyut evresel-
liğe ulaştığı Roma dönemini 
geride bırakmış ve Alman dev-
letinde tecessüm eden mükem-
mellik dönemine varmıştı. Saint 
Simon, Comte Marx ve diğer 
ütopistler apokaliptik ve milen-
yarist bir anlayışa sahiptiler. 
Bekledikleri altın çağın biran 
önce gerçekleşmesini hararetle 
bekliyorlar ve bunun için gayret 
gösteriyorlardı. Marx, Comte 
ve Saint Simon, Robert Owen 
gibi ütopistlerden farklı olarak 
amaçladıkları düzeni bilimsel 
bir yöntemle gerçekleştirmek 
istemişlerdi. 19. yüzyıl ilerleme 
düşüncesinde, modern koşulla-
rın ortaya çıkardığı toplumsal 
sefaleti aşmak, yine modern 
düşüncenin araçları ile gerçek-
leştirilmek isteniyordu.  Saint 
Simon da Comte gibi döne-
min ruhunun hasta olduğuna 
inansa da, iyiye giden, ilerleyen 
bir gelecek anlayışına sahipti. 

Saint Simon’un son sözü gele-
cek bizimdir olmuştu.

İsmi geçen modern düşü-
nürler gibi, Ibn Haldun’da siya-
sal ve toplumsal kriz ortamında 
yaşamış, giderek daha fazla ilgi 
çeken şaşırtıcı tarihsel sosyo-
lojik analizleri, mezkûr krizin 
sebeplerini anlamak amacı ile 
geliştirmişti. Bunu yaparken bir 
tarih anlayışı da ortaya koymuş-
tu. Haldun’un tarihsel ve top-
lumsal olayları açıklama biçimi 
modern sosyoloji biliminin bakış 
açısına yakın olması sebebiyle, 
döneminin çok önündeyken, 
tarih anlayışı yaşanan toplum-
sal ve siyasal krizlerin aşılması 
amacına yönelik bir perspektif 
taşımıyordu. Ibn Haldun’un bu 
bakış açısı, Osmanlı devlet ve 
düşün adamlarının özellikle 18. 
yüzyılda gerileme meselesini 
değerlendirmekte zorlanmala-
rının sebeplerinden biri olarak 
görülebilir.

Ibn Haldun’un felsefeye 
aşina olması, felsefe gelene-
ğinden, özellikle de tabiat fel-
sefesinden yararlanması ve bu 

birikimini toplumsal ve tarih-
sel olayları açıklamakta kul-
lanması, onun özgün yanını 
ortaya koyar. Zaten bu özgün-
lüğün kendisi de farkındadır. 
Sistematik bir şekilde yazdığı 
Mukaddime isimli eserinde, 
umranın nasıl bir bilim oldu-
ğunu açıklamaya çalışır. Söz 
konusu eserde ilk olarak genel 
bir toplum değerlendirmesi, 
daha sonra göçebe topluluklar 
ve aşiretler, devletler, halifeler, 
egemenlik ve saltanatın işlevle-
ri, medeni toplumlar, ülkeler ve 
şehirler, ticari hayat, ilimler ve 
ilim elde etme yolları işlenmiş-
tir. Bunun yanında İbn Haldun 
Mukaddime’nin medeniyet, 
şehirleşme ve insan örgüt-
lenmesini açıklayan bir kitap 
olduğunu söyler. Yaşadığı siya-
si tecrübeler ve şahit olduğu 
ekonomik ve siyasi istikrarsız-
lıklar, İbn Haldun’un kendisin-
den önceki tarih bilimine eleş-
tirel bir yaklaşım geliştirmesine 
sebep olmuştur. Bunun üzeri-
ne de umran ilminin farklı bir 
anlayışa sahip olması gerektiği-
ni ifade etmiştir. 

İbn Haldun’a göre bir maddi, 
fiziki tabiat ve buna hâkim 
olan doğal kanunlar bulundu-
ğu gibi bir de toplumsal doğa 
ve bunun tabi olduğu toplum-
sal kanunlar vardır. Toplumsal 
dünyayı düzenleyen söz konu-
su kurallardır. Bundan dolayı 
doğada mevcut olan nedensel-
lik varlığını toplumsal hayatın 
bütününde hissettirmektedir. 
İbn Haldun’un ilm-i umranı 
kurmasının sebebi, doğru ve 
gerçek olan toplumsal olayla-
rı, yalan ve asılsız olan haber 
ve rivayetlerden kurtarmak, 
ayıklamak ve bu suretle tari-
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Asabiyet teorisi Mukaddime’nin 
en önemli kavramıdır. Bu kavram 
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he hurafe karışmasının önüne 
geçmektir. 

Asabiyet  teor i s i 
Mukaddime’nin en önemli 
kavramıdır. Bu kavram grup 
dayanışması, ortak hisler vs. 
manasında kullanılmıştır. Assab 
Arapça bağlamak, sarmak 
anlamlarına gelir. Ibn Haldun 
bu kavramı kan bağı, akrabalık, 
aşiretin ortak istekleri olarak 
tanımlar. İbn Haldun’a göre 
asabiyet, mülkün, iktidarın, 
hâkimiyetin, amme ve idare 
hukukunun, her çeşit siyasi faa-
liyetlerin, hatta dini hadisele-
rin temelidir. Asabiyette vukua 
gelen şu veya bu istikametteki 
bir değişiklik, diğer toplumsal 
olgulara da etki eder. Birçok 
asabiyet bulunduğundan bun-
lardan biri veya bir kaçı kuvvet 
kazanırken, diğer asabiyetler-
den bir kısmı yerinde sayar, 
bazıları da gerileme ve zaaf 
haline düşer. Ibn Haldun’a göre 
tarih sahnesine görülen çeşit-
li kavimlere ve devletlere ait 
mücadeleler, aslında bu kavim 
ve devletlerin gerisinde bulu-
nan ve onların istinatgâhı olan 
asabiyetlere ait mücadeleler-
den başka bir şey değildir. Ona 
göre çok soğuk ve fazla sıcak 
iklimlerde kuvvetli asabiyetler 
vücuda gelmez, bu ikilemler-
deki asabiyetler, mutedil iklim-
lerdeki asabiyetlere üstün gele-
mezler. Onun için mülk sahibi 
olan ve umran tesis eden asa-
biyetler, müsait bir coğrafyanın 
ve mutedil bir iklimin mahsulü-
dür. Ona göre devletin ilk vasfı 
bedeviliktir. Sonra mülk husule 
gelir. Sanatlar gelişir. Bu aşa-
mayı “hadarilik” olarak adlan-
dırır. Devletler kendilerinden 
önceki devletleri taklit ederler. 

Göçebe kavimlerde çok kuvvet-
li ve faal olan asabiyet, gerek 
mekân gerekse zaman olarak 
şehirlerdeki hadari (medeni) 
hayata yaklaştıkça zayıflar ve 
burada yok olur. İbn Haldun 
biyolojik bir benzetme ile şahıs-
ların ömürleri gibi devletlerin 
de ömürleri olduğunu ifade 
eder. Birinci nesil sert ve vahşi 
iken, ikinci nesil, mülk ve refa-
ha sahip olarak bedevilikten 
hadariliğe geçer; üçüncü nesil 
ise bedeviliği, sertliği unutur, 
asabiyeti kaybeder. Hanedan 
devlet için bakıma muhtaç bir 
aile haline gelir. Dördüncü 
nesilde çöküş ortaya çıkar. 

Ibn Haldun’un ortaya koy-
duğu bu tarih algısı, Cevdet 
Paşa’nın düşüncesini de büyük 
oranda etkilemiştir. Cevdet 
Paşa’da toplumları İbn Haldun 
gibi tekâmülcü bir açıdan ele alır 
ve devletin kuruluşunda asabi-
yetin önemli olduğunu söyler. 
Devletlerin gerilemesi konu-
sunda da, Haldun’la paralel 
görüşlere sahiptir. Tarih anlayışı 
da büyük oranda Haldun etki-
si taşımaktadır fakat modern 
ilerleme düşüncesinin etkileri 
de, Cevdet Paşa’da belli oranda 
vardır. Bu da, Cevdet Paşa’nın 
Ibn Haldun’dan farklı olarak 
devleti kurtarma arayışıyla ve 
dönemindeki batı düşüncesinin 
etkisiyle alakalıdır.

Ibn Haldun’un tarih anlayışı 
Osmanlı entelektüel dünyasın-
da son derece etkili olmuştu. 
Bunu Cevdet Paşa gibi görece 
geç bir dönemde yaşamış olan 
birinde bile görmek mümkün-
dür. Haldun’un tarih sosyolojisi, 
toplumsal olayların açıklanması 
için büyük bir imkânı temsil 
etmekteydi. Fakat mezkûr anla-

yışın dezavantajlı bir yanı da 
vardı. Haldun’un tarih sosyolo-
jisi, herhangi bir gelişme, ilerle-
me perspektifinden yoksundu; 
bir fasit daireye mahkûmdu. 
Genel dünya tarihine yahut 
medeniyete dair herhangi bir 
görüş belirtmiyordu. Biyolojik 
anolojiler ve söz konusu fasit 
daire, yaşanan çöküşü normal-
leştiriyor, kaçınılmazlaştırıyor-
du. Onun Osmanlı entelektüel 
dünyasındaki etkisi düşünüldü-
ğünde, bu durum bir talihsizlik 
olarak nitelenebilir. Özellikle 
17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı 
dünyasında ortaya çıkan sorun-
ların anlaşılması ve aşılmasında, 
özellikle de 19. yüzyılda neşvu 
nema bulan “mani-i terakki” 
meselesinde, kısır döngüyü 
kıran bir tarihsel bakış önem-
li bir entelektüel çıkış noktası 
olabilirdi.
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Etkinlik

Bu kitabı hazırlamaktaki 
ana maksadınızı ve sizi teşvik 
eden sebepleri tanımlayabilir 
misiniz lütfen?

En önemli amacımız 
Müslüman mirasına hayat ver-
mektir. Biz, kendini modern 
bilimin, teknolojinin ve mede-
niyet temellerinin inşasında 
Müslümanların sağladıkları kat-
kıları ortaya çıkarmaya adamış 
olan bir kuruluş (Bilim, Teknoloji 
ve Uygarlık Vakfı-FSTC) oluştur-
duk. FSTC, Müslüman mirası-
nın derlenip toparlanması ve 
yaygınlaştırılmasında, en büyük 
modern girişimlerden biri-
ni gerçekleştirdi. Bu proje, en 
güncel İnternet Teknolojilerini 
ve medya tekniklerini kullana-
rak, dünya çapında kütüpha-
ne ve arşivlerde mevcut olan 
Müslümanların başarılarının 
kaynak materyallerini bir araya 
getirip duyurusunu yapmakta-
dır. FSTC bazı stratejik hedef-
lerle kurulmuştur:
• Mevcut dünya medeniyetine 

Müslüman mirasının sağla-
mış olduğu ancak açıklan-
mamış olan katkıların ilişkisi 
ve önemi hakkında küresel 
bilinçlenmeyi artırmak.

• Müslüman Mirası çalışmala-
rıyla birlikte mevcut dünya 
medeniyetini geliştirmeye 
çalışan, Müslüman ve gay-
rimüslimlerin oluşturduğu 

eşsiz bir Eğitim Topluluğu 
geliştirmek.

• Eğitim yoluyla Müslümanlar 
ve gayrimüslimler arasında 
daha iyi bir karşılıklı anlayışı 
teşvik etmek.

• Bilim, teknoloji ve medeniyet 
tarihi bilgilerindeki boşluğu 
doldurmak için araştırma 
yapmak ve kanıt sunmak.

• Özellikle eğitimde kullanılan 
mevcut basılı materyallerde, 
Müslümanların bilim tarihiyle 
ilgili Birleşmiş Milletler Ulusal 
Müfredatı’nda düzeltmeler 
yaparak gerçekçi bilgiler sağ-
lamak.   

• İslam’ın, bilimin geliştirilme-
siyle ilgili nasıl telkinde bulun-
duğunu araştırmak ve modern 
medeniyetin Müslüman kuru-
cularının hayatlarından ders-
ler çıkarmak.

Kitabınız “Bilim tarihi” hak-
kında neler söylüyor?

Kitap, bugünkü modern top-
lumu hâlâ etkileyen Müslüman 
Medeniyeti’nin bilimsel katkıla-
rı hakkında birtakım gerçekleri 
ortaya çıkaran yüksek kalite-
li grafiklerle birlikte oldukça 
basit bir dil kullanır. Önemli bir 
amaç da okullardaki müfreda-
tı zenginleştirerek, yeni neslin 
bugünkü medeniyetin oluşu-
munda diğer kültürlerin katkı-
larını anlamasıdır.  

Kitabın öğelerini kategorize 
ederken ne gibi kriterleri dik-
kate aldınız? Araştırmanız için 
hangi kaynaklara ulaştınız?

Ana kıstas içeriğin mevcut 
hayatımızla ilişkili olması idi. 
Bu nedenle evlerde, okullarda, 
hastanelerde, marketlerde ve 
kasabalarda kullanılan eşyayı, 
araçları ve kavramları tanımla-
mayı seçtik. Tıpkı gezegenimiz 
ve kainat hakkında sahip oldu-
ğumuz bilgiyi de tanımladığı-
mız gibi.

İslami Bilim ve Medeniyeti, 
batıda genellikle “Arap” Bilimi 
ve Medeniyeti olarak algılanı-
yor. Diğer Müslüman toplumla-
rın, önemli buluş ve yeniliklerle 
ilgili katkıları hakkında neler 
düşünüyorsunuz? 

İslam ilmi mirasının altın 
çağını yaşadığı dönem için 
farklı isimlendirmeler yapı-
la gelmiştir. Avrupalı ve batılı 
şarkiyatçılar “Karanlık Çağ” ve 
daha sonra “Orta Çağ” ifadesi-
ni kullanmışlar bu dönem için. 
O dönemi salt Avrupa açısın-
dan değerlendirdiklerinden bu 
isimlendirmeler pek hakkani-
yetli sayılmazlar. Tüm dünya ve 
insanlık açısından değerlendiril-
diğinde ise resim biraz farklıdır. 
Karanlık Çağ denilen dönem, 
bu açıdan bakıldığında, İslam 
Medeniyeti’nin ve bunun ilk 
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çağlarına denk gelen Çin ve 
Hint medeniyetlerinin en par-
lak dönemleri olmaktadır.

İslam Medeniyeti’nin “Arap” 
ilmi olarak nitelenmesinin bir 
sebebi o dönemde herkesin 
Arapça’yı kullanıyor olmaları-
dır. İslam bir ırkı diğer bir ırka 
üstün saymadığından, alimlerin 
kültürel ve coğrafi kökenleri-
ne önem atfedilmiyordu. İbni 
Sina gibi bir Müslüman alim bir 
çok kültür ya da ulus tarafın-
dan sahiplenilebilir. İnsanların 
gözden kaçırdığı önemli nokta, 
onları başarılarında ilerleten 
inisiyatifin kendi ırkları ya 
da doğum yerlerinden değil, 
İslam’dan kaynaklanıyor oluşu-
dur. İslam kelimesi günümüz-
de İslamizm çağrışımı yaptığı 
için biz o dönemi Müslüman 
Medeniyeti olarak isimlendir-
meyi tercih ediyoruz. Fakat bu, 
o medeniyet içerisinde yetiş-
miş başarılı gayrimüslimlerin 
olmadığı anlamına gelmiyor. 
Esasında New York’ta bulu-
nan Birleşmiş Milletler bina-
sında “İslam Medeniyetinde 
Çok İnançlı Bilim Adamları” 
isminde bir sergi düzenlemiş-
tik. Buna birçok Kral, Devlet 
Başkanı, Başbakanlar ve 
önemli kişiler katılmışlardı. 
Mesela Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan da ziyaretçilerden 
biri idi. İslam Medeniyetinde 
Hristiyan, Yahudi, Sabi, Hindu 
ve Zoroastrian  bilim adamları-
nın Müslüman meslekdaşları ile 
nasıl büyük bir uyum içerisinde 
yaşadıklarını göstermiştik.

Günümüzde çok az kişi 
İslam Uygarlığının ve Biliminin, 
modern teknoloji ve bilimsel 
gelişmeler üzerindeki etkisini 

merak ediyor. Fakat 
Müslümanlar söz konu-
su olduğunda tarih 
boyunca üretilen kül-
türel ve bilimsel biri-
kim, hâlâ görmezden 
geliniyor. İnsanlığın 
medeniyet tarihi hak-
kında varolan böyle 
bir kanıyla ilgili mev-
cut “çifte standart”ını 
nasıl değerlendiriyor-
sunuz?  

Bunu aslında daha 
önce cevaplamıştım. 
Günümüzde Dünya, 
küresel bir köy hali-
ne geliyor ve mevcut 
medeniyetin oluşması-
na katkı sağlayan tüm 
kültürlerin ve ulus-
ların saklı kalmasına 
kimse güç yetiremez. 
Tanınma ile, saygınlık kazanı-
yoruz, sosyal uçurumları azal-
tıyoruz ve gençlere, yaşadıkları 
toplumlardaki hayat kalitesini 
artırmaya yönelik pozitif katkı 
sağlamaları için kendilerine 
örnek alacakları rol modeller 
oluşturuyoruz.  

 Kitabınıza destekler ne 
boyutta?

Ben kitabın sadece baş edi-
törüyüm. Bunun dışında kitabın 
düzenlenme aşamasında yar-
dımcı olan diğer iki meslekta-
şım daha var. Fakat ana içerik, 
www.Muslimheritage.com web 
sitemizde yer alan ve saygıde-
ğer alimler tarafından hazırla-
nan makalelerden alıntılanmış-
tır.  Yazarların isimleri kitapta 
yer alıyor. Tabii ki, çok sayıda 
insanın ve birçok sponsorun 
katkıları olmadan kitabın, ser-
ginin ve www.1001inventions.

com adlı web sitesinin başarılı 

olması mümkün değildi. 

Vakıf tarafından bastırılan, 

sizin çalışmalarınıza benzer 

başka çalışmalar var mı? Varsa 

kısaca bahsedebilir misiniz lüt-

fen?

Vakıf, genellikle kalite-

li ve doğruluğu ispatlanmış, 

güvenilir makaleleri www.

Muslimheritage.com web site-

sinde yayımlamak üzerinde 

yoğunlaşıyor. Okullara uygun 

içerikler, öğretmen paket-

leri, posterler ve sergiler, 

www.1001inventions.com web 

sitesinde yayımlanır. Bunun 

dışında yayımlanmış şeyler var 

tabi, özellikle bizim düzenle-

diğimiz ve sponsor olduğumuz 

konferanslar. Biz bunları diğer 

kuruluşlar aracılığıyla yayımlı-

yoruz. 

Teşekkür ederiz…
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Sekülarizmin normatif idea-

li söz konusu olduğunda ortaya 

çıkıveren Müslümanlara yönelik 
yerleşik düşmanlık, çağımızda 

görülen bu türden dogmatik 
yaklaşımların en rahatsız edici 
örneğidir. Bu açık düşmanlığı 

kanıtlayan iki aşikar ipucu var-
dır. İlki şudur: Birleşik Devletler, 
Fransa ve Almanya gibi ülkele-

rin ‘dindar olmayan’ ve başka-
ları söz konusu olduğunda hoş-
görülü yaklaşımlar sergileyen 

vatandaşlarının çoğu, halen 
eski demokrasilerin vatandaşla-
rı olarak daimi oturum hakkına 
sahip bulunan Müslümanların 

sayısının (ki sadece Avrupa 
Birliği’nde 20 milyonun üzerin-
dedir) artması karşısında açık 

hoşnutsuzluklarını dile getir-
mekte, bu durumdan büyük 
endişe duymakta ve hatta sal-
dırganca bir yaklaşım sergile-
mektedirler. Öyle ki, sanki hoş-
görülü sekülaristler, sürekli pot 
kırmaları elzemmiş gibi, hicap, 

helal yemek, irtidad ve istişhad 

eylemleri ile ilgili bir tartışma-
da derhal üsluplarını değiş-

tirip bağnazlaşmaktadırlar. 

İkiyüzlülük, bu kişiler arasında 

(özellikle de İslamofobiası olan 
ve ifade özgürlüğünü sadece 

kendilerinin onayladıkları söy-
lemlere hoşgörü gösterilmesi 
şeklinde anlayan liberallerin 

içinde) hayli yaygındır.
İkinci ipucu, Arapça, Farsça 

ve Türkçe konuşan toplumlar 

içerisinde ‘sekülarizm’ kavramı-
nın neden olduğu büyük zihin 
karışıklığıdır. Bunun belirtisi 

de, Arapça’da seküler, sekü-
lerlik veya sekülarizm terim-
lerini karşılayacak bir terimin 
bulunmayışıdır. Nitekim, baş-

larda sekülarizmin karşılığı 
olarak, Kur’anî bir terim olan 
ve Ernest Renan’ın İslam’a 

yönelik saldırılarına cevaben 
Cemaleddin Afgani’nin ateist-
leri tanımlamak için kullandığı 
dehriyyin kelimesi tercih edili-

yordu. Bunun ardından tercih 

edilen yeni kelime, Fransızca 
bir terim olan laisizmin kar-

şılığı olarak kullanılan ve ilk 

olarak on dokuzuncu yüzyılın 

sonlarında Lübnanlı Hıristiyan 

ilim adı Butros el-Bustani’nin 

yazdığı Muhit Muhit adlı söz-
lükte yer alan almaniyye oldu. 
Almaniyye, fiil kökü olmayan 

bir kelimeydi (Arapça’da ‘sekü-
lerleştirme’ kelimesine karşılık 
gelen almana şeklinde bir form 

yoktu); kelimenin literal tercü-
mesi olan la diniyye (din olma-
yan) tabiri (“İslam, din ve devlet-

tir” ilkesinden yola çıkarak) din 
ile dünya alanlarını birbirinden 
ayırmanın mümkün olmadığı-

na inanan Müslümanlar tara-
fından kesinkes reddedileceği 
için, onun yerine, alem (dünya) 
teriminden ‘almaniyye’ kelime-

si türetildi.
Ardından, ‘sekülarizm’ 

kelimesi birçok Müslümanın 

gözünde hakir görülen bir 
terime dönüşüverdi. Bunun, 
etimolojik olmanın ötesinde 
nedenleri vardı. Sözüm ona 
dünyaya, hatta bizatihi açıklığa 
açık olan seküler Avrupalılar, 
Müslümanlık-karşıtı önyargıları 
beslemekte hiçbir beis görme-
diler. Gerçekten de, normatif 
bir ideal olarak bütün bir sekü-
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larizm tarihi, Müslümanlara 

yönelik açık düşmanlığın (ki 

Avrupa bölgesinde bu düşman-

lığın kökleri eskidir ve derin-

lere kadar gider) örnekleriyle 

doludur. Maxime Rodinson’un 

Batı’yı Büyüleyen İslam (1980), 

Norman Daniel’in İslam ve Batı: 

Bir İmaj Oluşturmak (1960), 

R. W. Southern’in Ortaçağ’da 

Batı’nın İslam Algıları (1962) 

ve Albert Hourani’nin Batı 

Düşüncesi’nde İslam (1991) gibi 

kitapları, sekülarizmin sınır-

larını tespit etmek amacıyla 

okunduklarında, insanı rahat-

sız edici malumatlar içermek-

tedir. Bu kitaplarda, nevzuhur 

sekülarizm doktrininin, aslında, 

kökü Batılı Hıristiyan ülkelerin 

yeni ihtida etmiş Sarakenleri ya 

da Arapları diğer birçok barbar 

gruplar gibi baş belası olarak 

gördüğü zamanlara uzanan, 

sorgulanmamış Müslümanlık-

karşıtı önyargıları bugüne nasıl 

taşımış olduğunu gösteren sayı-

sız örnek bulunmaktadır.  

Latin Hıristiyanlığı’nın 

İslam’a karşı sağladığı ve süreç 

içerisinde gelişen ideolojik bir-

liğin yanı sıra İspanya, Güney 

İtalya, Sicilya ve on birinci yüz-

yılda da Kutsal Topraklar’da, 

yaşanan savaşlarla da beslenen 

Avrupa birliği ve barışı idealle-

rinin doğuşuyla birlikte, tesa-

düfen ortaya çıkan bu önyargı 

Müslümanlara yönelik prensipli 

düşmanlığa dönüştü ve şiddet-

lendi. On ikinci yüzyılın Latin 

yazarlarının girişimiyle, İslam-

karşıtlığı ideolojisine başka 

çabalar da eklendi; burada 

amaç, (Hz.) Muhammed’i, sihri 

ve hilekarlığıyla Hıristiyanlığın 

Afrika ve Doğu’daki etkinliği-
ni ortadan kaldıran bir büyü-
cü olarak tanımlamak sure-
tiyle “muzaffer muhayyilenin 
cehaleti”nin (R. W. Southern) 
alabildiğine at koşturmasını sağ-
lamaktı. Halkın hoşuna gidecek 
şekilde tasarlanan hayal ürünü 
hikayelerden medet uman dini 
polemiklerde, kağıt üzerinde 
kolaylıkla bertaraf edilen haya-
li Müslümanlar hedef alındı. 
Kimileri de Müslüman dünya-
sını, basitçe, tamamı zorla veya 
çalarak Hıristiyanların yararına 
sömürülecek lüks malların (fil-
dişi, nadide kumaşlar, baharat-
lar, papirüs, zeytinyağı) bulun-
duğu gerçek bir pınar olarak ve 
katran, köleler, kürkler, kumaş-
lar, kılıçların alınıp satıldığı bir 
pazar olarak gördü. 

Bir de sırf (Hz.) İsa’nın 
mesajını duyma ayrıcalığı-
nı henüz tatmamış olduk-

ları için (ki Siyonistlerin ve 

Filistinlilerin İsa Mesih’e ina-

nıp barış yapmalarının gerek-

li olduğunu ahlaki bir teme-

le oturtmaya çalışan modern 

Ulster Presbiteryanları’nı anım-

satan bir iddiadır), pagan-

ları (Müslümanları), olduk-

ları gibi kabul ederek onlara 

yönelik nefrete son verme 

çağrısında bulunan yatıştı-

rıcı iyi Hıristiyanlar da (örne-

ğin Wolfram von Eschenbach) 

vardı. Bu fikrin bir benzeri de 

(örneğin İngiliz ilahiyatçı John 

Wycliffe’nin dile getirdiği) ilk 

dönem Hıristiyanlığın saflığına 

dönerek Hıristiyan Kilisesi’ni 

reforma tabi tutma çağrısıydı, 

ki böylece kendisi bizatihi bir 

hizip ve Hıristiyanlıktan tehli-

keli bir sapma türü olan İslam 

dize getirilebilecekti.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Hıristiyan Avrupa’nın Balkan 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Hıristiyan Avrupa’nın Balkan bölge-

sine doğru ilerlemesiyle birlikte, kafirle-
re karşı yürütülen o eski kampanyalar, 
‘Medeniyet’ düşmanlığıyla özdeşleşti-
rilen meş’um, barbar ‘Türk’e (o çağda 
sıklıkla ifade edildiği şekliyle, helium 
contra barbaros) karşı bir savunmaya 
dönüştü. Kimi zaman da, Osmanlıların 
namlı başarıları (yani bütün dini azın-
lıklara karşı hoşgörülü davranmaları) 
önyargıları kırıyor ve onlara karşı ikircik-
li bir yaklaşımın gelişmesine sebep 
oluyordu.
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bölgesine doğru ilerlemesiyle 

birlikte, kafirlere karşı yürü-

tülen o eski kampanyalar, 

‘Medeniyet’ düşmanlığıyla 

özdeşleştirilen meş’um, barbar 

‘Türk’e (o çağda sıklıkla ifade 

edildiği şekliyle, helium contra 

barbaros) karşı bir savunma-

ya dönüştü. Kimi zaman da, 

Osmanlıların namlı başarıları 

(yani bütün dini azınlıklara karşı 

hoşgörülü davranmaları) önyar-

gıları kırıyor ve onlara karşı ikir-

cikli bir yaklaşımın gelişmesine 

sebep oluyordu. Bunun tipik 

bir örneğini Voltaire’in yaşadı-

ğı bocalamada görüyoruz: o, 

bir yandan (Hz.) Muhammed’i 

pek büyük bir siyasal düşünür 

ve akılcı bir dinin kurucusu ola-

rak savunurken, diğer yandan, 

ona pervasızca saldırıyor ve 

onu dini hikayelerin arkasına 

sığınarak ruhları köleleştiren 

bütün sahtekarların prototi-

pi olarak gösteriyordu. Ayrıca 

Hıristiyanların Müslümanlarla 

barış içinde yaşarken edin-

dikleri ve bazıları bugüne 

kadar devam eden (örneğin 

Hıristiyanların Müslüman evli-
yaların türbelerinde koyun kur-
ban etmeleri ve Müslümanların 
da Suriye’deki Hıristiyan kilise-
lerinde namaz kılmaları gibi) 
birçok deneyim vardı. Bunun 
yanı sıra, kimi durumlarda 
İslam’a karşı duyulan merak 
egzotizme dönüşüyordu; yani 
hikayeler ve tasvirler yoluyla, 
Hıristiyan Avrupa’dan da uzak-
laşmadan, özünde egzotik ve 
renkli olan başka bir dünyaya 
girmek, garip cinlerin istedikle-
ri iyilik ve kötülük yapabildiği 
gerçek olmayan bir düş alemine 
adım atmak; şatafatlı renklerin 
ve muhteşem mefruşatın, hasır-
lar üzerine otururken akşam 
yemeği yiyen erkeklerin emri-
ne amade peçeli kadınların, 
altın, gümüş ve mermerle süs-
lenmiş sarayların bulunduğu, 
yoksulluğu arttıkça çekiciliği de 
artan, dünyanın geri kalanın-
dan uzak, kendi kabuğunda 
yaşayan bir dünya ile tanışmak 
müthiş heyecan doğuruyordu.    

Avrupa’nın İslam’dan bu 
şekilde büyülenmesi, genellikle 

bencilce, kimi zaman da teh-

likeli bir yaklaşımı beraberin-

de getirdi. Modern zamanlar 

boyunca, İslam’ın şeytanileşti-

rilmesi (ki bu kelime, tahak-

küm, şiddet, cehalet, fanatizm, 

kadın düşmanlığı, uluslararası 

ikiyüzlülüğü çağrıştırır) fikrini 

tekrar tekrar gündeme geti-

ren değişik ve sayısız girişimde 

bulunuldu. Bugünün İslam’a 

yönelik ‘seküler’ düşmanlığını 

da, İslam’ın şeytanileştirilmesi 

konusunun tekrar ve değişik 

bir biçimde yeniden gündeme 

taşınması olarak görmek müm-

kündür. Bu düşmanlık, çağı-

mızda yaşayan Müslüman ilim 

adamlarının sekülarizm ideali-

ne niçin güvensizlik besledik-

lerini veya bu ideali açıkça red-

dettiklerini açıklamaya yardımcı 

olmaktadır. Nitekim, şu sözler 

önde gelen İslamcı Türk yazar 

Ali Bulaç’a aittir: “Sekülarizm 

Tanrı’yı taklit eden Şeytan’dır”17 

Bulaç, Avrupalıların sekülerlik 

söyleminin müstekbirce bir söy-

lem olduğuna dair yaygın izle-

nimi paylaşır ve sekülarizmin, 

Müslümanların ancak Batı’nın 

çizdiği yolda yürüyerek (ki bu, 

dinden vazgeçilmesini de içerir) 

ilerleyebileceğini düşünen iki-

yüzlülerin arkasına saklandıkla-

rı bir kılıf olduğunu söyler. 

Bazı İslamcı ilim adamları, 

örneğin Muhammed Mehdi 

Şemseddin ve Raşid el-Gannuşi, 

Avrupalıların anladığı anlam-

da sekülarizm doktrininin 

Hıristiyan fundamentalizmini 

ehlileştirmeye yardım ettiğini 

ve uygarlık ve iktidar paylaşımı 

değerlerini beslediğini kabul 

ederler.18 Bugünkü İran’ın 
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Latin Hıristiyanlığı’nın İslam’a 
karşı sağladığı ve süreç içerisin-

de gelişen ideolojik birliğin yanı sıra 
İspanya, Güney İtalya, Sicilya ve on 
birinci yüzyılda da Kutsal Topraklar’da, 
yaşanan savaşlarla da beslenen Avrupa 
birliği ve barışı ideallerinin doğuşuy-
la birlikte, tesadüfen ortaya çıkan bu 
önyargı Müslümanlara yönelik prensipli 
düşmanlığa dönüştü ve şiddetlendi.
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da aralarında bulunduğu 

Müslüman toplumların, sekü-

ler veya ‘bu dünyayı ilgilendi-

ren’ yaşam formlarını kurum-

sallaştıracak güçlü içsel dina-

mikleri olduğuna işaret eden 

Abdülkerim Süruş ve Abdu Filali 

Ensari gibi başka ilim adam-

ları da vardır.19 Fakat bu ilim 

adamları, batılıların Müslüman 

dünyasını sekülerleştirmek için 

yirminci yüzyılda gösterdikle-

ri bilinçli çabaların diktatör-

lük, devlet-destekli din, insan 

hakları ve yurttaşlık haklarının 

ihlali ve sivil toplumun zayıfla-

ması veya açıkça ortadan kaldı-

rılması gibi sonuçları olduğuna 

da kanidirler. Tek kelimeyle, 

sekülarizm, Müslümanları aşa-

ğılamakla ünlüdür (ve bu aşa-

ğılamayı Kuveyt, Cezayir ve 

Filistin’de batılılara özgü çifte 

standartlar uygulayarak, yoz-

laşmış işbirlikçi yönetimlerin 

baskıcı uygulamalarını des-

tekleyerek ve öteki ülkeleri 

Amerika’nın önderliğindeki 

Batı’nın ekonomik, teknolojik, 

siyasal, kültürel ve askeri gücü 

karşısında ezilecekleri yönünde 

sürekli tehdit ederek yapmak-

tadır). 

Fas’tan Mindanoa’ya kadar 

hilal şeklinde uzanan bölgede 

militan(!) İslam’ın sekülarizmi 

kesin bir dille reddetmesi de, 

haklı olarak, Batı’da birçoklarını 

kaygılandırmaktadır. Bu kaygıyı 

besleyen çokça maddi veri var-

dır ve sekülarizm-karşıtlığının, 

iktidarın yumuşak yöntemler-

le paylaşımını sağlamak yerine 

acımasızca yürütülen iktidar 

kavgasının bir kılıfı olduğunun 

kanıtlanacağı yönündeki endişe 

hâlâ yaygındır, ancak hadiseler 
bu endişeyi büyük ölçüde doğ-
rulamamıştır. Hama (Suriye’de 
bulunan ve sekülarizmin silah-
lı güçlerinin muhaliflerini kan 
banyosunda boğduğu, insanın 
kanını donduran katliamların 
yaşandığı kentin adıdır) örneği-
nin yinelenebileceği yönündeki 
endişeler hala giderilememiştir. 
Eski demokrasilerde yaşayan 
vatandaşlara göre, bu türden 
çatışmalar, bizlere, sekülariz-
min şiddeti meşru gören hoş-
görüsüzlüğün barınağı olduğu 
gerçeğini ve daha genel ola-
rak da, yaşadığımız çağın dini 
eylemliliğin damgasını vurdu-
ğu, kutsalın geri döndüğü ve 
siyasal ve toplumsal hayatta 
sekülerleşmenin izlerinin silin-
meye başladığı bir çağ olduğu-
nu hatırlatması gerekir. 

İlginçtir ki, çok az sayıda ilim 
adamı (Reinhold Bernhardt, 
Gilles Keppel ve Ronald 
Thiemann, son dönemde dik-
kat çeken istisnalardır) bu eği-
limler üzerine yeni ve ufuk 
açıcı düşünceler üretmektedir-
ler. Ayrıca halk büyük ölçüde 
bu düşüncelerden habersizdir 
veya bunların önemsiz olduğu-

nu düşünmektedir (bu iddiayı 

özellikle de sıkı sekülaristler 

dillendirmektedir). Fakat tek 

tük de olsa, halkın sekülariz-

min engelleyici etkilerinden 

gerçekten tedirgin olduğuna 

dair kimi belirtiler de vardır. 

Nitekim dinin hayattan çekil-

mesi ve özel alana hapsedilme-

siyle ilgili kurgusal hikayeler-

den yakasını sıyırmış yeni bir 

siyasal felsefenin inşası yönün-

de çağrılar mevcuttur. Ayrıca 

STK’lar içerisinde ve hükümet 

ile hukukçu çevrelerinde, yeni 

politik uzlaşılara öncülük eden 

(bayramlarda ve ibadet saatle-

rinde çalışanlara erzak tedariki, 

inananların medeni kanunların 

bazılarından muaf tutulması, 

Britanya’da Müslüman okulları-

nın devlet desteği sağlanan ve 

gönüllü yardımlarla yürütülen 

okullar statüsüne kabul edilme-

si gibi) ve hem inananların hem 

de inanmayanların tercihlerini 

uzlaştırmayı hedefleyen pratik 

teşebbüsler de vardır. 

Bu gelişmeler birçok soru-

yu beraberinde getirmektedir. 

Acaba (dinin siyasal gündem-

den bütünüyle çıkarılmasını 

isteyen liberaller de dahil) üze-

Dine saygı göstermek adına, sekü-
larizm gibi evrensel ilkeler aramayı 

bırakmalı mıyız? Bunun yerine, bütün 
ahlakın (bütün dini söylemler ve onun 
karşıtı seküler söylemler de dahil) belir-
li bağlamlarda ortaya çıktığını kabul 
eden bağlam-bağımlı yargılara mı önce-
lik vermemiz gerekir?



Düşünce

rinden bir asır geçtikten sonra 

dahi demokratların çoğu tara-

fından hâlâ el üstünde tutu-

lan on dokuzuncu yüzyıla ait 

sekülarizm doktrini, aslında, 

çatışma üreten ve bugün tec-

rübe ettiğimiz demokrasinin 

özgür düşünme çoğulculuğunu 

tehdit eden bir ideoloji midir? 

Bu ideal, daha demokratik bir 

gelecek uğruna terk mi edile-

cektir? Eğer öyleyse, buradan, 

(belki de bu ‘din’ ve ‘devlet’ 

kelimeleri, giderek çeşitlenen 

dini pratiklerle ve yönetimlerin 

ahlak alanında yaptığı düzen-

lemelerle ilgili sorunların çözü-

münde yetersiz kaldıkları için 

olsa gerek) “din ve devletle 

ilgili tevarüs edilen seküla-

rist kategorilerden ve bunlara 

tekabül eden ‘din ve devle-

tin ayrılması’ düşüncesinden 

vazgeçmek gerekir” anlamı mı 

çıkar? Dine saygı göstermek 

adına, sekülarizm gibi evren-

sel ilkeler aramayı bırakmalı 

mıyız? Bunun yerine, bütün 

ahlakın (bütün dini söylemler 

ve onun karşıtı seküler söylem-

ler de dahil) belirli bağlamlar-

da ortaya çıktığını kabul eden 

bağlam-bağımlı yargılara mı 

öncelik vermemiz gerekir?    

Başka uygun sorular da 

sorulabilir. Örneğin: sekülariz-

min ‘gerçekliği’ne karşı dinin 

‘gerçekliği’nin tartışıldığı açık 

oturumlarda Bitmeyen Tartışma 

Yasası’nın geçerli olduğunu; 

Tanrı’nın var olduğundan veya 

olmadığından kesin olarak 

emin olamayacağımızı; Tanrı 

hakkında konuştuğumuzda 

kim ve ne hakkında konuştu-

ğumuzu kesin olarak bilme-

diğimizi; ve tersinden soracak 

olursak, içkinlik dilini kullana-

rak insanlığın ve hayatın mahi-

yetinin gerçekte ne olduğunu 

bilmediğimizi inkar mı etme-

liyiz? Bu Bitmeyen Tartışma 

Yasası, bizi, dine inananların 

bulutlarla çiftleşip canavarlar 

doğuran İksiyon’a benzedikle-

rini savlayan sekülarist görüşün 

aynı şekilde sekülaristler için de 

geçerli olduğunu ve bu yüzden 

de inananlar ve inanmayanlar 

arasında sekülerlikten uzak yeni 

uzlaşı girişimlerinde bulunul-

masının artık gerekli olduğu-

nu görmeye mi zorlamaktadır? 

Eğer öyleyse, bu durumda bize, 

özgürlük ve eşitliği maksimize 

etmenin yeni yollarını aramak-

tan ve hem inananların hem 

de inanmayanların birbirlerine 

karşılıklı saygı ilişkileri çerçe-

vesinde yaklaşmalarını öner-

mekten (evrensellik iddiaları-

nın artık inanılırlığını yitirdiği, 

on dokuzuncu yüzyıla ait olan 

bir doktrininin neden olduğu 

haksızlıkların ceremesini hala 

çeken kişiler olduğunu da özel-

likle vurgulayarak) başka hiç-

bir siyasal seçenek kalmamış mı 

oluyor? 
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Yine bu sayfanın usu-
lündendir deyip Metin Önal 
Mengüşoğlu’nun düşünce dünya-
sı ve sanat anlayışının da şekillen-
mesinde etkili olduğunu düşün-
düğümüz özyaşam öyküsünden 
kesitler istirham ettik. Bundan 
sonrasının kolay olacağından 
eminiz; zira üstadın hitabeti de 
kitabeti gibi selis. Şöyle başladı 
söze:

“Kordon/Göbek Bağım Har-
put Toprağında Gömülü”

- Muhterem kardeşlerim he-
pinizi hürmetle, muhabbetle 
selamlıyorum, hoş geldiniz. İn-
şallah hâsılası bereketli olan bir 
sohbet olur; onu rabbimden ni-
yaz ediyorum. Rabbimin dilimin 
düğümünü çözmesini diliyorum; 
dilimin düğümü çözülürse hayır-
lara vesile olan bir ticaret doğar 
diye düşünüyorum. 

Beni hayat maceramda uya-
ran, hatırladığım en eski yaşama 
örneklerinden başlamanın önemi 
ve değerini biliyorum; onu sizinle 
paylaşmak istiyorum. 

Harput toprağında doğmu-
şum. Sonraki eserlerimde, şiir-
lerimde de anlatıyorum; insan 
doğarken annesiyle arasında bir 
kordon bağı vardır. Doğumumu 
Elâzığ’ın meşhur ebesi, Ebe Se-
her yaptırmış. -ki Elazığ’da birçok 

Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar

“ASYALI OZAN”

METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU

ABDULLAH YILDIZ

Usuldendir deyip kısa bir Metin Önal Mengüşoğlu biyografi si önce: 

1947 Elazığ doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini babasının memuriyeti sebebiyle Diyarbakır ve Malatya’da 

tamamladı. Ortaokul sıralarında başladığı yazı ve kültür hayatı o zamanın belli başlı dergilerine yazı, şiir, 

hikâye ve denemeler olarak yansıdı. Aynı tarihlerde periyodu kısa süren iki dergi yayınlama denemesi oldu. 

Malatya ekolü içerisinde kazandığı İslami nosyon ve espriyi sonraki yıllarda bütün eserlerinde ciddi bir farklı-

lık olarak yansıttı. Kendi başına bir fi kir ve sanat dünyası kurdu; onu yaşadı ve onu yaşattı. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Fakülte yıllarında düşünce, sanat, kültür dünya-

sında aktif rol alan şair, birçok dergide çalışmalarını yayınladı. Kelime Dergisi Yayınları’nı kurdu ve yönetti. 

Sanatın bir misyon yüklenmesi gerektiğini her vakit savundu. Şiir ve hikâyelerinde bunu kanıtlamaya çalıştı. 

İslamî anlayışın vahye müstenid tevhidi esprisini yaşamaya çalışırken, eserlerinde de bu espriyi özellikle hedef 

ve menzile dönüştürdü.

Birçok alanda eserler verdi. Şiirlerinde geleneğin tadı, folklorun melodisi, modernizmin kazanımları bir-

likte vardır. Hikâyeleri ve romanı, kasaba boyutlarını aşamamış Anadolu şehir hayatına tutulan ayna gibidir. 

Denemeleri ise tavizsiz İslami duyarlığın katışıksız sunumu ve savunusu yüklüdür. 

Memuriyet yapmadı. Diplomalarını yırttı. Bunu inkılâpçı ruhunun statükoya karşı başkaldırısı maksadıyla 

yaptı. Bursa’ya yerleşti; orada maişetini temin edip çalışmalarını sürdürdü. İlk “Gavur Kayrıcılar” (öykü) ve 

“Ben Asyalı Bir Ozan” (şiir) kitabıyla tanıdık onu. “Düşünmek Farzdır”, “Ağabeyime Mektuplar”, “Vahiy ve 

Sanat”, “Müstesna Şair Mehmed Akif” hemen akla gelen diğer eserleri. Ayrıca, yayımlanmış başkaca şiir, 

hikâye kitapları ve bir de romanı vardır. 
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büyüğün, mesela muhtemelen 
Ahmet Kabaklı’nın bile ebesidir- 
Ebeler, doğan çocuğun annesi 
ile evladı arasındaki o kordon 
bağını keser ve adettendir çocu-
ğun doğduğu toprağa gömerler. 
Kanaatimce çocuğun doğduğu 
toprağa gömülen bu kordon 
bağı, o toprakla çocuk arasında 
bir “alaka” kurar. Bilir misiniz 
Kur’ân-ı Kerim’de insanoğlunun 
bir “alaka”dan yaratıldığından 
bahis vardır. Bununla beraber 
insanın topraktan yaratıldığını, 
vefatında da yeniden toprağa 
döneceğini biliyoruz. Bu, inkâr 
götürmez bir vakıadır. Kur’an 
bunu söylemese bile, sanki bütün 
insanların fıtratlarında toprak 
kokusuna dair bir eğilim var gibi 
geliyor bana. Bu, insanın genzini 
yakan bir kokudur. Taze bahar 
yağmurlarının ıslattığı topraktan 
yükselen o kokuyu duymayanınız 
var mı? Genç kuşaklar duymuyor 
olabilirler çünkü toprak kalmadı 
şehirlerimizde; her tarafını beton 
ve asfalt yaptılar şehirlerimizin. 

Ama biraz eskiye gidenler, kır 
hayatını yaşamış olanlar toprak 
kokusundan haberlidirler. Be-
nimle anam arasındaki o kordon 
bağının, yani göbek bağının gö-
müldüğü toprak ise çorak bir 
topraktır. Ot da bitmez, çok fazla 
verimli değildir. Benim şu anda 
yaşadığım şehir ise, Bursa son de-
rece verimli bir şehir...

- Harput’tan söz ediyorsunuz... 
Harput deyince, kadîm bir kültür 
canlanıyor zihnimizde. Peki, El-
Aziz ya da şimdiki adıyla Elazığ 
nereden çıktı?

-Şöyle. El-Aziz uydurma bir 
şehir; sonradan kurulmuştur. Böl-
genin merkezi esasen Harput’tur.  
Harput son derece geniş bir kültü-
rel havzanın adıdır. O bakımdan 
ben Elaziz olarak zikretmiyorum 
Harput olarak hatırlamak ve ha-
tırlatmak istiyorum. İlk soruyla ir-
tibatı koparmadan düşünüyorum 
ve diyorum ki daüssıla dediğimiz, 
nostalji dediğimiz bir şey var; sıla 
hasreti, vatan toprağı, yurt top-
rağı diye bir bağımlılık; o yörenin 

yemeklerini, o yörenin rüzgarını, 
o yörenin yapılarını, o yörenin 
hançeresini, lehçesini, ağzını, tür-
külerini, folklorunu ister istemez 
seviyorsunuz. Bu yaşıma geldim, 
İslam düşüncesi üzerine yoğun-
laşmış birçok çalışma yaptım.  
Ama şimdi biraz sonra, kaynağını 
tespit edemediğim herhangi bir 
yerden bir ses gelse ve bana dese 
ki: “Sinemde bir tutuşmuş yanmış 
ocağ olaydı/ Zülfün karanlığında 
bezme çerağ olaydı/ Zülfün gö-
renlerin hep bahtı siyah olurmuş/ 
Tek zülfünü göreydim bahtım si-
yah olaydı” bu sesi duyar duymaz 
bütün ilgilerimi kopartır o yöne 
dönerim.  Buradan çıkardığım 
“alaka”, insanın üzerinde yara-
tıldığı “alaka” ile akraba olmalı 
diye düşünüyorum. İnsanın irade-
sini de aşan, doğrudan içinden, 
fıtratından belki vicdanından 
kaynayıp fışkıran bir doğuştur. 
Fıtri aidiyetin, mensubiyetin ken-
dini ibrazı, ilanı gibi bir durumdur 
bu. Hepimizin yerli bağları vardır. 
Sanki insana toprakla olan alaka-
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sını unutturmayan, içeriden uya-
rıcı bir ses, bir nefes gibidir. Muh-
temelen sözünü ettiğim o toprak 
kokusunun kaynağı bizzat içimiz-
dedir. Göbeğimizin gömüldüğü 
o topraktan gelen koku; belki 
bizzat kendi kokumuzdur. Ki o 
herkesi tekrar o toprağa davet 
etmektedir. Sıla hasreti dediğimiz 
işte bu olsa gerektir. Memlekete 
gidiyorum, o çorak toprağa, o ot 
bitmeyen toprağa; 50 ya da 100 
kilometreye kadar yaklaşınca an-
sızın burnumun direği sızlamaya 
başlıyor. Sanki o göbek/ kordon 
bağım çekiyor beni. Dehşetli bir 
cazibe karşısında aciz kalıyorum. 
Öyle müthiş bir haz, öyle büyük 
bir saadet duyuyorum ki izahı 
mümkün değil. Bütün insanlarda 
mevcut mudur bilmiyorum. Ama 
benim böyle duygularım var. Bü-
yüdüğün toprağa bağlı olmanın 
bence bir yanlışı yoktur. Bence 
yanlış olan şudur:  ‘benim topra-
ğım senin toprağını döver’ diye-
rek Allah’ın topraklarını birbiriy-
le yarıştırmak. Hepimiz o toprak-
tan gelmedik mi; neyin kavgasını 
veriyor insanlar? Başkasını hiç 
bilmem ama beni tahrik eden 
şey evvela işte o kordon bağının 
gömüldüğü topraktır. Yani biz-
zat kendi öz hamurum. Sonra, bu 
türkü ne diyor, bu türkü nasıl bir 
sevgiyi anlatıyor; diye soruyorum: 
“Zülfün görenlerin hep bahtı si-
yah olurmuş”. Yani bu sevgilinin 
saçları öyle kapalı, öyle örtülü, 
öyle gizli ki o zülüften bir tel gö-
renin bahtı kara olurmuş. Diyor 
ki şair: “tek zülfünü göreydim 
bahtım siyah olaydı”. Bu nasıl bir 
şey? Bunun izahını, çözümünü 
arıyorum kalbimde. Bu türküler 
beni bir yere sevk etti; bu türkü-
lerin kaynağını aramaya, bu tür-
küleri yeniden üretmeye, yaşadı-

ğım çağın türkülerini söylemeye 
tahrik etti beni. Bir şey daha; onu 
da anlatayım.

Anneannem Kur’ân okurdu. 
Bizde Kur’ân çok okunur, gü-
rül gürül Kur’ân okunur. Anne-
annemin Kur’ân dışında başka 
kitapları da vardı; Ahmediye, 
Muhammediye, Kara Davut gibi. 
Hem Osmanlıca hem Arapça me-
tinleri ezbere okurdu. Mevlidi de 
vardı, o da Osmanlıcaydı. Bir gün, 
bazı şeyleri idrak etmeye başla-
dığım vakit öğrendim; annean-
nem Kur’an’ı okuyor, Ahmediye, 
Muhammediye, Kara Davut’u da 
okuyor fakat diyordu ki ‘bunların 
tamamı Allah’tan gelmiştir’. Bu 
son sözün yanlışlığını idrak etti-
ğim gün anneanneme karşı gel-
dim. Kitaplardan birisinin Kur’an 
olduğunu ve bunun Allah’tan 
geldiğini izaha kalkıştım. Diğerle-
rini de göstererek, onların esasen 
başka bir dilde yazıldıklarını, Os-
manlıca olduklarını anlattım. O, 
beni azarlayarak yanından kov-
du ve bağırdı ‘Hadi oradan cahil 
çocuk, bunların hepsi Allah’tan 
gelmiştir.’ Birkaç yıl uğraştım 
ama onu ikna edemedim. Neden 
sonra biraz daha idrakim artın-
ca şunu fark ettim; anneannem 
okuduğu Kur’an’ın Arapça, diğer 
kitaplarınsa Osmanlıca yani Türk-
çe olduğunu bilmiyor. Asla bu iki 
dilin ayırdında değil. Sadece ez-
berlemiş ve öylece yıllardır oku-
yup gidiyor. Onun okumasından 
maksat manaya vukufi yet değil, 
maneviyatına destek aramaktır. 
Kur’an’ın ne dediği, kişiden ne 
istediğinin bir ehemmiyeti yok-
tur. Öteki kitaplar için de sonuç 
aynıdır. Onları da anlamadan 
okumaktadır. Bundan yalnızca 
manevi bir haz almaktadır yahut 
aldığını sanmaktadır. 

Sonraları bir kâğıt uzattım 
anneanneme; okuma bilen bu 
hanımefendi bakalım yazı bili-
yor muydu? Ne gördüm dersi-
niz? Adını bile yazamadı. Size 
de tuhaf geliyor mu bilmiyorum; 
okuyordu ama yazamıyordu. Ben 
bu toplumun çürümüşlüğünün, 
geri kalmışlığının, idrak yoksun-
luğunun bu ezberci, bu haşiyeci, 
bu şerhçi zihniyetten geldiğini o 
gün anladım. Orta mektepte fa-
landım... Okuyordu ama tek bir 
kelime dahi yazamıyordu. Alla-
hım! Ne korkunç bir durumdu 
bu böyle? Siz şimdi anneanneme, 
seccadenin başından kalkmayan, 
tespihini, namazını hiç terk et-
meyen, bizden duasını hiç eksik 
etmeyen anneanneme, varın bir 
isim verin, izah getirin, zira ben 
acizim... 

Oralardan geliyorum; bunlar 
beni var eden mayamı oluştu-
ran çevrenin kültürel dokusudur. 
Bunlardan birisi yani türküler 
beni sanat ve edebiyata, annean-
nemin idrak daralması da tefek-
küre yani tefekkür ederek yaşa-
maya doğru tahrik etti. Böylece 
gördüm ki ben artık okuryazar 
bir insanım. Okuryazarım çünkü 
okuduktan sonra artık yazıyorum 
da. Sadece ismimi değil, şiirler ya-
zıyordum, öyle başladım...

Mengücekoğullarından Halil 
Beyin Torunu

- Ardından da çok genç yaşta 
iken Malatya Fikir Kulübü’nde 
buldunuz kendinizi... Ve tabi ki, 
Fikir Kulübü’nün banilerinden 
üstat Mehmed Said Çekmegil’in 
rahle-i tedrisinde. Herhalde, üsta-
dın o meşhur terzi dükkânından 
ve o tarihi mekânın Tevhidi dü-
şünce geleneğimizdeki yerinden 
de söz edersiniz... 
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-Şimdi oraya gelelim... Beni 
terzi dükkânından önce tahrik 
eden bir şey daha vardı...

Malatya’ya tayinimiz çıktı. 
Devlet Demiryolları’nda apo-
letli memurlardan birisiydi ba-
bam, namazlı niyazlı bir insandı. 
Siirt’te bir şeyhe bağlıydı; Şeyh 
Alaaddin diye bir zat, rahmetli 
oldu, şimdi onun yerine oğlu geç-
ti. Biliyorsunuz, bizde yönetim 
kademeleri babadan oğula geçer, 
ulema kademelerinde ve tekkede 
de öyledir. Sünni dünyada salta-
nat bir ideoloji gibi yerleşmiştir; 
akide kitaplarına bile girmiştir. 
Saltanat hiç tükenmez, baba-
dan oğula hem mülk geçer, hem 
ilim, hem de otorite. Yani Sünni 
dünyanın haleti ruhiyesi budur. 
Ancak bana babamın babası 
olan dedemden bir şey geçmedi; 
Mengücekoğulları’nın son oğlu 
olan dedem 35 yaşlarında Dersim 
isyanının ilk kurşunuyla arkadan 
vurularak öldürülen Halil Bey’dir. 
Dersimin son beyi, 48 köyün 
şer’iyye senediyle sahibi olan ba-
bamın babasını vuruyorlar. Bizim 
aile Tunceli’nin Mazgirt’inden 
Dersim isyanı münasebetiyle çıkı-
yor, Harput’a yerleşiyor; Harputlu 
oluyor. -Dersim o döneme göre 
Harput’a yakın ve emniyetli bir 
beldedir.- Uzatmayalım, dedemin 
48 parça köyünden bir tek arpa, 
bir tek buğday tanesi dahi bana 
kalmadı. Siz bir yandan Sünni 
dünyanın saltanat ideolojisini dü-
şüne durun, beri yandan mülkün 
sahibi olan Allah’ı hatırlayın ki, 
öz dedemin 48 tane köyü vardı, 
ondan bir tek arpa tanesi dahi 
bana kalmadı. Görmüyor musu-
nuz Mülk nasıl el değiştiriyor; siz 
niçin bu saltanatı devam ettiri-
yorsunuz ey Sünniler? Her neyse, 
babam, babasının mülkünden 

umut kesince Demiryollarına me-
mur olmuş. Mengüceklerin son 
prensine artık Dersim toprağında 
huzur ve güven yoktur. Toprak 
vardır lakin üzerinde çalışacak 
insan unsuru zayiat vermiştir. Bir 
isyan çıkmıştı, yıllarca sürmüştü, 
her şey tahrip olmuştu; ahalisinin 
bir kısmı öldürülmüş, bir kısmı 
sürgün edilmişti; ahali kalmamıştı 
yani Şair Eşref’in dediği gibi “kıra 
kıra elde ahali kalmayacak”, elde 
ahali kalmamıştı. Babamın me-
muriyeti Elaziz istasyonundan 
sonra ‘Bakır Maden’ kasabasında 
sürüyor. Maden’e de babanım 
annesi olan nenemi gömdükten 
sonra Diyarbakır’da ilk mektebe 
başladım. Orta mektep sıraların-
da da Malatya’ya geldik... Sebep 
hep babamızın tayinleridir.

Malatya’da ben artık okuyan 
yazan bir insandım. Sürekli kitap-
çı vitrinlerini dolaşan, harçlıkla-
rını dergilere ayıran birisiydim. 
Yeni İstiklal dergisi çıkıyordu o 
tarihlerde, Necip Fazıl başyazarıy-
dı. Yeni İstiklal’de Mehmet Said 
Çekmegil’in şiirlerini okuyordum 
ama Said Çekmegil’in Malatya’da 
olduğunu bilmiyordum... Ortao-
kulu ve liseyi biraz uzun okudum. 
Zaten mektebe kerhen gidiyor-
dum. Babamın esiri gibiydim. 
Eğer  beni serbest bıraksaydı, asla 
okula gitmezdim. Bu yüzden üze-
rimde mektebin az biraz tahribatı 
vardır. Mümkün mertebe atmaya 
çalıştım, diplomalarımı yırtarak 
yaptım bunu; ama gene hâlâ var-
dır o tahribatın izleri. Ben alaylı 
olmayı tercih etmiş bir insanım. 
Özellikle bugünkü materyalist 
eğitim sisteminin tahribatından 
ürperiyorum. Neyse, çok hareket-
li biri olduğumdan mı nedir, daha 
ortaokulda ilk Türkçe dersimizde, 
Namık Kemal’in bir beytini arka-

daşlarımdan hiçbiri okuyamamış-
tı. Sıra bana geldiğinde “Bais-i 
şekva bize hüzn-i umumidir Ke-
mal/ Kendi derdi gönlümün billâh 
gelmez yâdıma” yı Osmanlıcasıy-
la çok başarılı bir biçimde düzgün 
okumuştum. Öğretmen beni ib-
retle gösterdi; bu olaydan sonra 
bulunduğum her sınıfta edebiyat 
sanat yönünden parmakla göste-
rilen birisiydim. Bir münazara dü-
zenlendi; ‘insanların gelişiminde 
adalet mi önemlidir tıp mı önem-
lidir’ diye bir tartışma yapıyoruz. 
Beş kişi bir tarafta beş kişi diğer 
tarafta. Ben adalet taraftarıyım. 
Tohum dergisi vardı o zaman, 
Tohum dergisinden adaletle ilgi-
li denemeler okumuşum, güzel 
hazırlanmışım. O yıllarda memle-
kette bu tür etkinlikler yoktu, za-
ten yasaktı biliyorsunuz. Tek Parti 
döneminin baskıları hafızalarda 
tazeyken, 60 İhtilali’nden de yeni 
çıkılmıştı. Millet sanki uçurumun 
kenarına sıkışmış vaziyetteydi. 
Bu tür sosyal etkinliklere karşı 
susamışlardı. Düşünmek, düşün-
düğünü ifade etmek herkesin 
kârı değildi. Bir lise veya ortao-
kuldaki şiir gecesi, münazara gibi 
etkinlikler, şehrin münevverlerini 
cezb ediyordu. Onlar da veli sıfa-
tıyla geliyorlardı dinlemeye. İşte 
o münazaranın birinde konuş-
macılardanım ve adaletin savu-
nucularındanım. Öbür grup tıbbı 
savunuyor; en son şöyle dediler: 
‘tıp o kadar insanların hayatın-
da önemlidir ki, insanların kalbi 
bile tıp tıp tıp diye atar’. Tabi sıra 
bana geldi, ben kalktım dedim ki: 
‘arkadaşlarımız kalbe kulaklarını 
çok dikkatle vermemişler; kalp 
tıp tıp tıp diye değil, hak hak hak 
diye atar’. Münazaradan yine de 
onlar galip çıktılar. Çünkü öğret-
menlerimizin büyük çoğunluğu o 
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zaman sol fi kirliydiler. Bence tıp-
çılara torpil geçtiler. Fakat on ko-
nuşmacı arasından en iyi konuş-
macı olarak ben seçildim. İşte o 
münazarada dinleyiciler arasında 
Said Çekmegil, Alaaddin Gürün 
gibi şehrin entelektüelleri de var-
mış. Said Çekmegil beni dinledik-
ten sonra ‘bu çocuk kim’ demiş. 
Aramışlar, beni bir müddet bula-
mamışlar... 

Malatya Ekolü, Malatya Fikir 
Kulübü ve Said Çekmegil

Bir gün bir terzi dükkânının 
önünden geçerken, cama tık tık 
tık vuruldu; birisi içerden beni 
çağırdı.  Girdim, Said Çekmegil’in 
damadı Alaaddin Gürün’dü rah-
metli. (Onun kızı Ferda Hanım 
şimdi Nida dergisini çıkarıyor.) 
Dedi ki: ‘sen fi lan münazarada 
konuşan çocuk musun?’ ‘Evet’ 
dedim. Koltuğumda da Tercü-
man gazetesi var. ‘Bunu okuyor 
musun?’ dedi. ‘Başka bir şey bu-
lamadığım için, sevmiyorum ama 
sağcı Ahmet Kabaklı falan bir 
şeyler yazıyor, bu sebepten oku-
yorum’. Şaşırdı. ‘Sen’ dedi; ‘bi-
zim burada toplantılar var, gelir 
misin?’ ‘Gelirim’ dedim. Meğer 
o terzi dükkânının arkasında bir 
oda varmış, orada toplanırlarmış. 
Resmi olarak Malatya Fikir Ku-
lübü vaktiyle kurulmuş. Fakat o 
tarihlerde artık resmen faal de-
ğildi. Bir derneği o dönemlerde 
kurmak ve yürütmek çok zordu. 
Sıklıkla polis tarafından basılı-
yor, bu da sıkıntı yaratıyordu. O 
sebepten derneği kapatmışlar. 
Şimdilerdeyse gayrı resmi olarak 
haftanın belirli günlerinde, terzi 
dükkânının arkasında, ön cad-
deden görünmeyen bir odada 
sohbetler devam ediyormuş. Er-
tesi gün Malatya’daki arkadaşla-

rıma sordum; (tabi ben garibim, 
Malatya’ya Diyarbakır’dan gel-
mişim, Elazizliyim, çevreyi pek 
bilmiyorum) ‘yahu beni bir ter-
zihaneden çağırdılar, orada top-
lantı oluyormuş, beraber gidelim’ 
dedim. ‘Neresi’ dediler; ‘fi lan yer’ 
dedim; Said Çekmegil’in adını 
duyunca; ‘aman, oraya gitme’ 
dediler. Niye? ‘O, nurcu’ dediler. 
“Nurcu”yu da ilk defa o zaman 
duydum. Allah Allah, “Nurcu” 
ne? Arkadaşlar beni engelleye-
ceklerini zannettiler. Oysa ben 
daha şiddetli tahrik oldum. İyi 
ya, dedim, kendi kendime, gider 
öğrenirim ne olduğunu! Müthiş 
meraklanmıştım. Erkenden git-
tim dükkânın önüne, daha açıl-
mamıştı. Bekledim, kış günüydü, 
dondum Malatya’nın soğuğunda. 
Ama yılmadım bekledim. Nihayet 
Alaaddin Gürün göründü ve bana 
‘geldin mi’ dedi; ‘geldim’ dedim. 
Sohbetler Çarşamba ve Cumarte-
si akşamları yapılıyordu. Malatya 
Fikir Kulübünün kendine mahsus 
bir sohbet usulü vardı. Her gece 
sürpriz olarak bir konu ortaya 
atılıyor, ardından bir reis seçi-

liyordu. O reisin başkanlığında 
sürpriz olarak seçilen konu orda, 
sağdan başlayarak konuşuluyor-
du. Herkesin konuşma mecburi-
yeti vardı. Konu hakkında bir şey 
söylemek istemeyen de gerekçe-
sini açıklamalıydı. Bu hususta bir 
şey bilmediğini yahut başka bir 
sebebi açıklamalıydı. Birinci tur-
dan sonra ikinci tur yapılıyordu. 
Bu tenkit turuydu. Hülasa son de-
rece medeni ve çok entelektüel 
bir oturumdu bu.

- Evet, Said Çekmegil mer-
humdan hatırladığım kadarıyla; 
herkes mutlaka bir şeyler söyle-
mek, bir fi kir beyan etmek zorun-
da imiş...

-Söylemeyen de dediğim gibi 
niçin söylemediğini söylemek zo-
rundaydı. Yani en azından, ‘Ar-
kadaşlar, ben bu konu hakkında 
bir şey bilmiyorum’ diyebilme 
cesareti aşılıyordu insanlara. Ger-
çekten de beni eğiten bir mektep 
var; işte o mektep Malatya Fikir 
Kulübü’dür.  O mektepte ben 
sanıldığı kadar uzun boylu kal-
mış birisi değilim aslında. Çünkü 
tanıştıktan kısa bir süre sonra 
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üniversiteyi kazandım ve gittim. 
Topu topu lise hayatı boyunca 
üç-dört sene falan o mektepte 
okudum. Ama o mayayı, o ha-
muru oradan aldım. Mektebimin 
esprisini Malatya’dan getirdim, 
İstanbul’da uygulama alanı bul-
dum. Mesela, Ali Bulaç gibi ismi 
meşhur olan birçok arkadaşın da 
devam ettiği bir Malatya Fikir 
Kulübü modeli oluşturmuştuk 
70’li yıllarda İstanbul’da. 70’ den 
78-79’a kadar devam etti bu çalış-
malar, ev sohbetleri şeklinde. 

Bence Said Çekmegil’in fi k-
riyatı şöyle özetlenebilir: O, 
Türkiye’de o tarihlerde ikaz mü-
essesinin ve tenkidin ibadet ol-
duğunu hatırlatan neredeyse tek 
mütefekkirdi.  Oysa bizim toplu-
mumuzda maalesef baskın olan 
kültür, hoşgörü kültürüydü. Bi-
liyorsunuz, ‘Hoş Gör’ diye hatlar 
yazılır. Evlerin, mabetlerin duvar-
larını süsler. Yani ‘gözünü yum, 
gözünü kapat, hoş gör, sesini çı-
karma, dokunma’... Hani biliyor-
sunuz, Mushafl arın sırtına da içe-
risinde ‘dokunma’ kelimesi geçen 
o meşhur ayeti yazmışlardı bir 
zamanlar. Kur’ân-ı Kerim’de altı 
bin iki yüz küsur ayet vardır; bula 
bula içerisinde ‘dokunma’ kelime-
si geçen ayeti bulmuşlar; başkası 
yokmuş gibi.  Hani şu ‘abdestsiz 
dokunma’ diye yanlış anlaşılan 
âyetten bahsediyorum.  Mushaf-
lar, halen olduğu gibi önceleri de 
resmi kontrolden geçerdi. Ve he-
men hepsinin sırtında bahsi ge-
çen o ayet yazılı idi. Şimdi kaldırdı 
galiba Diyanet onu. Eskiden, ‘ona 
dokunma, aman ha çarpar’, de-
nilirdi Kur’an-ı Kerim hakkında. 
Bize de öyle öğretmişlerdi, eli-
mize almaktan korkar, ürkerdik 
çocukken.  Hatta ben bazı Akaid 
kitaplarında gördüm, ‘Kur’ân-ı 

Kerim’i gâvur beldelerine götür-
mek haramdır’ deniyordu. Niye? 
Ya Kur’an’a hakaret ederlerse; 
bundan mı korkuluyordu acaba? 
Peki, belki de okuyup anlayacak 
ve mucibince davranacaklar; o 
zaman ne yapmalıdır? Kur’ân’ın 
nesnesini böylesine fetişleştirmiş 
bir toplumdan mı bahsediyoruz 
yoksa biz? Muhteviyatını, özünü, 
değiştirici-dönüştürücü soluğunu 
anlamış bir toplum yoktu galiba 
karşımızda. Dolayısıyla, ilk defa 
benim gördüğüm kadarıyla ve en 
azından bizim muhitimizde, Çek-
megil, tenkidin ibadet olduğunu 
kitaplaştırmıştı. Bununla kalma-
mış, olayı moda haline getirecek 
boyutta ısrarlı davranmıştı. Asli 
önemi de buradan gelmektedir. 
Said Çekmegil’in işte böyle bir 
aktivitesi vardı. Malatya Fikir Ku-
lübü, çok önceleri Malatya Kültür 
Derneği olarak varmış.  Ama en 
aktif, en yetiştirici soluğunu be-
nim bulunduğum dönemde yaşa-
dı. Çünkü söylemlerindeki fark o 
tarihlerde fark edilmeye başladı. 
Müslümanlar arasında detaylı 
ayrılıkların da dönemidir o dö-
nem. Böylece Malatya Fikir Ku-
lübü adeta ekolleşti. Necip Fazıl 
ve Sezai Karakoç’un bu husustaki 
şehadetleri önceki hatıratlarında 
mevcuttur. Ama sonraki hatıra-
larında maalesef ayıklanmış, yok 
edilmiştir. 

Ankara’da Kriter dergisi ya-
yımlanmaya başladı. Editörü ise 
üstadın oğlu M. Selami Çekmegil 
idi. Kriter dergisi ile birlikte Said 
Çekmegil’in özgün fi kriyatı ma-
hallilikten ilk kez merkeze taşın-
mış oldu. Kendisi Anadolu’da idi 
ancak Kriter dergisi Ankara’dan 
sesleniyordu. Merkezle olan te-
masın en önemli adımıydı bu. 

Elbet Said Çekmegil’i de oluş-

turan ortamın kimi önderleri var: 

babası Sanih Bey bir medrese 

hocasıdır. Kendisine dayı dediği 

Topal Hoca namlı, halaoğlu Bekir 

Hoca ise umumi harpte Rusya’da 

esir kalmış birisidir. Rusya’da esir-

ken muhtemelen Musa Carullah 

Bigiyef’in öğrencileriyle aynı zin-

danda yatmıştır. Orada yetişmiş, 

döndükten sonra da Malatya’ya 

ciddi bir hareket getirmiştir. Güç-

lü soluğuyla arzuhalcilik ve dava 

vekilliği yapmaktadır. O zaman 

ilkokul mezunları bile avukatlık 

yapıyor; ‘dava vekili’ bir nevi avu-

kat demektir. Fikir Kulübü’nün 

ilk nüvesi demek olan Malatya 

Kültür Derneğinin de kurucula-

rındandır Bekir Hoca. Dernekte 

CHP.li vekiller, şehrin her fi kirden 

okuryazarları mevcuttur. Ayrıca, 

Malatya’da İsmail Hatip Erzen 

adlı bir müftü vardı. Bu zat Ezher 

ulemasındandır. Ezher’de oku-

muş, ilim ehli ve son derece pratik 

bir adamdır. Said abiyi yetiştiren 

muhitin maruf simaları bunlardır. 

Said abi söz konusu muhitten al-

dığı teorik temeli bir harekete, 

bir aktiviteye dönüştürdü ve ken-

dinden sonrakilere emanet etti. 

Sürekli genç insanlarla düşüp 

kalkarak, kendisi de hep genç 

kalmayı bildi. Sözgelimi, Büyük 

Doğu Cemiyeti’nin Malatya ku-

rucusu, ayrıca Cemiyetin genel 

yönetim kurulu üyelerinden biri-

sidir Said Çekmegil.

Gelecek sayıda; 

Mehmet Said Çekmegil Aka-

demisi, Malatya Ekolü İstanbul’a 

Taşınıyor, Sezai Karakoç ve Necip 

Fazıl’la Birliktelikler…
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Gökler ve yer biz insanlar için, 

bizler de Allah’a ibadet için yara-

tıldık.

Bütün Peygamberlerin ortak 

tebliği olan İslâm, nasıl ibadet 

edileceğini öğretmek için gönde-

rildi. (Hud 7; Zariyat 56)

İslâm Dini’nin son Peygamberi 

Hz.Muhammed’in örneklendirdi-

ği Kur’ânî emirler ve yasakların 

her birine itaat ibadettir.

 Yüce Allah’ımızın, elçisi 

Hz.Muhammed’in bizzat öğre-

tip misallendirdiği Kur’ânî emri 

olduğu için Namaz ibadettir, 

fakat bütün hayatın ibadetleşti-

rilmesi için gerekli olan enerjiyi 

de üreten ve İslâmî imana belge 

olan ibadettir.

 Kur’ân’a göre bütün insan 

topluluklarına peygamber gön-

derildiği için Namaz insanlığın 

bildiği fakat tahrif ve zayi etti-

ği ibadet olmuştur. (Nahl 36; 

Meryem 59; Fatır 24)

İki bölümlü bu çalışmada yal-

nızca Kur’ân’dan hareketle nama-

zın insanlık tarihi kadar eski,fakat 

Kıyamet Günü’ne kadar da kalıcı 

olduğuna değineceğiz.

 Birinci bölümde namazla ilgi-

li olarak Peygamberlerden genel, 

ikinci bölüm de ise özel misaller 

vereceğiz.

 Birinci Bölüm

Namaz İlk Peygamberle 

Başladı

I- Kur’ân’ın işaretlerine göre 

ilk insan ve ilk Peygamber Hz. 

Âdem’dir.İlk yerleşim merkezi 

Ümmül-Kura olarak nitelenen 

Mekke’dir.İbadet için kurulan ilk 

mabet de Mekke’deki Kâ’be’dir.

(Al-i İmran 33,59,96; Nisa 30-33; 

Şura 7)

Buradan hareketle ilk Mabet 

olan Kâbe’nin ilk insan ve 

Peygamber olan Hz.Âdem tara-

fından ibadet için kurulduğunu 

anlayabiliyoruz.Ancak onun tara-

fından yapılan ibadetin namaz 

olduğu hakikatini ise aşağıda ilk 

örneği açıklanacak birbirlerini 

doğrulayan Kur’ânî işaretlerden 

kavrabiliyoruz. 

Kâ’be’nin Kur’ân’da tekrarla-

nan adı Beyt’tir; el-Beyt, el-Beytül-

Muharrem, el-Beytül-Atîk.

Kâbe’nin iskân için değil, 

ibadet için bir diğer anlatımla 

namaz için inşa edildiğini dolayı-

sıyla ilk mabette yapılan ibadetin 

namaz olduğunu Hz. İbrahim’in 

dilinden öğreniyoruz:

“Rabbimiz! Ben neslimden 

bir kısmını, ‘namazı dosdoğru 

kılmaları’, Senin Muharrem/say-

gın Beytinin yanında ekinsiz bir 

vadiye yerleştirdim.

Rabbimiz! Sana şükretmele-

ri için İnsanlardan bir kısmının 

kalplerini onlara meylettir ve 

onları her türden ürünlerle rızık-

landır.” (İbrahim 37)

Bu âyette Hz.İbrahim, zürriye-

tini; eşi Hacer’le küçük oğlu İsmail’i 

ve onların ardından gelecekle-

ri ekinsiz bir araziye; el-Beytül-

Muharrem olan Kâ’be’nin yanı 

başına iskân ettiğini açıklıyor.

El-Beytül-Muharrem’in yanı başı-

na yerleştirmesini de “namaz kıl-

maları” ifadesiyle,namaz kılma-

larını sağlama amacıyla beyan 

ediyor.

Bu açıklamanın doğrula-

yıcı bir üslupla Rabbimiz tara-
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fından aktarılması,Kâbe’nin 

Hz.Âdem döneminde bu gaye 

ile yapıldığına işaret etmekte-

dir.Çünkü Hz.İbrahim el-Beytül-

Muharrem’de namaz kılındığı 

bilgisini Nuh tufanıyla silinmiş 

kalıntılardan edinemeyeceğine 

göre Rabbinden aldığı vahiyle 

öğrenmiştir.

Nitekim anlamını sunaca-

ğımız Hac sûresini 26. âyetiyle 

Hz.İbrahim’e el-Beyt’in mekânının 

tavaf edecekler yanı sıra kıyama 

duracaklar ,rukûa varacaklar ve 

secdeye gidecekler için hazırlan-

dığının bildirilmesi de Kâ’be’nin 

namaz için tesis edildiğini delil-

lendirmektedir:

“Bir zamanlar İbrahim için 

Kâbe’nin yerini (şöylece emirler 

vererek) hazırlamıştık:

Bana hiçbir varlığı 

ortak koşma,evim (Kâbe’y)

i, tavaf edecekler,kıyamda 

duracaklar,rukûa varacaklar ve 

secdeye gidecekler için tertemiz 

kıl;maddî kirlerden ve putlardan 

arındır.”

 

II- Yüce Allah Meryem sûresinde 

Hz. İbrahim’i ve ondan sonra 

Peygamber olarak gönderilen 

İshak’ı, Yakûb’u, Musa’yı ve 

Harun’u anar. Zaman yönünden 

geriye dönerek Ehline namazı 

emreden İsmail’i ve İdris’i yad 

eder. Sonra da şöyle buyurur:

“Onlar Âdem’in soyun-

dan, Nuh ile beraber gemi-

de taşıdıklarımızdan,İbrahim 

ile Yakub’un ve hidayet verip 

seçkin kıldığımız kimselerin 

soyundan,Allah’ın nimetleri-

ne erdirdiği elçileri idi.Onlara 

Rahman (olan Allah)ın âyetleri 

okunduğunda ağlayarak secde-

ye kapanırlardı. 

Onların ardından namazı 

bırakan ve şehvetlerinin peşine 

düşen bir nesil geldi ki,onlar da 

azgınlıklarının cezasını çekecek-
ler.”

Yukarıda anlamı sunulan 58. 
âyetten hemen sonra gelen

59. âyette “Hüm” 
zamiriyle anılan kişilerin 
Hz.Âdem’in,Nuh’un,İbrahim’in 
zürriyetinden gelen Peygamberler 
olduklarına işaret edilir.Onların 
her birinden sonra gelen nesille-
rin namazı zayi ettiği açıklanır.

Bu açıklama da Hz.Âdem’e 
ve Nuh’a kadar uzanan nesiller-
de zikredilen Peygamberler ara-
cılığıyla namazın emredildiğini 
gösterir.

 Yukarıda yapılan açıklamayı 
Enbiya suresinin ilgili âyetleri ile 
de doğrulayabiliriz.

Enbiya sûresinin 73. âyetinde 
“Hüm” zamiri ile Hz.İbrahim’e, 
Lut’a, İshak’a ve Yakub’a işaret 
edilerek şöyle buyrulur:

“Onları emrimizle doğru yolu 
gösteren önderler yaptık ve 
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kendilerine hayırlı işler yapma-

yı, namazı dosdoğru kılmayı ve 

zekâtı vermeyi vahyettik.Onlar 

yalnız Bize ibadet eden kullar-

dı.”

III- Nisa sûresinin 163.âyetinde 

Hz. Nuh’a vahyedildiği gibi 

Hz.Muhammed’e de vahyedildiği 

bildirilir

Şura sûresnin 13.âyetinde 

ise Nuh’a emredilenin 

Hz.Muhammed’e iman edenlere 

şeriat kılındığı şöylece açıklanır:

“Allah, Din’den Nuh’a şerîat 

kıldığını sizin için de şerîat /yapıl-

ması gereken vazifeler kıldı. Aynı 

şeyi ‘Dini ayakta tutun ve onda 

ayrılığa düşmeyin’ diye sana da 

vahyettik. İbrahim’e.Musa’ya ve 

İsa’ya da emrettik.Fakat senin 

kendilerini davet ettiğin Din 

Müşriklere /Allah’tan başka kişi 

ve güçlere ilahlık yakıştıranlara 

ağır geldi.Allah ise ona dileyeni 

seçer ve kendisine yönelenleri 

ona iletir.”

Âyette Hz. Muhammed’e 

Şerîat kılınanın benzerinin Nuh’a 

da şerîat kılındığı açıklandığına 

göre namazın Hz. Nuh’a ve ona 

iman edenlere de emredildiğini 

ilmî bir katiyetle kabul edebiliriz. 

Çünkü namaz Hz. Muhammed’e 

ve ona iman edenlere beş vakit 

olarak emredilen ibadettir.

IV- Kurân bize, Hz.Âdem’in iki 

oğlundan kurbanı kabul edile-

nin diliyle Allahın ancak Muttaki 

kulların yapacakları ibadetleri-

hayırları kabul edeceğini açıkla-

maktadır:

“Allah ancak ve ancak 

Müttakiler’den kabul eder.” 

(Maide 27) 

Kur’ân’ın temel kavramların-

dan biri olan el-Müttakun’un ana 

vasıflarından birinin namaz oldu-

ğunu da bize Kur’ân bildiriyor:

“Kur’ân, kendisinde hiç-

bir şüphe olmayan Kitap’tır.O, 

Muttakiler için yol gösterici-

dir. Onlar( Müttakiler) Ğayb’a/

akıl ve duygu organlarıy-

la kavranılamayacak olanlara 

inanırlar,namazlarını dosdoğ-

ru kılarlar ve kendilerine rızık 

olarak verdiklerimizden bağış-

larlar.Onlar sana indirilene de 

inanırlar,senden önce indiri-

lene de.Onların Âhiret’e de 

kesin imanları vardır.İşte onlar 

Rablerinde bir hidayet üzerinde-

dirler ve onlar kurtuluşa erenle-

rin ta kendileridir.” (Bakara 2-5)

Hz.Âdem’in çocukları tarafın-

dan bilinen/kullanılan Müttakiler 

kavramı namazı da içine aldığına 

göre namazın onlar tarafından 

bilindiği hakikatini kabul edebi-

liriz. 

V- Allah’ın tesbîh edilmesi 

emri ile başlayan A’la sûresinin 

14-16. âyetlerinde şöyle buyru-

lur:

“Kurtuluşa erdi arınan ve 

Rabbinin adını anıp namaz kılan.

Fakat siz dünya hayatını tercih 

ediyorsunuz.Oysa âhiret daha 

hayırlı ve kalıcıdır.”

Bu âyetlerde ruhunu arındı-

ran, Allah’ı anan ve namaz kılan-

ların felah bulacağı açıklanır. 

Sonra da bu ameller dizisinin 

felah sebebi olacağı gerçeğinin 

İbrahim’e ve Musa’ya gönderilen 

sahifelerde bildirildiği şöylece 

ifade edilir:

“Bunlar, evvelki (kutsal)

sayfalarda;İbrahim ve Musa’nın 

sayfalarında da vardı.” (A’la 

18-19)

Bu âyetlere konumuz zavi-

yesinden bakıldığında namazın 

İbrahim ve Musa gibi İslâm’ın 

önceki Peygamberleri aracılı ile 

de emredildiğini anlıyoruz.

 

V I -  C e n n n e t ’ l e 

mükâfatlandırı lma ve 

Cehennem’le azaplanma, 

Hz.Âdemden Hz.Muhammed’e 

kadar bütün Peygamberlerin 

tebliğlerinde yer alan îman esas-

larından biridir.

Kur’ân, zamanla kayıtlamak-

sızın Cennet’e gireceklere ve 

Cehennem’e atılacaklara ilişkin 

açıklamalar yapmaktadır.

Hz.Âdem dahil (Bakara 38-39) 

bütün Peygamberlerin ümmetle-

rine şamil olan bu açıklamalar-

da namaz ,iman,zekât ve diğer 

amellerle birlikte Cennet’e

girme sebebidir. Kur’ân’ın bir 

çok sûresinde açıklanan bu haki-

kat, Müminun sûresinde şöylece 

beyan edilir:

“Müminler gerçekten kurtu-
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Kur’ân’da, Cennet’e girme vesi-
lelerinin aksine namazsızlık da, 

imansızlık ve zekâtsızlıkla birlikte 
Cehennem’e girme sebebi olarak 
zikredilmektedir.
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luşa ermişlerdir.Onlar namazla-

rında derin bir iç huzuru içinde-

dirler.Onlar boş şeylerden yüz 

çevirirler.Onlar zekat veric olmak 

için çalışırlar.Onlar iffetlerini 

korurlar…Onlar sözleri ve söz-

leşmelerine bağlılık gösteririler.

Onlar namazlarını gözetip korur-

lar/deamlı kılarlar.İşte onlar varis 

olacak olanlardır.Onlar Firdevs 

Cenneti’ne varis olurlar ve orada 

ebediyen kalırlar.” (Müminûn 

1-11)

Kur’ân’da, Cennet’e girme 

vesilelerinin aksine namazsızlık 

da, imansızlık ve zekâtsızlıkla 

birlikte Cehennem’e girme 

sebebi olarak zikredilmekte-

dir. Müddessir sûresinin 42-47.

âyetlerini örnek olarak sunabi-

liriz:

“Cennet’e girenler, 

Cehennem’e yuvarlananlara 

sorarlar:

-Sizi Sakar olan Cehennem’e 

düşüren ne oldu. Onlar da şöyle 

derler:

Biz namaz kılmazdık, yok-

sulları doyurmazdık. Batıl’lara 

dalanlarla birlikte biz de dalıp 

giderdik. Sorgulanacağımız 

Kıyamet Günü’nü yalanlardık. 

Sonun da kesin gerçekle karşı-

laştık.”

İşaret olunan bu Kur’ânî ger-

çekler de namazın Hz.Âdem dahil 

İslâm’ın ilk Peygamberlerinden 

beri inançlı insanlara emredildi-

ğini göstermektedir.

VII- Kur’ân, Camiler gibi 

Havraların,Kiliselerin ve 

Manastırların Allah’a ibadet yer-

leri olduklarını açıklamakta, yıkıl-

malarını da yasaklamaktadır.Hac 

sûresinde şöyle buyrulur:

“Onlar sırf, -Rabbimiz Allah’tır 

dedikleri için yurtlarından çıka-

rıldılar. Eğer Allah insanların bir 

kısmının zulmünü bir kısmıyla 

defetmeseydi, içlerinde Allah’ın 

adı çokça anılan manastırlar, 

kiliseler, havralar ve mescitler 

yerle bir edilirdi. Allah kendisi-

ne yardım edenlere elbette yar-

dım edecektir. Hiç şüphesiz Allah 

karşı konulamaz güç sahidir, 

mutlak galiptir.” (Hac 40)

Mescitlerde yapılan ana iba-

detin namaz olduğu gerçeği ve 

bir de Ehl-i Kitab’ın mabetlerinde 

yaptıkları ibadetlerinde namaz 

benzeri ritüellerin bulunması 

da, namazın Muhammed öncesi 

Peygamberlerin tebliğlerinde yer 

aldığına işaret etmektedir.

Aşağıda, peygamberlere iliş-

kin olarak vereceğimiz misaller 

de işaret edilen gerçeği pekiştir-

mektedir.

VIII- Allah gönderdiği 

Peygamberlerin çok azını bize 

bildirmektedir. Bu sebeple tam 

olarak kimlere Kitap verildiğini 

bilmiyorsak da her insan toplulu-

ğuna bir Peygamber gönderildi-

ği Kur’ân bildirisinden hareketle 

Kitap verilen toplulukların pek 

çok olduğu gerçeğine ulaşabili-

yoruz. 

Tarihi topluluklara Kitaplar 

verildiğini açıklayan Kur’ân,bu 

Kitap’larda onlara verilen ortak 

emirleri de şöylece açıklamak-

tadır:

“Kitap verilmiş topluluklar, 

kendilerine apaçık deliller gel-

dikten sonra parçalanıp bölün-

düler. Oysaki onlara Tevhit 

inancıyla yalnızca O’ndan gelen 

Din’e yönelerek sadece Allah’a 

ibadet etmeleri, namazı kılmaları 

ve zekâtı vermeleri emredilmişti. 

Dosdoğru Din de zaten buydu.” 

(Beyyine 4)

Kutsal Kitaplar’da verilen 

baş emirler arasında namazın 

yer alması,Peygamber gönderi-

len bütün topluluklara namazın 

emredildiğini kanıtlamaktadır.
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Ana dili Türkçe olup da biraz 
okuma yazmaya düşkün herkes 
gibi M. Said Çekmegil de sanat 
ve düşünce hayatına şiirle başla-
mıştır. O tarihlerde, İslâm’ı sosyo 
kültürel bir aidiyet olmak yeri-
ne, kendisine dert ve dava edi-
nenlerin önünde model olarak 
duran iki imza vardı: Mehmed 
Akif ve Necip Fazıl. Her ikisi de 
büyük şair unvanlı üstatlardı. 
Yalnızca Türkçe okuyan yazan 
ve düşünen Müslümanlar değil, 
öteki dilleri kullanan Müslüman 
toplumlar arasında da şairlerin 
mümtaz bir yeri ve rolü mevcut-
tu. Sanat dalları arasında şiir, 
doğu toplumlarının her vesi-
leyle sarıldıkları bir ifade aracı 
olarak öne çıkmaktaydı. Resim, 
müzik, heykel ve dans gibi sanat 
dallarının haram düzeyinde 
olumsuz algılanışının bir sonu-
cu muydu bu durum? Yoksa söz 
konusu toplumların duygusal 
yanlarının ağır basması sonra-
sında ortaya çıkan bir durum 
muydu? Bunun artık çok bir 
önemi yoktu. Çünkü tarih sah-
nesinde bu toplumlara ait inkâr 
edilemez bir medeni ve kültürel 
birikim ortadaydı.

M. Said Çekmegil terzi çıra-

ğı olarak başladığı hayatını 

ustalığa evirdiğinde, okurya-

zarlık yolunda da alelade bir 

heveskârın çok ötesine geç-

miş, bir hayli mesafe almıştı. 

Müslümanların özellikle sus-

turulduğu dönemlerin insanı 

sıfatıyla, içindeki yangını şiir-

ler vasıtasıyla dışa yansıtmaya 

başlamıştı. Necip Fazıl’ın Büyük 

Doğu’sundan, Peyami Safa’nın 

çıkardığı Türk Düşüncesi mec-

muasına kadar dönemin belli 

başlı yayın organlarında şiir ve 
denemeleri göze çarpmaktaydı. 
Fikir ve sanat üreten özellikle de 
İslâm’ı kendisine dava edinmiş 
kalemlerin sesleri onca kısılmış-
ken, taşrada, Malatya’da yaşa-
yan bir usta terzi, böyle neler 
yazıyordu? Herkesi şaşırtıyordu. 
Ahmet Hamdi Akseki’den Tayyip 
Okiç’e, Abdurrahim Zapsu’dan 
Said Nursi’ye kadar her mümin 
önderin, ilim adamının takdiri-
ni topluyordu. Kendisi hakkın-
da olumlu şahitlikler yapıyorlar, 
eserlerinde Çekmegil’i anıyor-
lardı. Düzenlenen sanat ve fikir 
yarışmalarında ille bir dereceyi 
ona veriyorlardı.

Kuru ve sığ hamaset duygu-
larının ürünü kimi manzume 
yazarlarının bile şair sayıldığı 
bir ortamda, son derece ciddi 
bir fikir hamulesi ve dava sancısı 
taşıyan şiirleriyle Çekmegil, sahi-
den bir hayli önde sayılmalıydı. 
On sekiz on dokuz yaşlarından 
itibaren yazdığı şiirler merkez 
dergilerinde yayımlanıyordu. 
İlk şiir kitabı olan Gizli Bir Ses 
Dedi ki 1947 yılında Malatya’da 
mahalli bir matbaada gün yüzü-
ne çıkmıştı. Ardından öteki şiir 
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kitapları geldi hemen: Ruhta 
İnkılâp ve Bir Nur Doğacak. 
Sonraki en olgun dönemin şiir-
lerini derlediği kitap ile bu ilk-
ler arasında yirmi yıla yakın 
zaman geçecektir. Meşhur kita-
bı Limon Ağacım’ın yayın tarihi 
ise 1962dir. 

Çekmegil’in şiir konusunda 
iddiasızlığını ortaya koyduğu 
şu dizeler anlamlıdır:

“Şair olmak, ne münase-
bet/ Diyeceklerim öyle doğdu/ 
Ben de öyle söyledim/ Belki 
zannedersin gönül eğledim/ 
Değil dostum değil/ Ne zaman 
dağdaki bağdakini kovdu/ 
Duramadı Çekmegil.” Dönemin 
ruhunu yansıtması bakımın-
dan önemsediğimiz bu dizeler 
Müslümanların haleti ruhiye-
sine tutulmuş bir ayna gibi-
dir. Dağdakilerin bağdakileri 
kovması ne demektir? Burada 
Mehmed Akif’i hatırlıyoruz: 
“Sahipsiz olan memleketin 
batması haktır/ Sen sahip olur-
san bu vatan batmayacaktır.” 
Bir toplum ki, asırlardan bu 

yana sürüp gelen iktidarını 
artık kendi içlerinden olmayan 
bir iradeye kaptırmıştır. Necip 
Fazıl bunu şöyle dillendirmiş-
ti: “Vicdan azabına eş kayna 
kayna Sakarya/ Öz yurdunda 
garipsin, öz vatanında parya.” 
Görüldüğü gibi imanlı bütün 
şair ve sanatkârların kaygı-
sı birbirine benzemektedir. 
Hepsi öz yurtlarında gariplik 
hissi çekmektedirler. Bir nevi 
kovulmuşluk yaşamaktadır-
lar. Altlarındaki minderi fark 
etmeksizin çaldırmışlardır 
adeta. Şair Çekmegil bu sebep-
ten ötürü Ruhta İnkılâp iste-
mektedir. Niçin ruhta? Çünkü 
maddeci bir zihniyet giderek 
dünya üzerinde hâkimiyetini 
köklü bir biçimde hissettirmek-
tedir. O güne kadar taşınıp 
getirilen insani kimi değerler 
ayaklar altına alınmakta, insan-
lar Tanrı’yı güya hayattan kova-
rak yerine insan tekini yahut 
bilimi yerleştirmeye çalışmak-
tadırlar. Çekmegil 1959 tarihli 
Aklın Kölesi adlı şiirini Peyami 

Safa’nın Türk Düşüncesi mec-
muasında, işte bütün bu deği-
şimleri hesaba katarak kaleme 
almıştır:

“Güneşin ötesini sordum,/ 
Aklı almadı/ Ya berisi ? Dedim/ 
Bocaladı/ Çektim yeryüzüne 
indirdim/ Dağları ben yarat-
tım, dedi/ Ne olacak cumartesi? 
Dedim/ Bilemedi/ Ölmesin iste-
dim,/ İnledi…/ Ve/ Dinledi din-
ledi../ Bu sefer mümini sordu 
kendisi,/ Söyledim/ Sen aklın 
kölesi/ O efendisi”

Dönemi de hesaba katı-
larak düşünülürse müthiş bir 
diyalekt taşıyan bu ve benzeri 
çokça şiiri vardır Çekmegil’in. 
Heyecanlı, son derece coşkulu, 
azimli ve en önemlisi de müthiş 
umutlu bir şairdir o. Üçüncü şiir 
kitabının adını boşuna Bir Nur 
Doğacak koymamıştır. O nurun 
doğduğuna kısmen tanıklık 
da etmiştir. Evvela sıkıntının 
kaynağını tıpkı Mehmed Akif 
gibi o da iç bünyede bulmuş 
ve şöyle dile getirmiştir Yağlı 
Karaya adlı şiirinde:

“Ah ayrık otu/ Nasıl da 
tarlamı daladın/ Babamın mı 
dedemin mi../ Kimin ihmaliyle 
bilmem?/ Geçti artık bilmek de 
istemem/ Geldin yerleştin tarla-
mıza/ Kıydın gitti buğdayımıza/ 
Söküp atmaya gücüm yetmez/ 
Amele tutmaya kesem el ver-
mez/ Fakat/ Ne yapıp yapmalı/ 
Kökünü kurutmalı”

Açık bir biçimde görülmek-
tedir ki şair, büyük endişeler 
içerisindedir. Müslüman bün-
yede baş gösteren tehlikeli çat-
laklar karşısında durum tespiti 
yapmak istemektedir. Çözümü 
ise yine kendisi üretmiştir: Bu 
ayrık otunun kökü kurutulma-
lıdır. Peki, bir şair bu durumda 
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nasıl davranmalı; ne yapma-
lıdır? Onun cevabı ise Hakkı 
Söyleyenler Müstesna başlıklı 
şu mısralardadır:

“İçi boş, gönlü hoş/ Şairim 
benim!/ Asırlar boyu neyledin?/ 
Gül, dedin, bülbül, dedin/ Ney 
ve mey istedin/ Bir de/ İnledin 
inledin…/ Zavallı sarhoş.” 
Hatırlanacak olursa Mehmed 
Akif de geçmiş şark edebiyatın-
dan bahis açarken benzer tenkit-
ler dile getiriyordu. Edebiyatın 
gül-bülbül hikâyeleri, Leyla-
Mecnun efsaneleri, oğlan, karı, 
kız teraneleriyle dolu olduğu 
tespitini yapıyordu. Besbelli şark 
âleminin kadim bir hastalığıydı 
bu. Çekmegil’in genç dimağı-
nı da sızlatmıştı. En ince, en 
naif duygularla kaleme alınmış 
şiirlerinde bile Çekmegil, ima-
nının gayretini izhar etmekte-
dir. Bundan hiçbir zaman bıkıp 
usanmaz. Öyle ki defalarca tek-
rara düşeceğini bilse bile, bin 
an gaflete dalıp kişisel bir arzu-
sunun peşine düşmez. Düşse 
bile onu da nihayet bir meşrui-
yet damarına bağlamasını bilir. 
O, davasız ve manasız şairliği 
Bir kafiye için bir Safiyeyi feda 
etmek olarak anlar ve bu tutu-
ma karşı çıkar. Bu tip şairleri ise 
hasta olarak niteler. Uyanmaya 
Gayret Lazım şiiri şöyledir: 

“Ne kadar yakınsa güzel 
sahilim;/ O kadar yavaştır gemi-
min hızı!/ Biz gelemiyoruz, sen 
gel sahilim/ İçim hasret dolu 
acı ve sızı/ Gemi su alıyor, bata-
cak gibi/ Cenk etmeden yana 
yatacak gibi…/ Ey bu gemilerin 
büyük sahibi!/ Uyar artık tayfa 
denen gamsızı.”

Ne hazin ve dokunaklı bir 
manzaradır ki, erişmek istenilen 
sahile bir türlü ulaşamayan şair, 

bir mucize olup da sahilin ken-
disine gelmesini talep etmek-
tedir. Oysa böyle bir mucize 
hayatta yoktur. O halde bu 
imalı söz ciddi bir özeleştirinin 
sinyallerini taşımaktadır.

Şair sıfatıyla başladığı sanat 
ve düşünce hayatına, büyük bir 
gayretle ürettiği zengin kay-
naklı eserlerle de dağarcığını 
genişletince, herkesi şaşırtmaya 
devam eden Çekmegil, acaba 
ilkokul mezunu bir terzi olması-
na rağmen bu gayreti ve zama-
nı nereden buluyordu? Sabahın 
erken saatlerinden gecenin 
geç vakitlerine kadar maişetini 
temin maksadıyla terzihanede 
bizzat çalıştığını gözlemlediği-
miz bir insan, bu kadar vakti 
sahiden bir yerlerden mi aşırı-
yordu? Bu suallerin kendisine 
sıkça yöneltilmesi karşısında 
onlara şiirli cevaplar yetiştirmiş-
ti; işte üç örnek:

“Uykulardan zaman topla-
dım/ Eğlenceden ödünç vakit 

aldım/ geceyle gündüzü har-
manladım/ kazandım.”

“Zevkini tatmışım senin 
yolunun/ Bu dünyada dahi haz 
içindeyim/ Saadeti buymuş insa-
noğlunun/ Gayrisi safsata ben 
seninleyim.”

“Fani âlem neye yarar/ 
Hakikatse elbette var/ İşte 
gönül onu arar/ Mazur görün 
Çekmegil’i.”

Çekmegil Limon Ağacım adlı 
güzel eserinden sonra da bazen 
müstear bazen kendi imzasıy-
la şiirler kaleme aldı. Ömrü 
boyunca şiirden, sanattan, este-
tikten asla uzak durmadı. Ne 
var ki sanatın insan hissiyatı-
na en yakın noktadan doğan 
karakterine bakarak, insanı his-
lerinin zebunu etme tehlikesine 
karşı ciddi bir hassasiyeti her 
vakit korudu. Bunun korunma-
sı gerektiğine dair çevresinde-
kilere yeri geldikçe daha çok 
üstü örtülü biçimde uyarıları 
olmuştur. Bir takım kötü örnek-

HAZİRAN ‘09 UMRAN

Şair sıfatıyla başladığı sanat ve 
düşünce hayatına, büyük bir gay-

retle ürettiği zengin kaynaklı eserler-
le de dağarcığını genişletince, herke-
si şaşırtmaya devam eden Çekmegil, 
acaba ilkokul mezunu bir terzi olmasına 
rağmen bu gayreti ve zamanı nereden 
buluyordu? Sabahın erken saatlerinden 
gecenin geç vakitlerine kadar maişetini 
temin maksadıyla terzihanede bizzat 
çalıştığını gözlemlediğimiz bir insan, 
bu kadar vakti sahiden bir yerlerden mi 
aşırıyordu?



Kültür - Sanat

74

leri göstererek, insanların böyle 
bohem ve malayani düşkünü bir 
sanat anlayışının peşinde olma-
masını, sanatın da bir tefekkür-
le birlikte değer ifade edeceğini 
söylemekteydi. Zaten onun şiiri 
bu anlamda sanki model oluş-
tursun diye kaleme alınmak-
taydı. Son yıllarda Mukız Ozan 
müstear imzasıyla yazdığı şu 
mısralar çok tipik örnektir bahsi 
geçen hususta:

“İnsanlar nefsini düşman 
bileli/ Kafa yapıları oldu hileli/ 
Kendi kendisini hor gören deli/ 
Kur’an’dan nefsini süzebildin 
mi? 

Müslüman doğruyu arayan 
kişi/ Taklit etmez onu, bunu, 
keşişi/ Bilerek yaşamak mümi-
nin işi/ Bu yüce gerçeğe gelebil-
din mi?”

Şimdi de Necip Fazıl’ın mıs-
ralarını hatırlayalım: “Sonsuzluk 
kervanı peşinizde ben/ Üçayakla 
seken topal köpeğim/ Bastığınız 
yeri taş taş öpeyim/ Bir kırıntı 
yeter kereminizden/ Sonsuzluk 
kervanı peşinizde ben.” 
Bilindiği gibi Müslüman Türk 
toplumunun geleneğinde mis-
tisizmin baskın bir etkisi vardır. 
Bu etki en derin biçimde Nefs 
kelimesinin yanlış anlaşılması 
ve yorumlanmasında kendini 
göstermiştir. İnsan şahsiyetini 
hiçe indiren, kötüleyen, geliş-
mesini önleyen bir anlayıştı bu. 
Normalde insanın bizzat kendisi 
manası taşıyan Nefs kelimesini, 
tıpkı batılı düalistler gibi, insa-
nın içerisindeki şeytana indir-
geyen bu bakış, Kur’an’a tepe-
den tırnağa aykırıdır. Bunu iyi 
bilen Çekmegil isim vermeksizin 
Necip Fazıl da dâhil bu benim-
seyişe sahip olan kendi insanını 
uyarmak istemiştir. Bunu şiiri 

vesile kılarak yapmıştır. Nitekim 
Necip Fazıl da kendi kanaatini 
mısralara dökmüştü. İnsan nef-
sinin, kendi hem cinslerinden 
kimileri karşısında köpek mesa-
besinde görülmesi asla İslâm 
ile bağdaşmazdı. Bu sebepten 
Çekmegil yukarıdaki dizeleri 
kaleme almak mecburiyetinde 
kalmıştır. Elbet bu dizelerde 
artık şiirin kalitesini bir kena-
ra bırakıp, uyarının ehemmiye-
ti üzerine eğilmek durumun-
da kalmaktayız. Zaten Necip 
Fazıl’ın örnek verdiğimiz şiirin-
de de beklediğimiz ve umduğu-
muz performans yoktur.

Sevilen ezberlenen şiirleri de 
vardır Çekmegil’in. Kısa ve özlü 
öğütleri ihtiva edenlerinden 
birisi Tesbihim başlığını taşıyor:

“İpi kopan tesbihim/ 
Dağılmış tane tane/ Acı ama 
teşbihim/Hani nerde imame

Taneleri toplayın/ Hak ipin-
de derleyin/ Bir imame bağla-
yın/ Tevhid gelsin meydane.”

Adeta bütün bir Müslüman 
dünyasının kadim sancılarını 
ihtiva eden bu üç beş mısralık 
şiir, şairinin zengin ve engin 
müfekkiresini bize yansıtmak-
tadır. Paramparça olmuş bir 
Müslüman gövdeyi Tevhid ede-
bilmenin sancı ve çare aranış-
larıyla dolu bu şiir, bugün bile 
geçerliğini koruyan çok önemli 
bir değer taşımaktadır. Hele ki 
Tevhid’i öncelemesi bakımın-
dan, sanat adamlarına öncülük 
edecek soluktadır. Dahası 1958 
tarihini taşıyan ve bence Limon 
Ağacım adlı şiir kitabının en 
önemli şiiri Kafam başlığını taşı-
yor. Dönemini mutlaka hatırla-
tarak, diyorum ki, deyim yerin-
deyse felsefi derinliğinin yüce-
liği itibariyle en ileri ve olgun 

noktada gördüğüm bir idrak ve 

hassasiyetin bu şiirini, önemine 

binaen bütünüyle paylaşmak 

isterim. Mukayeseli bir şekilde 

okuma denemesi yapabilirsek, 

Cumhuriyet dönemi boyunca bu 

memleketteki Müslüman tefek-

kürünün Çekmegil’le nereler-

den nerelere taşındığını göste-

recektir bence. Şairi bize en iyi 

tanıtacak bir belge niteliğinde 

olduğunu düşündüğüm bu şiir-

le bitirmek istiyorum sözü:

“Gözümü çevirdim tersine,/ 

Baktım kafamın içine,/ Eyvah! 

Neler yok orada./ Perişan düşün-

celer karmakarışık,/ Rasgele 

boğuşuyor şurda burda,/ Akıl 

bir şeyler arar/

Var bir şeyler var

Fikirler yol gösterir;/ Boşuna 

mı bu nizam,/ Boşuna mı 

insan???/

Kafam bir hesap makinası/ 

Kafam bir plak/ Kafam bir fab-

rika;/ En ince kumaşlar dokur,/ 

Sonra da gelir şüphe güvesi/ 

Kemirir durur

Kafamda her şey var/ Ama 

kalbim yok!

Kalbim olmayınca şu kafam/ 

Şaşırır,/ Zifiri karanlık kesilir;/ 

Kim, kime vurur, bilinmez/ Dost 

ezilir, düşman ezilir…

Baktım olmayacak böyle;/ 

Aradım buldum kalbimi,/ 

Kafama bir hat çektim ora-

dan/ İman ışıkları yandı,/ Her 

taraf aydınlandı../ Güveler kaçtı 

karanlıklara,/ Dayanamazlar ki 

ışıklara!

Zonklayan kafamda bir 

bahar başladı/ Çevirdim gözü-

mü dünyama/ Bir daha istemem 

o kalpsiz kafamı/ İstemem!/ 

Girmesin rüyama”
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Alman mütefekkir ve şairi 

Goethe’nin en olgun tefekkür 

meyvelerinden sayılan Doğu Batı 

Divanı, Faust ile birlikte, birbi-

rini tamamlayan iki kemâl zir-

vesinden biri olarak kabul edi-

liyor.Doğu Batı Divanı(Ötüken 

Yayınları, 2009)  çok ilginç bir 

Şark geleneğine dayanıyor: 

Goethe bu büyük eserini, Hafız, 

Şeyh Sadi, Nizâmî ve Mevlâna 

gibi klasik başta olmak üzere, 

birçok Müslüman şair, devlet 

adamı ve nüktedanlarına nazire 

olarak kaleme almıştı. O, birçok 

klasik İslam şairi, devlet adamı, 

sanatkârı ve mütefekkirini klasik 

şark şiirinin diliyle değerlendirmiş, 

onları eserleri ve tefekkür tarzla-

rıyla Batıya tanıtmaya çalışmıştır. 

Eseri Türkçeye kazandıran Senail 

Özkan, kitabın girişindeki geniş 

ve dikkate değer tanıtma yazı-

sıyla Goethe’nin din anlayışını, 

dünya görüşünü, felsefesini, 

tefekkürünü, Doğu’ya ve İslam’a 

bakışını, özellikle de klasik İslam 

düşüncesi, şiiri ve kültürüyle 

alakasını ortaya koymaktadır. 

Goethe’yi ve Doğu Batı Divanı’nı 

Senail Özkan’la konuştuk. 

Goethe oluşturduğu dünya ede-

biyatı kavramıyla günümüzde 

-Foucault’nun deyişiyle- yeni bir 

söylem biçiminin temelini atan 

kişidir. Bugün psikanaliz nasıl 

Freud’u çağrıştırıyorsa, dünya 

edebiyatı da hemen Goethe’ye 

gönderme yapmakta. Goethe 

ne anlıyor bu kavramdan ve siz 

nereye kadar ona katılıyorsu-

nuz? 

Gotehe’nin çağdaşı, klasik Alman 

şairi ve Kur’an mütercimi Friedrich 

Rückert, “Weltpoesie ist allein 

Weltversöhnung” yani “Dünya 

şiiri kendi başına dünya barışı-

dır” demiştir. Goethe, sanatta 

ve edebiyatta evrensel olanın 

peşindeydi. Onun sınır tanıma-

yan zekâsı sadece edebiyat ve 

sanat alanında değil, bilakis dinî 

ve felsefî konularda da evrensel 

olanı arıyor ve bu istikamette 

tüm engelleri aşmak istiyordu. O, 

sadece evrensel bir dünya edebi-

yatı oluşturmak için gayret sar-

fetmemiş, aynı zamanda kendi 

anlayış ve kavrayışına uygun bir 

dünya dini bile oluşturmaya çalış-

mıştır. Dostu Eckermann’la yap-

tığı konuşmalardan birinde, “Bir 

dünya edebiyatı çağının geldiği 

muhakkak, herkes bu çağı hızlan-

dırmak için elinden gelen gayreti 

sarfetmelidir” diyerek, bu konu-

da üzerine düşeni yapmıştır. Keza 

o, bir dünya edebiyatı konusun-

da milletlerin buna temayüllü 

olduklarını görmüş ve bunun için 

dostane adımların atılması gerek-

tiğini vurgulamıştır. Bu konuda 

yol gösterici ilk adımı o, Doğu 

Batı Divanı ile atmıştır ki bu eser 

onun samimiyet belgesidir.

Onun İslam dinine duyduğu ilgi-

nin nasıl geliştiğini merak edi-

yorum?

Goethe genç yaşlarında iken 

hocası Herder’in yönlendirmesiy-

le İslam dini hakkında bilgi edin-

miştir. Daha 23 yaşlarında iken 

yazdığı Kaside-i Muhammed’i 

harikulâdedir. Bu kaside hak-

kında, Ötüken yayınlarında yeni 

çıkan Doğu Batı Divanı tercüme-

me mufassal bir yorum ekledim. 

Evvela şunu vurgulamak isterim 

ki Goethe, İslam dinine, Kur’an’ı 

Kerim’e ve Hz. Peygambere son 

derece saygılıdır; hemen her 

fırsatta bu konularda müspet 

konuşmuştur; hatta öylesine 

müspet konuşmuştur ki hakkın-

da şair Müslüman oldu şaibeleri 

dolanmaya başlamış ve kendisi 

bu şaibelerden rahatsız olmadı-

ğını söylemiştir. Ne var ki bütün 

bunlar onun Müslüman olduğu 

yolunda delil olarak kullanılamaz; 

zira kendisi hayatının son yılında 

dostu Zelter’e yazdığı bir mektu-

bunda, “Din değiştirmek benim 

mizacıma aykırıdır” demiştir.

İşin bizi ilgilendiren tarafı daha 

çok onun İslam dini, şiiri, sanatı, 

kültürü ve medeniyeti hakkında-

ki müspet mülahazalarıdır. Yoksa 

onu Yeni Camiye imam yapmak-

tan ne o ne de biz fazla bir şey 

kazanmış olmayız.
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Doğu-Batı Divanı’ın belli başlı 
özellikleri nelerdir?
Doğu Batı Divanı, Türk okuru için 
iki sebepten önemlidir. Birincisi 
okur bu Divan’da Batı’nın en kud-
retli şairinin şiiriyle karşılaşacaktır, 
onun nasıl lirik bir şair olduğunu 
kavrayacaktır. Goethe’nin klasik 
İslam şiiri ve sanatları hakkında ve 
hem de İslam dini, Kuran ve Hz. 
Peygamber hakkındaki görüş ve 
yorumlarını öğrenecektir. İkincisi, 
okuyucu, Doğu Batı Divanı üze-
rinden kendi kültür temelleri-
ne inme, onları tanıma ve belki 
yeniden okuma imkânı bulacaktır 
ki bu hususu çok önemsiyorum. 
Önemsiyorum, çünkü Goethe’nin 
İslam kültür ve medeniyeti hak-
kındaki derin bilgisiyle, okumaları 
ve yorumlarıyla karşılaşınca kendi 
kültür köklerimizi ne kadar az 
tanıdığımız, yıllarca onlara nasıl 
bigâne kaldığımız anlaşılacaktır.

Divan’daki çeşitli şiirlerin tahlilini 
yaptığınızda nasıl bir dünya ile 
karşılaştınız?
Doğu Batı Divanı, çok zengin bir 
şiir geleneğine dayanıyor. Burada 
Goethe’nin klasik İslam şairlerin-

den, Arap, İran ve 
Türk şairlerinden 
ve aynı zamanda 
devlet adamları ve 
bilge ve nüktedan-
larından nasıl etki-
lendiğini göreceğiz 
ki bunları ben Doğu 
Batı Divanı’na yaz-
dığım yorum, açık-
lama ve kaynaklar-
da açık bir biçimde 
göstermeğe çalış-
tım.

Hz. Muhammed’in 
kişiliğine saygı 
duyan Goethe’nin, 

İslamiyet’le örtüşen görüşleri 
nelerdir?
Goethe, hem Doğu Batı Divanı’nda 
ve hem de diğer eserlerinde İslam 
dini, Kur’an ve Hz. Peygamber 
hakkında olabildiğince saygılı 
bir dil kullanır. Bu konularda o, 
zamanında yazılmış bütün kitap 
ve araştırma yazılarını okumuş-
tur. O itibarla Faust’un şairi, İslam 
dini ve mukaddes kitabı hakkında 
fevkalâde bir malumata sahiptir. 
Biliyorsunuz Goethe, bağnaz 
ve ön yargılı bir şair değildir. 
Çağındaki Hıristiyan taassubu kır-
mak için çok mücadele etmiş, bu 
meyanda birçok Avrupalı yazar ve 
düşünüre yol göstermiştir. İslam 
dini öteden beri onun ilgi ala-
nında idi; onun mütecessis zekası 
tüm yeniliklere açıktı. Barış ve 
yenilikçi bir din olan İslam, bu 
yönüyle ona çok hitap ediyordu. 
Savaşın, zulmün ve baskının kol 
gezdiği Avrupa’nın boğucu hava-
sından zihnen uzaklaşmak, şöyle 
bir soluklanmak istiyordu. O yüz-
den zihnî ilticagâhlar arıyordu. 
Doğu Batı Divanı’nda bunu açık-
ça görüyoruz. Hicret başlıklı şiiri 
bu konuda yeteri kadar vazıhtır. 

Tabiatı, tarihi ve bütün insanlığı 
bir vahdet penceresinden tema-
şa eden Goethe, İslam’ın tevhit 
inancını çok etkileyici buluyor-
du. Ayrıca Spinoza’nın panteist 
düşünce geleneğinden gelen şair, 
İslam’ın tevhit inancında bu fikir-
lerini doğrulanmış gibi görüyor-
du. Öte yandan savaş, hastalıklar 
ve yakınlarını apansız kaybetme 
gibi takım talihsiz olaylar onu 
kaderci yapmıştı. İslam’ın kader 
anlayışı, mukadderattan kaçma-
nın imkânsız olduğunu gören 
Goethe’ye bu yönüyle teselli veri-
yordu. Kısaca söylemek gerekirse, 
tevhit ve kader inancı onu büyü-
lüyordu desek, abartmış olmayız. 

Goethe’yi sadece bir şair ya 
da romancı olarak tanımlamak 
mümkün değil.. Felsefe, Doğa 
Bilimleri, Tiyatro onun ilgi alanı 
içinde. Bu disiplinlerle olan ilgi-
sini açabilir miyiz? Büyük ihti-
malle bütün bunlar onun kişili-
ğini besleyen şeylerdi ve bütün 
yapıtlarına yansıdı. Sanatçının 
çok yönlülüğü hakkında neler 
söyleyebiliriz? 
Goethe, gerçek anlamda çok 
yönlü evrensel bir dehâ idi. Her 
ne hikmetse daha hayatının 
baharında merakı Doğu’ya yöne-
liyor, İbranice öğrenmek istiyor; 
ancak babası hukuk okumasında 
ısrar ediyor ve onu hukuk tahsili 
için Leipzig’e gönderiyor. Hukuk 
tahsil ediyor, ama Doğu’dan da 
vazgeçmiyor. Kendinden sadece 
beş yaş büyük olan Herder’i bulu-
yor. Herder onu bir “dil harikası” 
olarak değerlendirdiği Kur’an’a 
yöneltiyor. Böylece Goethe, genç-
lik yıllarından itibaren zaman 
buldukça Şark’ı, Şark edebiyatını, 
tarihini ve tefekkürünü öğrenme-
ğe çalışıyor. 
Öte yandan klasik Batı kültürü-
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nü, eski Yunan ve Latin ede-

biyatının zirvelerini okuyor. 

Shakspeare’den tercümeler yapı-

yor, Byron ile dost oluyor… Aynı 

zamanda Fransız edebiyatının 

önde gelenlerini okuyor, bazı-

larını tercüme ediyor… İtalya 

Seyahati ile Roma’yı ve Rönesans’ı 

keşfediyor. Heykelden mimari-

ye, mûsikîden resme her alanda 

okuyor, dünyaya ve çağlara hük-

meden ruhları keşfetmek istiyor. 

Mimarinin, heykeltıraşlığın, res-

min hülasa sanatın kanunlarını 

keşfetmek istiyor. 

Ama sadece sanatın kanunları-

nı değil, tabiatı da keşfetmek 

istiyor: Biyolojiden, minerolojiye, 

fiziğe, renk teorilerine, anatomi-

ye kadar he alanda yeni fikirler 

ileri sürüyor. Doymak ve dinmek 

bilmeyen bir merak ve hiç kimse-

nin dayanamayacağı bir çalışma 

mesâisi…

Daha Faust’un başlangıcında 

şöyle haykırıyor:

Heyhat! Ateşli bir gayret-

le ve çok esaslı bir suret-

te felsefe, hukuk, tababet 

ve hattâ, maalesef, ila-

hiyat bile okudum. 

Böyle olduğu halde gene ben, 

zavallı deli! Eski sinden hiç de 

daha akıllı değilim.

Bana hoca ve hattâ doktor diyorlar, 

on seneden beri talebeleri-

mi burunlarından yakalaya-

rak, bir yukarı, bir aşağı, yalan 

yanlış sürüklüyorum. Buna 

rağmen gene bi zim hiçbir şey 

bilemediğimizi görüyorum! 

İşte buna yü reğim yanıyor.

Demek ki bilgi insanı teskin etmi-

yor, tam aksine daha da huzursuz 

ediyor. İşte bu yüzden Goethe, 

Maximen und Reflexionen adlı 

veciz sözlerinde birinde;düşünen 

insanın en güzel mutluluğu, araş-

tırılabileni araştırmak, İmkânsız 
olan, araştırılamayan karşısında 
da saygı ile eğilmek ve durumu 
kabullenmek üzerinde durur. 
Bu söz Kuran’dan alınmış gibidir; 
zira Kuran’da bir ayette şöyle 
denmektedir: Sana ruhun haki-
katini sorarlar, de ki size ilimden 
ancak bir parça verilmiştir

Goethe’nin önemli eserlerini 
değerlendirirsek özellikle Faust 
ve Genç Werther’in Acıları üzeri-
ne neler söyleyebilirsiniz?
Goethe, kendisini, çeşitli güzel-
lerden aldığı hatlarla Venüs’ü 
yaratan Yunanlılara benzetir. 

Werther’de aynı şekilde hareket 
etiğini söyler. 23 yaşında kaleme 
almıştır Werther’i; bütün kudre-
tiyle ve ihtirasıyla ortaya çıkmaya 
hazırlanan bir deha iken. Ancak 
varlığına hâkim olan tereddüt-
ler zaman zaman bocalamasına 
sebep olmuştur.
Goethe bu eserinde aşkı, düşünce-
yi, felsefeyi çok güzel bir şekilde 
bir araya getirmeyi başarmıştır. 

Werther düşünen, seven, kendi 

ihtiraslarını tanıyan, içini kemiren 

duyguları bilen ama bunları bir 

türlü zaptedemeyen bir insan-

dır. Istırap ve melâl Werther’in 

mukadderatıdır. O, bu mukad-

derat karşısında yıkılır; aslın-

da Werther, kendi ıstıraplarını 

muhakeme edecek kadar cesur-

dur, lâkin bu acılar karşısında 

ruhuna hiçbir şekilde yardım ede-

meyecek kadar da yalnız, zayıf ve 

çaresizdir.

Aslında Goethe, Werther ile 

Almanya’nın milli ruhunu yaka-

lamıştır. Werther bu milli ruhun 

tasviridir.

Werther, zekânın aşırı kendine 

güveninden kaynaklanan bir 

kırılmadır. Zekâ, ihtiras, melâl, 

duygular ve coşkunluk kontrol 

altında tutulamazlarsa, son had-

dinde zaafa dönüşürler. Hangi 

alanda olursa olsun ifrata varıl-

dığında, hata ve yanılgı mukad-

der olur. Goethe, Wether’e ifrat 

derecesinde duygu ve heyecan 

pompalamıştır. Bu durum tabiatı 

pek iyi bilen Goethe’nin, aşırı 

kendine güveninden kaynaklan-

mış olsa da neticenin pek iç açıcı 

olmadığı ortadadır. 

Son olarak şunu ilâve edelim ki 

Werther, bize erdem için aklın 

zaruri olduğunu gösteren bir 

kitaptır.

Doğu - Batı Divanı çalışmasının 

onun külliyatı içindeki yeri nedir? 

Bu çalışmayı içerik ve biçim açı-

sından değerlendirmek gerekirse 

neler söyleyebilirsiniz?  Doğu-

Batı Divanı’ın belli başlı özellik-

leri nelerdir?

Burada hemen şunu ifade edelim 

ki Goethe’nin aslında iki büyük 

eseri vardır: Faust ve Doğu Batı 

Divanı. Bu eserler tıpkı kalbin 
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systole ve diastole yani kalbin 
kanı alması ve pompalaması gibi 
birbirlerini tamamlarlar. 
Bu eserlerin ikisi de olgunluk ve 
yaşlılık dönemlerinde ikmal edil-
diği için, bunlarda lüzumsuz ve 
fazla söz bulmak çok zordur. 
Faust, bir dünya panoramasıdır, 
ruhların ansiklopedisi ve insanlı-
ğın tamamlanmış biyografisidir. 
Özellikle ikinci bölümü ihtişamla 
yükselen bir felsefe mabedidir. 
Buna karşılık Doğu Batı Divanı, 
gerçek bir aşk kitabıdır. Faust’a 
bir felsefe katedrali deyince, 
Doğu Batı Divanı’na da aşkın ve 
lirizmin Taç Mahal’i dememiz 
gerekecektir.  
Onun Hafız gibi şairler kadar 
Mevlana gibi düşünürlerle de ilgi-
lendiğini biliyoruz. Sizin yayım-
ladığınız ‘Mevlana ve Goethe 
‘isimli  eser bize bu iki isim ile 
ilgili birçok açılım kazandırdı.. Bu 
eserden yola çıkarak Goethe’nin 
Mevlana’ya ve ardından  İslam’a 
bakış açısını nasıl değerlendire-
biliriz?
Daha önce de belirttiğim gibi 
Mevlânâ ve Goethe birçok nokta-
da aynı, yahut paralel düşünmek-
tedirler. Her şeyden önce, farklı 
dinlerin ve kültürlerin düşünür-
leri olmalarına rağmen, hayat 
anlayışları nerdeyse aynıdır. Her 
ikisi de faal ve dinamik bir hayatı 
isterler, yüceltirler. 
Hayatı ve hürriyeti her gün yeni-
den keşfetmek, yeniden yaratmak 
ve yeniden şekillendirmeği hayat 
felsefesi olarak benimsemişlerdir. 
Her ikisi de atalete, uyuşukluğa 
ve pısırıklığa temelden karşıdır-
lar. Onlara göre Allah, faaldir, 
yaratıcıdır ve her an başka bir 
iştedir; kullarının da faal ve çalış-
kan olmasını ister. 
Bu itibarla Mevlânâ’nın “insan-ı 
kâmil”i ile Goethe’nin Faust’u 

arasında, bu zaviyeden bakılınca, 
fevkalâde bir benzerlik vardır. 
Şair ve düşünür olarak her ikisi 
de aşkı tefekkürlerinin merkezi-
ne yerleştirmişlerdir. 
Onlara göre aşk, bir gül yaprağın-
daki çiğ damlasının güneşi içmesi 
gibi, yahut güneşte erimesi gibi, 
en küçük zerreden en büyük var-
lıklara, micro kozmostan makro 
kozmosa kadar tüm varlıkların 
hayat damarlarına dolmuştur. 
Onun için Mevlânâ, “aşk olmasa 
âlem donardı” demiştir.
Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bu 
iki evrensel deha hayatın bazı 
alanlarında tabii olarak farklılık 
gösterseler de, tefekkür ve sanat 
alanında belirli bir irtifadan sonra 
birleşirler. Aralarındaki farklılık-
lar ortadan kalkar.

Goethe’de de bilimlerin yücel-
tilmesinin eleştirisini görüyoruz. 
Zamanımıza gelince, 20.yüzyılla 
birlikte insanlığın çok büyük acı-
lar çektiğini; yeni sömürgeciliğin, 
ırkçılığın, bir anlamda köleleşti-
rilme sürecinin, dünya savaşları-
nın, nükleer tehlikenin, nükleer 
uygulamaların yarattığı etkilerin 
20.yüzyıl toplumunu harap etti-
ğini; insanını mahvettiğini görü-
yoruz . Bu açıdan Goethe’nin 
mirasını nasıl yorumlarsınız?
Goethe’nin mirasını fevkala-
de önemsiyorum. Hakikaten 
Goethe’nin bilim, sanat, edebi-
yat, din ve medeniyetler arası 
diyaloğ ve hoşgörüye esas teşkil 
edecek önemli bir mirası var. O, 
çatışmadan değil, anlaşmadan 
ve birbirini anlamadan tarafaydı. 
Çetin tartışmaların ve çatışma-
ların olduğu bir dönem o, en 
muhataralı konularda büyük bir 
risk üstlenerek Doğu ve Batı ara-
sındaki vahdeti savundu. Bunu 
için büyük gayret sarfetti, bütün 

beşeriyetin acılarını terennüm 

etti. Hatta bir şiirinde, hatırladı-

ğım kadarıyla, “İnsanlık acıdan  

ağzını açamazken, Bana Tanrı 

acıları dile getirme gücü verdi” 

diye, Allah’a şükreder.  Goethe, 

insanlığı birbirine düşüren ayrılık-

ları ve düşmanlıkları aşmak, orta-

dan kaldırmak için azami gayret 

sarf etti. Doğu Batı Divanı, bu iki 

dünya arasında kurulmuş sağlam 

bir köprüdür. 

İster Doğuda ister Batıda olsun, 

ister ilerici ister gerici kılığında 

olsun, kör taassubun, bağnazlı-

ğın -aslında kör taassup ve bağ-

nazlık  bazen lüks salonlara ve 

yüksek mahfillere mevzilenir- en 

çok korktuğu şey aklın uyanışı-

dır; bunların muhayyilesi aklın 

uyanışından tir tir titrer; aklı bir 

düşman gibi görürler. Çünkü akıl 

uyandı mı insan kendinden şüphe 

etmeğe başlar, sonra bu başka-

larına sıçrar; başkalarını düşman 

gibi görürler, başkalarının düşün-

celerinden istifade edecek yerde, 

şüphelere sinirlenir ve onları bas-

tırmaya yok etmeğe çalışırlar.

Bugün Goethe, yaşamış olsaydı 

galiba bize şunu söylerdi. Tıpkı 

Muhammed İkbal gibi Batıyı 

okuyun, anlamaya çalışın; Batı 

karşısında varlığınız balmumu 

gibi erimesin, iradeniz bir gra-

nit kadar sağlam olsun. Evet, 

iradeniz, bir granit kadar sağ-

lam olsun ki “hayatı ve hürri-

yeti” yeniden elde edebilesiniz, 

dünyayı yeniden kurabilesiniz. 

Bunun için fazla uzağa gitmenize 

gerek yoktur, hazine sizin içiniz-

dedir; bulunduğunuz yeri daha 

derin kazın! Mevlânâ Celaleddin 

Rûmî’yi ve Muhammed İkbal’i 

anlamaya çalışın! 

Söyleşi için teşekkür ederim. 
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Konuşma ve yazı dilin-
deki değişim, genellersek 
kültürel değişim, tarih içe-
risindeki siyasî olaylardan 
bağımsız düşünülemez. 
Monarşiden ulus-devlete 
geçiş sürecinde impara-
torluk dilleri hâkimiyeti 
yerel halk dillerine bırak-
mıştır. Kültürel sahadaysa 
imparatorlukların dağılmış 
parçalarına tutunacakla-
rı dallar uzatılmıştır dünya 
savaşının galipleri tarafın-
dan. Yunanistan’da antik 
Yunan tanrıları, Mısır’da 
Firavunlar hortlatılırken 
bizim payımıza da Orta 
Asya’nın göçebe at binici-
lerini kutsamak düşmüştür. 
Feyza Hepçilingirler’e göre 
ise bu, “nereden geldiğimizi 
anımsamak”tır.1

Latince, Osmanlıca gibi koz-
mopolit dillerin, tarihsel süreçte 
politik gelişmelere bağlı olarak 
önemlerini yitirmelerinin ardın-
dan yeni oluşturulan ulusal kül-
türlerin eski ortak paydalardan 
kesin olarak ayrılması için ege-
men güçler dil farklılaşmalarını 
desteklemişlerdir.2 Sovyet reji-
minin Orta Asya Türk cumhuri-
yetlerine Kiril alfabesinin fark-
lı türlerini dayatması; dildeki 
ayrıştırmanın, egemen güçlerin 

işe yarar bir silahı olduğunu 

ortaya koyuyor.

Türkçe “Off”un devam kita-

bı olan Dedim: “Ah”, ulusal 

ayrışmaları dayatmak üzere ger-

çekleştirilen kültürel devrimleri 

peşinen benimsemiş olan Feyza 

Hepçilingirler’in Türkçeyi kur-

tarma yolunda giriştiği müca-

delenin ikincisi safhası olarak 

karşımıza çıkıyor. 

“1936… Ulus olma bilincine 

ulaşmış bir halk, kendi dilini yeni 

yeni keşfediyor bu tarihlerde.”3 

derken halktan sanki konuşma-

yı bilmeyen ilkel bir güruhtan 

bahseder gibi bahsediyor yazar. 

Asıl ilkellik insan toplulukla-
rının etnik kökenlere göre 
kabile mantığıyla ayrıştırıl-
masıyken, bunu çağdaşlaş-
ma olarak sunarak sahibinin 
sesi pozisyonunun gereğini 
yapıyor. “Milliyetin keşfe-
dilmesiyle, Osmanlı’dan ve 
Osmanlıcadan kurtulma 
çabaları eşliğinde Ulusal 
kurtuluş savaşı kazanılıyor. 
Türkçe ilk kez yakalanmıştır 
ve yakalanan uç bırakılma-
maya çalışılacaktır.”4 savı, 
ülkemizde kültürel devrim-
leri uygulamakla görevlen-
dirilmiş seçkinci zümrenin 
kurguladığı tarih paradig-
ması ile dildeki ulusallaşma 
sürecini açıklıyor. 
Kitabın başında yer alan 

sunuş yazısı; kendi içinde çeli-
şen, batılılaşma konusunda ise 
Amerikan karşıtlığı ile muasır 
medeniyet seviyesine ulaşma 
hedefi arasında sıkışmış, olduk-
ça ilkel takıntılarla hemhâl 
olmuş bulanık bir düşünce dün-
yasının izlerini taşıyor. Sunuş 
yazısı, kitabın dili kurtarma, 
koruma gibi amaçların da üstün-
de olan ideolojik bir misyonla 
kaleme alınmış olduğunu açık 
ediyor. Feyza Hepçilingirler’in 
dil üzerine yaptığı tüm çalışma-
lar, seçkinci zümrelerin onul-
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maz hastalığı olan kurtarıcılık 
sevdasının bayağılığından izler 
taşıyor.5

Aynı ilk kitapta olduğu gibi 
Dedim “Ah”da da okuyucu 
sürekli cepheden gelen ses-
ler duyuyor. “Bu gün Türkçeyi 
savunmak, İslamcı ve milliyetçi 
görüşün karşısında yer almak 
demektir.” iddiası bu ideolojik 
tavrı net bir biçimde göstermek-
tedir. Ayrıca yazarın düşünce 
dünyasındaki karmaşayı da göre-
biliyoruz bu cümleden. Nitekim 
Hepçilingirler’in “İslamcı ve 
milliyetçi görüş” derken neyi 
kastettiğini anlamak müm-
kün değil. Ardından Mehmet 
Akif’e saldırıyor “Arap’sız Türk 
olamayacağını”6iddia ettiği 
için. Dünya savaşının galipleri-
nin dayattığı ulusal ayrışmala-
rın karşısında omzu dik durdu-
ğu için.

“…Türkçe yaralı bir dil-
dir.” derken Hepçilingirler 
oldukça haklı. Ama yazık ki 
Hepçilingirler’in kastettiği 
yara sadece kendisine ve diğer 
seçkinci zümrelere zarar ver-

miş olan 12 Eylül darbesi. 12 
Eylül, Türkiye’de militarist zih-
niyetin insanlığımıza vurduğu 
önemli bir darbedir. Ama Feyza 
Hepçilingirler, resmî ideoloji-
nin baştan beri gerçekleştirmiş 
olduğu darbeleri, kültürel hafı-
zamızda açtığı derin ve onul-
maz yaraları yok sayıyor, bana 
dokunmayan yılan bin yaşasın 
mantığıyla. Evet, Türkçe yaralı-
dır. Çünkü “…dünyanın hiçbir 
ülkesinde dil, bu kadar sıkıntı-
lı bir gelişme göstermemiştir. 
Türkiye’de dil konusunda hem 
inanılmaz saçmalıklar yaşan-
mış ve bilim dışı teoriler geliş-
tirilmiş hem de bu çıkarımlar 
halka zorla dayatılmıştır.”7 Eğer 
Türkçeye ve Türkçeyi konuşan 
halka saldıran zihniyetin kar-
şısındaysa; insanların diline, 
kimliğine, yaşayışına yapılan 
saldırılara da yoğunlaşmalı ve 
“ah” demelidir yazar. Bu ülke-
de insanların “Eğnine, evine ve 
eğitimine olduğu gibi diline, 
dinine ve dimağına da müdaha-
le edilmiştir.”8 

Dedim: “Ah”ı genel ola-

rak ele alacak olursak, Türkçe 
“Off”dan nitelik olarak çok 
büyük bir farkı olmadığını söy-
leyebiliriz. Yine yapılan yanlış-
ların özenle not edilmesi sonu-
cu ortaya çıkmış bir kitap. Yine 
çokbilmiş ve saldırgan cümleler. 
Yine marazlı düşünce dünya-
sının ürünü ya güldüren, ya 
sinirlendiren ya da “ah”latan 
sıkıntılı ifadeler. 

Seçim süreçlerinde insanla-
rın üzerine panolardan, televiz-
yonlardan ve ilanlardan boşal-
tılan reklamlardaki kusurları, 
propaganda faaliyetlerindeki 
gülünç durumları yakalamış ve 
afişe etmiş yazar. Olağanüstü 
bir titizlikle günlük hayatta 
sıklıkla kullanılan fakat anlamı 
bilinmeyen İngilizce kelimeleri 
sıralamış. Dile sokulan yabancı 
kalıplar, ana haber bültenlerin-
de kullanılan klişeleşmiş söylem-
ler, yabancı film dublajlarından 
kazandıklarımız Hepçilingirler 
tarafından ayrıntılı bir şekilde 
anlatılıyor. 

Hepçilingirler, halk arasın-
da yabancı kelime kullanımının 
yaygınlaşmasına dikkat çeki-
yor. Cafe, plaza, tower, center 
gibi özensiz ve özenti kelime 
kullanımlarının çoğaldığını 
anlatıyor.9 Ama muasır medeni-
yeti kıyasıya yücelten, kutsayan 
düşünüş değil midir İngilizce 
kelimeleri bu denli çekici, albe-
nili kılan? 

Bu durumu da açıklamaya 
çalışıyor yazar. Tarihsel süreç 
içerisinde bugüne kadar alınan 
yolu özetleyerek, yeni model 
olarak kabul edilen Amerika’ya 
nasıl özendiğimizi örnekler-
le açımlıyor. Yabancı kültürün 
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kendini dayatmasının neden 
ve sonuçları çerçevesinde bir 
takım  soruları cevaplandır-
maya çalışıyor.10 Bu, yazarın, 
ilk kitapta ele almaya cesaret 
edemediği konuları ele alması, 
dokunmaya yanaşmadığı alan-
lara dokunması bakımından 
önemli bir gelişme. Buna karşın 
geniş bir bakışla ele alamıyor 
olayı. Küreselleşmeyle kültürle-
ri dönüştürülen mazlum dünya 
halklarının kurtuluşu adına, 
Amerikan değerlerini dünya-
ya taşıyan orduları durdurmak 
adına tek sözü yok.

Sadece “ah”lıyor Hepçilin-
girler. Eli ayağı düzgün bir 
çözüm önerisi yok ne yazık ki. 
Problemler yumağının içinde 
sıkışıp kalmış. Amerikanları 
sevmiyor belli. Arap’lara karşı 
da kin dolu. Evet, egemenle-
rin ulusal ayrıştırma politikaları 
Feyza Hepçilingirler’in şahsında 
başarıya ulaşmış gibi görünü-
yor. Yazık, “Türk’ün Türk’ten 
başka dostu yok.” noktasına 
gelmiş yazar.

Kitabın uzun ve sıkıcı sayfa-
ları boyunca medyanın dilinin 
ne halde olduğu gösterilmeye 
devam ediliyor. Hepçilingirler 
yanlış avcılığına, “Bu kadı-
nın psikolojik sorunları var!” 
dedirterek devam ediyor.  Ne 
ki bunları yaparken, medyanın 
cehaletini vurgulayıp televiz-
yon Türkçesine taarruz eder-
ken ideolojik sığlığından ötürü 
gülünç durumlara düşürüyor 
kendisini. 11

Feyza Hepçilingirler dil 
konulu bir Siyaset Meydanı 
programına konuk olmuş. Ama 
bu dil problemi orada çözül-

mezmiş. Çünkü kendisini ciddi-
ye almamışlar. Konuklarda da 
dinleyicilerde de numara yok-
muş. 12 Tanzimat ile başlatabi-
leceğimiz bir kültürel dönüşüm 
sürecini bir program süresi gibi 
bir sürede çözmeyi beklemiyor-
du herhalde.

Hepçilingirler şarkıların kafi-
ye uğruna anlamsızlaştırıldığını 
savlıyor. Hadi şarkıları geçelim, 
ama şiirde anlatım hataları ara-
ması, işin kötüsü bulması ve 
hatta malumatfuruşlukla şair-
leri ayıplaması, aslında Türkçe 
üzerine uzman kesilen Feyza 
Hepçilingirler’in edebiyattan ne 
kadar anladığını açıkça gösteri-
yor. Yılların poetik tartışmaları-
nı, şiirde anlam aramanın doğru 
olup olmadığı üzerine ortaya 
konmuş tezleri, Avrupa’da boy 
vermiş edebî akımların şiir üze-
rine söylediklerini umursama-
dan kendi mekanik dil anla-
yışıyla yargılıyor dili kullanma 
konusunda akıl verilebilecek en 
son kesim olan şairleri.13

Şairin kullandığı tamlama-
larda hata bularak tam anla-

mıyla saçmalıyor yazar. Türkçe 
üzerine o kadar ahkâm kesen, 
en ufak bir hatada elinde sopa-
sıyla nutuklar çeken bir “dil 
zabıtası”nın şiirlerde yanlış keli-
me kullanımlarını saptaması, 
doğrularını da emsalsiz bir piş-
kinlikle eklemesi, Hepçilingirler 
gibi edebiyatla uzaktan yakın-
dan alakası olmayan birinin 
Türkçe kurtarıcılığına neden 
girişmiş olabileceği ile ilgili bir-
çok soru işareti getiriyor akla. 14

1 Feyza Hepçilingirler, Dedim: “Ah”, Eve-

rest Yay., İstanbul, 2006., Sunuş s. xii.

2 Ali Emre, Toplum Mühendisliği Eksenin-

de Dile ve Edebiyata Müdahale, Hece 

Dergisi, Nisan 2009, s.88

3 Feyza Hepçilingirler, Dedim: “Ah”, s.182

4 A.g.e., s.28

5 Habil Sağlam, Dil Zabıtalığı “On”, 

http://haksozhaber.net/news_detail.

php?id=7804

6 A.g.e., s. x.

7 Ali Emre, Toplum Mühendisliği Eksenin-

de Dile ve Edebiyata Müdahale, s.91.

8 A.g.m., s.91.

9 Feyza Hepçilingirler, Dedim: “Ah”, s.23.

10  A.g.e., s.28.

11  A.g.e., s.190.

12  A.g.e., s.119.

13  A.g.e., s.238.

14  A.g.e., s.244.
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Modernite günümüz-
de hemen bütün insanlığın 
önemli kültürel meselelerin-
den biridir. Çünkü moderni-
te, tarih boyunca sürüp gelen 
kültür çizgisinin, son birkaç 
yüzyılda belirgin hâle gelen 
bir kırılmasını ifade eder. 
Modernite hakkında çeşitli 
kesimlerce ciddi tartışmalar 
yapılmaktadır. Ulus/devlet 
gibi kurumsal oluşumlardan 
olduğu, sosyal-politik ilke-
ler bütünlüğünü ifade etti-
ği, din ve geleneğin kontro-
lü dışında bir yaşam biçimi 
olduğu, bir zihniyet meselesi olduğu, vs., tarzında 
yaklaşımlarda bulunulmaktadır.

Modernite gerçekten nedir? Altyapısını oluştu-
ran parametreler nelerdir? Temel esprisini oluştu-
ran sekülerleşme çerçevesinde din-modernite ilişkisi 
hangi düzeydedir? En önemlisi, moderniteye muha-
lif gibi gözüken postmodernite, gerçekten ona karşı 
mıdır yoksa onun gizil bir tetikleyicisi midir?

Siyasetin Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi, İslâm’ın 
Tarih Sosyolojisi adlı eserlerin müellifi, inanç, değer 
ve eylem ekseninde sosyolojik çalışmalar yürüten 
Doç. Dr. Mustafa Aydın, işte bütün bu meseleleri 
Moderniteye Dışarıdan Bakmak adlı yeni çıkan 
eserinde masaya yatırmaktadır. Eserini hazırlama 
amacını şöylece özetler:

“Tüm insanlığın ve özelde de İslâm dünyasının 
yaşamakta olduğu kültür sorunlarının odağında 
bulunan modernitenin daha yakından tanınmasıdır 
gayemiz. Biz moderniteye bir zihniyet olgusu olarak 
bakmaktayız ve bilimsel yaklaşım icabı, moderni-
tenin doğurduğu sorunlardan hareketle eleştiriler 
yöneltmekteyiz.”

Geleneksel diye nitelediği kültürlere, kendini 
karşıt konumlandıran ve onları er-geç dönüştürme 
tutkusuyla dopdolu modern kültür, önce, neşet 
ettiği yere nispetle “Avrupalılaşma” adıyla anılır-
ken, lokalliği nedeniyle “Batılılaşma” ya dönüştü 

ve bir süre sonra da bugünkü 
çağrışımlarıyla mondernlik-
modernite adını aldı. Mustafa 
Aydın eserinde, modernitenin 
varlığı meselesini tartışmadı-
ğını, bir zihniyet analizinde 
bulunarak çeşitli örnekleme-
lerle, insanlığa neler yaşattı-
ğını deşifre etmeye çalıştığını 
belirtir. Bu bağlamdan olmak 
üzere, Peter Berger, Marshall 
Berman, Perry Anderson, 
Jurgen Habermas, J. F. Lyotard, 
Ahmet Çiğdem, Mümtaz 
Turhan, Ali Bulaç, Cemil Meriç, 
Sabri Ülgener gibi alanlarının  

en yetkin isimlerini referans almıştır, meselelere 
yaklaşımında.

Moderniteye Dışarıdan Bakmak, Modernitenin 
Bazı Paradigmaları; Modernite, Sekülerizm ve Din-
İslâm; Postmodernizm, Modernitenin Doğurduğu 
Sorunlar: Popüler Kültür, Siyasetin İktidarsızlığı, 
Sosyal Çözülmeler genel başlıklarıyla yedi bölüm-
den oluşmuş. Mustafa Aydın, eserinin, işlevsel olma-
sı ve çok temel perspektifler vermesi yönüyle genel 
okuyucu kitlesini göz önünde bulundururken diğer 
taraftan da öncülleri ve kurumsal olgularıyla sis-
tematize edilen modernizmin, dinin-İslâm’ın kar-
şısında bir ideoloji olarak yer alması dolayısıyla 
ona karşı müslümanca eleştirel bir zihniyeti temsil 
etmektedir.

Türkiye‘de modernleşmeyi de özellikle tahlil 
eden Aydın, Türkiye’de modernleşmenin, kamera-
list içerikli olduğunu, emredici jakoben zihniyetin 
ve modernleştirici askeri-sivil bürokrasinin totaliter 
uygulamalarıyla dikte edildiğini, ancak bunun ters 
tepmeye başladığını gözler önüne seriyor. Ve kita-
bıyla ilgili şöyle diyor Mustafa Aydın: 

       “ Konusunu kendi düşünce ve inanç siste-
mimizin projeksiyonunda ele alan ve anlatımı bir 
hayli sade tutulan eser, sırf eleştiri ve temennaların 
ötesinde, moderniteye bir dışarıdan  bakma dene-
mesidir.”

MODERNİTEYE DIŞARIDAN 

BAKMAK
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“Bütün büyük anlar yalnızlıktan yontuldu.” (İns, s. 37)

7 Haziran 1987 yılında aramızdan ayrılan Cahit 
Zarifoğlu’nun yazı dünyası aynı zamanda çeşitlilik-
leri de içeriyor. Her yıl haziranın yedi’si geldi mi, 
engin hâtıralar ve özlemler içinde Cahit Zarifoğlu’nu 
anmak ve zamanın unutuşlarına set çekmek ister 
dostları... 
Ben de bir şairin hikâyelerini masaya yatırmak 
gayesiyle çıktım yola. Hikâyelerinde de, aynı şiirle-
rinde olduğu gibi, bilgece cümleleriyle düşündürdü 
beni. Evet Zarifoğlu bir şair. Çocuk edebiyatından 
romana, senaryoya kadar birçok türde eser vermiş 
olmasına rağmen her zaman şair olarak yad edilme-
sinin iki büyük sebebi olabilir: Ya nesir sahasındaki 
eserleri kıymetsiz yahut şiir sahasında o kadar güçlü 
ki diğer eserlerini örtüyor. Bana göre ikisinde de 
doğruluk payı var. İyi bir nesir yazarı, haliyle iyi 
bir hikâyeci olarak kabul görülmese de, kimsenin 
hikayelerini şu ana kadar adam akıllı tahlil etmek 
teşebbüsünde bulunmaması beni tek hikaye kitabı 
olan İns’i okumak için teşvik edici oldu.
Bir söyleşisinde muhtelif türler üzerinde çalışmanın 
yenileyici tesir yaptığını söyleyen Zarifoğlu’nun 
kaleminden geçen hikayeler ancak incecik bir kitap 
oluşturacak kadar. Kitaba adını veren İns, kitabın 
içindeki altı hikayenin içinden en çarpıcı olanı; yani 
kitabın ismi isabetli olmuş. 
Yukarıda hikayelerinin, şiirlerinde olduğu gibi 
düşündürücü cümleler ihtiva ettiğini söylemiştik. 
Şiire çok güzel adapte olan bu cümleler hikayelerin 
gerçekçiliği için ekseriyetle tehlike arz eder. Mesela 
“Herşey bir şeyin hemen yanından geliyor, onu 
bütünlüyordu. Herşey bir tek şeyin bir parçasıydı. 
Nereye bakılsa hep tek şey görünüyordu.” (İns, s. 
12). Ne yazık ki Zarifoğlu’nun bu cümleleri bütünün 
içinde eritebildiğini söyleyemeyiz. 
“Aşk, bedenin, bizim için mutlu olan bir andan 
yararlanarak kendini yalnızlığa sunduğu zamanlar-
da ortaya çıkar.” ( İns, s. 33)
Bazı zamanlar karakterlerin ağızları vasıtasıyla fikir-
leri verebilmeyi denemiş, fikirlerinin anlatıcı tara-
fından verilmesinden çok daha iyi olmuştur. Mesela 
“Suçlular” adlı hikayesinde hekim-hasta muhaveresi 
esnasında bunu duvardan gelen sesler vasıtasıyla 
yapmıştır.
“ Birine para diyoruz, birine aşk, en başta da poli-

tika, üstelik onurlarımızı da katıyoruz işin içine.” ( 
Suçlular, s. 66)
Şahıslaştırma hususunda yer yer hüner göstermiştir: 
Rüzgar onları zorluyor, kaya onları tutuyor, güneş 
onları emiyordu ( İns, s. 10). Yine aynı şekilde dış 
tasvirle psikolojiyi yer yer iyi harmanlaması okuyu-
cunun zihninde iyi bir tat bırakıyor: Parmaklarını 
postların uzun tüylerine geçirmiş, eti ve kemikleri 
basılmış bekliyordu. Gözlerini kapayınca rahat ede-
miyor, açınca ne yapacağını bilemiyordu. ( İns,  s. 
28). Bunlarla beraber şairane cümlelerde kullanması 
ise hikayenin akışına ve gerçekçiliğini maalesef bal-
talamıştır.
“Kendini kendinin içine koydu, kaybolsun istedi; 
sıkıntısı burnundan taştı.” ( İns, s. 29)
Zarifoğlu’nun dili, çocuk edebiyatıyla iştigal ettiğin-
den olabilir, üslupsuzdur, uzun ve karmaşık cümle-
ler kullanmaz. Remzlerden (symbol) bol bol istifade 
eder. Destansı ve masalsı bir anlatımı olmakla bera-
ber devrik cümleler tercih etmez. “Güneşe kadar 
uyudu” veya “güneşler boyunca uyanmadı” şek-
linde basit görünen cümlelerinde okuyucunun keş-
fetmesi için mana incelikleri bırakmıştır. Kelimeleri 
ise oldukça sadedir. Hatta zaman zaman ‘duyarga’, 
‘eriyik’ gibi uydurulan ama pek rağbet bulmayan 
kelimeleri dahi kullanır.
Hülasa fazla edebiyat yapmamış, ruh tasvirine kafi 
miktarda yer vermemiş, cazip olmayan vaka ve ori-
jinal olmayan dış tasvirlerinin yanında bazı okurla-
rın sevdiği çarpıcı son ihtiva etmeyen hikayeleri; bir 
hikaye okurunun beklentilerini karşılayacak hika-
yeler değillerdir. Biz yine Zarifoğlu’nu şair olarak 
yad edeceğiz.
Onu sevenler, yeniden bir şiire dönüyor, Anılar 
Defterinde Gül Yaprağı’nı kokluyor gibi; dualarını 
eksik etmezler. Haziran sessizliği içinde genç bir 
yaşta, 47 yaşında vefat eden ve “Seçkin bir kimse 
değilim / ismimin baş harfleri acz tutuyor / bağışla-
manı dilerim” diyen şaire biz de rahmet diliyoruz. 
Ona adanmış bir Hüsrev Hatemi şiiriyle noktalaya-
lım yazımızı:
“Elli yılı bile bulmayan /Zarif ve şairane cehdin 
/–Hayatın– /Bir şiirin son buluşu gibi; /Ne zaman 
hatırlasak seni... /Bir şiir gibi tekrar, /Başlıyor 
kederli yüreklerde, /Yine aynı noktada, ölümünle, /
Bitiyor bir şiir gibi.” 

BİR HİKAYECİ OLARAK 

CAHİT ZARİFOĞLU
EKREM SAKAR
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Ardı ardına yayım-
lanan kitapların takibi 
olanaksız kıldığı canlı 
bir dönemde, dikka-
ti fazlaca dağıtmadan 
yeni yayınları izlemek 
zor oluyor. Ama bazı 
kitaplar var ki, sak-
landıkları raflardan 
boyunlarını uzatıp 
bize bakıyor, özel bir 
okuma vaadi sunarken, 
yeni okuma zincirleri 
de kuruyorlar. İletişim 
Yayınları’ndan çıkan 
Modern Türkiye’de 
Siyasi Düşünce (MTSD) 
dizisi de böylesi özel 
kitaplardan oluşan 
dokuz ciltlik bir çalışma. 
Siyasetin düşüncelerle 
irtibatının tam olarak 
kurul(a)madığı, canlı 
tartışmaların yapıl(a)madığı bir toplumda böylesi-
ne derinlikli bir çabayla karşılaşmak çok sevindirici.
Bu dizinin son cildinin editörlüğünü üstlenen Ömer 
Laçiner dizi ile ilgili sorularımızı yanıtladı

Böylesine bütünlüklü, kapsamlı bir diziye başla-
manız ve tamamlamanız çok önemli. Bize bu alan-
daki kuramları, temel metinleri taşıma, bir boşluğu 

doldurma iddiasıyla 
yola çıkarken neleri 
amaçladığınızı anlatır 
mısınız?

MTSD’nin genel 
tasarımı on yıl önce 
yapıldı. Amaç ilk sekiz 
ciltte Türkiye’de siyasal 
düşüncenin devraldığı 
mirasın ve başlıca akım-
lar, mecralar bazında 
olabildiğine kapsamlı 
bir dökümünü yapmak, 
son ciltte de bunun 
muhasebesi bahsini ele 
almak idi. Bunu yapar-
ken, ciltler tamamlan-
dığında, Türkiye’de 
siyasal düşüncenin, 
akımların yüz yılı aşkın-
dır içinde şekillendik-
leri “modernleşme” 
paradigmasının da bir 

biçimde devrini doldurmuş olacağını, yeni bir döne-
min eşiğine varmış olacağımızı sezinleyebiliyorduk. 
MTSD ciltleri, bu yeni döneme nasıl bir düşünce 
mirası, deneyim ile başladığımızı gösterecek esaslı 
bir kaynak olabilsin diye hazırlandı.

Peki dizinin kolektif bir ürün olarak tasarlanma-
sının nedeni?

ÖMER LAÇİNER:

“TAM ANLAMIYLA KOLLEKTİF BİR 

ESER OLDU”

Zor ve Rıza
Kudret Bülbül
Fide Yayınları

Beşeri Bilimler
George Makdisi
Klasik Yayınları

Türkiye’de “Gençlik Miti”
Demet Lüküslü
İletişim Yayınları

i ili l ki d lik i i
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Her cilt, projenin genel 
amacını bilen editörler tara-
fından planlandı ve yürütüldü. 
Editörler, yayın kurulu, özellikle 
de bütün ciltlerde büyük emeği 
olan T. Bora ve M. Gültekingil 
ile sürekli temas içinde oldu-
lar. Eksiklikler, öngörülmeyen 
aksaklıklar bu sayede giderildi. 
Ayrıca İletişim yayınevinin diğer 
editörleri, teknik personeli de 
birçok detayın hallinde yardım-
cı oldular. Yani tam anlamıyla 
kollektif bir eser oldu bu. Başka 
türlü de olamazdı.

Dizinin editörleri neye göre 
seçildi?

Cilt editörleri, konularına 
hakim, ilgili herkesle konuşabilecek, yayınevimizle 
çalışma deneyimi olan kişilerden seçildi ve hatırla-
dığım kadarıyla hiçbir tartışma tereddüt olmadı. 
Ciltlerdeki ek metinlerin hemen tamamını editörler 
belirledi. Dokuzuncu ciltte cildin özelliği nedeniyle 
buna gerek görmedik.

Bu dizi tamamen kolektif bir çalışma, tüm konu-
ları ve isimleri olanaklı olduğu ölçüde uzmanları 
veya ilgili konu üzerinde çalışanlar tarafından yazı-
lan bir eser olarak planlanmış. Buna rağmen şunu 
şöyle yapsaydık dediğiniz oluyor mu,dönüp baktı-
ğınızda? Eksikleri de vardır muhakkak?

Şüphesiz, özellikle bu kapsamda bir eserin bir-
çok eksikliği vardır. Bu kaçınılmaz. Ancak, esaslı bir 
eksikliğin olduğunu sanmıyoruz. Daha tam karar-
laştırmadık ama, birkaç yıl sonra, okurlardan ve 
eleştirmelerden gelecek öneriler dikkate alınarak, 
bu eksiklikleri peyderpey telafi edecek ek bir cilt 
yayınlamayı düşünebiliriz.

Biyografi ya da portrelerde dikkatimi çeken bir 
şey var: Bazı isimler birkaç ciltte de ele alınmış. 
Örneğin Mehmet Akif üç ciltte de var. Mehmet Ali 
Aybar sanırım iki ciltte yer alıyor. Bu tarz geçişken-
likleri siyasi düşüce/ler bakımından nasıl yorumlar-
sınız?

Portreler konusunda şu noktayı dikkate aldık. 
Kısmen örtüşen, örneğin İslamcılık-muhafazakarlık, 
sol-sosyalizm bahislerinin herhangi birinde o akım-
mecra bağlamında portresi çizilen bir düşünürün 
diğer akım-mecradaki konumu bu çizimde yeterince 

belirtik değil ise bu eksikliğin 
giderilmesi de gerekirdi.

Sizin editörlüğünü yaptı-
ğınız Dönemler ve Zihniyetler 
cildi ile bu dizi tamamlandı. 
Öncelikle kitabın yapısını 
anlatmanızı isterim. Neler göz 
önünde bulundurularak, ne 
nasıl işlendi?

Başta ve giriş yazısında da 
belirtildiği üzre, dokuzuncu 
cilt bir genel muhasebe zemini 
oluşturmak için tasarlanmıştı. 
Hayli kapsamlı olmasına rağ-
men bu cilt, o ihtiyaca ancak 
bir ölçüde cevap verebilir, ışık 
tutabilir. Amaç tüm akımların 
ve mecraların içinde şekillen-

dikleri yüzyıllık paradigmamızın, hemen tüm akım 
ve mecralarda görebileceğimiz özelliklerini, karak-
teristiklerini öne çıkarmak; bunların mahiyeti üze-
rinde düşünmemizi sağlamaktır. Şüphesiz bunun 
eleştirel bir düşünüm olması gerekecek. Ciltteki 
yazıların bu başlangıçları ifade  etmesi, onların 
tartışılmasını, geliştirilmesini ve zenginleştirilmesini 
teşvik içindir.

Siyasi düşüncelerin dil edimleri dolayımında; 
kendileri hakkında, eylemleri, ‘zihinsel halleri’, kav-
ramları, kullandığı dili ya da söylemi konusunda 
dönemsellik niçin önemlidir?

Başlıca akımların ve o akımların ana mecraını 
oluşturan temel düşüncelerin Türkiye siyasal tari-
hinin önemli kesit/dönemeçlerinde ifade biçim ve 
içerikleri itibariyle ve öteki akımlarla etkileşim/
çatışma içinde nasıl değiştiklerini göstermek ve bu 
gibi durumlara ilişkin muhasebeler yapmak da bu 
dokuzuncu cildin bir faslını oluşturuyordu. Haliyle 
tek veya birkaç yazıda tüketilemeyecek bir konu 
olduğundan ciltteki bu mealdeki yazıların her bir 
dönemin-kesitin kendine özgü “hava”sını yansıt-
ması bile başlıbaşına önemliydi. Şüphesiz bu baş-
langıçlar daha ileri götürülebilir, götürülmelidir de. 
“Maddi” koşulların, olguların ciddi değişimlerine 
tekabül eden o dönem, kesitlere düşünsel “yapı” ve 
müktesebatımızın nasıl karşılık verdiğini, –örneğin 
kalıplarını ve varsayımlarını koruyarak mı, esnete-
rek mi yoksa “yenilenme” eğilimi ile mi– düşünmek, 
bu cevapları tartışmak; kanımızca MTSD ciltlerinin 
açabileceği en verimli alan olacaktır.
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Genç Öncüler Tiyatro Topluluğu, 20 Mayıs Çarşamba günü 
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde Necip Fazıl Kısakürek’in 
“Püf Noktası” isimli oyununu sergilediler. Faaliyetlerine bu 
sene başlayan Tiyatro Topluluğu’nun ilk oyunu da böylece 
Üstad’ın doğumunun (26 Mayıs 1904) ve ölümünün (25 Mayıs 
1983) sene-i devriyesinde sahnelenmiş oldu.

UMRAN OCAK ’09

“Püf Noktası” eserinin püf 

noktası Necip Fazıl’ın da deyi-

miyle “Ya Ol, Ya Öl” mantı-

ğında saklıdır. Necip Fazıl, bu 

oyunu bilinen dramatik eserle-

rinden farklı, ama yine kendine 

özgü çarpıcı bir dille yazmış-

tır. Mustafa Miyasoğlu eseri şu 

şekilde tanımlar: “Benzerine 

çok az rastlanan eserlerden 

biri olan Püf Noktası, bu ülke-

deki darbeci zihniyete sahip 

aydın ve yönetici çevrelerin, 

zorba güçlerle işbirliği yapa-

rak sanat, basın, sermaye ve 

politika çevrelerini içine alan 

bir senaryo etrafında yaşanılan 

hayatı ve politik düzeni şekil-

lendirdiklerini gösteriyor. Eser, 

sistemin mantığıyla sergilenen 

oyununun başarısına yol açan 

her türlü tavrın altında bulu-

nan “püf noktası sırrı” üzerin-

de duruyor. Oyun, bu toplum-

daki bütün “sahte oluşların 

sırrı” dediği püf noktalarını 

yakalamada ve hedefine ulaş-

mada engelleri hızla aşabilen 

bir genç şair ve bohem çev-

resindeki arkadaşlarıyla ortaya 

koyduğu sistem eleştirisini ve 

sonunda hayatın manasına ait 

asıl “Püf Noktası”nın hikâyesini 

anlatır.”1

Eser, insanların sahteliğin-

den, düzenin çarpıklığından, 

hakkın haklıya verilmemesin-

den bıkmış, mevcut düzene 

bir türlü ayak uyduramayan 

şair Recep Kafdağlı’nın (Ömer 

Temel) olamadığı için ölmeyi 

tercihi ile başlıyor. Ömer Temel, 

Genç Öncüler Püf Noktası’nı Sahneliyor!

Emir Timur Kafkas
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canlandırdığı Recep Kafdağlı 

tiplemesi ile izleyenlere ancak 

bu çarpıklık içinde yaşamış ve 

bundan rahatsızlık duyan bir 

bireyin sergileyebileceği doğal-

lıkta sergiliyor performansını. 

“Süprüntü” bir gazetede yazar-

lık yapan gazeteci arkadaşı 

Siret Mesail (Murtaza Koçak), 

Ressam(Muhammed Karahan) 

ve Müzisyen (Burak Yakupoğlu) 

ile şiddetli görüş ayrılıkları yaşa-

yan Recep Kafdağlı, oyunda 

üstadın sözcüsü konumunda.

Sistem eleştirisini böylesine 

temelden yapan, yaklaşık iki 

yüz yıldır statüko tarafından 

savunularak var olagelmiş ve 

özellikle de 27 Mayıs’tan sonra 

iyice belirginleşen devlet içinde 

bir başka devlet gücünü enfes 

bir dille anlatan böyle eserle-

rin resmi kurumlarca sahne-

lendiğine şahit olamıyoruz. Bu 

bakımdan Genç Öncüler Tiyatro 

Topluluğu “tek derdimiz der-

dimizi paylaşmak” sloganıyla 

yeterince önem gösterilme-

diğini düşündüğü Necip Fazıl 

Kısakürek’in bu eserini sahne-

leme kararı aldı. İlk deneyimleri 

olması, amatör ruhla çalışıyor 

olmaları ve günümüzde tiyat-

roya gereken önemin verilme-

mesi işlerinin zorluğunun belir-

tileriydi. Ancak “zoru severiz, 

imkânsız zaman alır” diyerek 

bu işe başlayan Genç Öncüler, 

bu işin de üstesinden gelmeyi 

bildiler.

Kendisi vicdani rahatsız-

lık yaşarken, bunun zerresini 

düşünemeyecek hatta anlaya-

mayacak kapasitede insanlarla 

aynı odada hatta aynı cemiyet-

te yaşamaya mecbur kalmanın 

acısıyla kıvranıp duran Recep 

Kafdağlı, çareyi ölmekte bulsa 

da bir türlü yaşamak illetinden 

kurtulamıyor. Bunun üzerine 

arkadaşlarıyla yaptığı istişareler 

sonucu çareyi yedi bela bir Efe’ye 

(Abdullah Birtane) efelenmekte 

buluyor. Recep, Efe’ye kendisini 

öldürmesi için dikleniyor ancak 

plan tutmuyor. Raconun kralını 

yapan, kendi çetesini kuran ve 

şapkasına kimsenin dokunmaya 

cesaret edemediği Efe, Recep’in 

tuhaf halinden aşırı derecede 

korkup, efeliğini ona bırakıyor. 

Burada ben tekrar arkadaşları-

mızın performanslarından bah-

setmek istiyorum. Efe rolünde-

ki Abdullah Birtane, profesyo-

nel oyunculara taş çıkaracak 
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bir performans sergiledi. Jest, 

mimik ve ses tonuyla izleyiciden 

diğer oyuncu arkadaşlar gibi 

tam puan aldığını söyleyebiliriz. 

Efe’nin oyuna dâhil olmasıyla 

birlikte oyun komik ve ironik 

bir hal alır.

Efe’nin bu tavrından şaşkı-

na dönen Recep Kafdağlı, hiç 

bozuntuya vermez ve “arama-

dan bulduğunu arayıp da yaka-

layacağını, cemiyete, insanlara 

hükmedeceklerini” söyleyerek, 

ekler: “Bakın artık nasıl devlet 

çapında bir oluşla olacağız.”

Böylece şair Recep bir anda 

gazeteciliğin, bankacılığın hatta 

siyasetin yani ülke idaresinin 

kilit adamı oluverir. “Paravan 

arkasından” süreçleri yöneten 

Recep Kafdağlı, izleyenlere 

bugün artık hiç de yabancısı 

olmadıkları manzaraları çağrış-

tırır. “…usorüB şİ müzöÇ”nda 

banka yetkilisi (Orhan Özer) ile 

yaşanan diyaloglar, her türlü 

iğrenç kişisel çıkarın “vatan 

uğruna” sözleriyle meşrulaş-

tırılmasını gösteriyor. Banka 

temsilcisi ile yapılan konuşma-

ları salonda Recep Kafdağlı’nın 

ricası üzerine saklanan Parti 

Başkanı nam-ı diğer Başkan 

Hazretleri(Ahmet Üzmez) de 

dinlemektedir. Banka temsilci-

sinin ayrılmasından sonra Recep 

Kafdağlı’nın yanına gelen 

Başkan Hazretleri’yle yaşanan 

bazı diyalogları bugün için bile 

pek yabancı sayılmayız. 

Üstad bu diyalogdan da 

anlaşılacağı gibi burada vermek 

istediği mesajında, her şeyin 

püften olduğu, yükselmek için 

gerekli olan tek şeyin ise alçal-

mak olduğunu söylüyor. Ona 

göre işin “püf noktası” bilme-

diği konularda susup da biliyor-

muş izlenimi oluşturmak, bol 

bol Frenkçe sözler kullanmak, 

başı uzun ve sonu gelmeyen 

sözlerle dolu cümleler kurarak 

beyinleri karıştırmakta yatıyor. 

Bu da aslında seviyenin hangi 

düzeyde olduğunu gösteriyor.

Şair Recep Kafdağlı gazete 

yöneticilerinin, parti liderlerinin 

peşinden ayrılmadığı bir sıra-

da bu yapmacıklıktan sıkılarak 

ani bir kararla arkadaşlarının 

yanına döner. Eski arkadaşları 

Recep’in almış olduğu bu tuhaf 

kararla şaşkına dönmüşlerdir. 

Dönüşünün nedenini ve haya-

tın asıl “püf noktası”nı Recep 

Kafdağlı’nın  “Ben artık kendi 

öz oluşuma bakmalıyım...” söz-

leri özetler.

Üstad’ın; kenarda kalıp sin-

miş, başarısız görünen insanları 

sahtelik maskelerini yüzlerine 

geçirmedikleri için gerçek kişilik 

ilan ettiğini söyleyebiliriz. Fatma 

Karabıyık Barbarosoğlu’nun da 

sıkça değindiği gibi “Başarı keli-

mesi seküler dünyanın insanla-

rı birbirine karşı hizalamak ve 

kışkırtmak için kullandığı bir 

kelime”2 olarak gören Üstad, 

gerçek kişilerin yapmacıklıktan 

uzak olanlar olduğunu söylü-

yor. 

Türkiye gündemini sıklıkla 

meşgul eden derin devlet ile 

düzenin işbirlikçilerini gösteren 

konusu nedeniyle Necip Fazıl 

Kısakürek’in “Püf Noktası” 

isimli eseri eskimeyen eserler-

dendir. Bu muhteşem eserin 

Genç Öncüler’in muhteşem eki-

biyle bir araya geldiği anlarda 

oldukça güzel saatler geçirdik. 

Genç Öncüler performanslarıyla 

daha şimdiden birçok yerden 

bu oyunu tekrar sahnelemeleri 

için teklifler alıyorlar. Bu arada 

yukarıda zikredemediğimiz 

diğer oyuncular; Burak Çelik, 

Yasin İnan, Sercan Karadoğan, 

Fatih Koçak, Samet Tomakin ve 

Betül Babacan da katkılarıyla 

oyuna renk kattılar. Sadece bu 

oyun için özel beste yapan ve 

oyun esnasında bunları canlı 

olarak icra eden Sefa Öztürk 

ve Ahmet Demir’i de unutma-

mak gerekiyor. Aynı şekilde 

her türlü maddi manevi desteği 

sağlayan İsmail Memiş de bura-

da zikredilmeyi en fazla hak 

edenlerden olsa gerek.

Yazımızın sonunda tiyatro 

ekibinin öncelikle kurulmasına 

vesile olan, başından sonuna 

kadar onlara eşlik eden, her 

türlü cefayı çeken, gecesini gün-

düzüne katarak amatör arka-

daşlardan profesyonellere taş 

çıkartacak nitelikteki bir oyun 

sergilenmesini sağlayan, büyük 

bir aşkla onları eğiten yönet-

men arkadaşımız Bedir Afşin’e 

teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Yönetmen arkadaşımız Bedir 

Afşin’i bundan sonra başka 

oyunlarda öncülük etmesi için 

yine zorlu ama bir o kadar da 

güzel günlerin beklediğini ken-

disine hatırlatmak istiyoruz.

1  Mustafa Miyasoğlu, 2008-09-28, Milli 

Gazete

2  Fatma Karabıyık Barbarosoğlu ile Röpor-

taj, Sessiz Çığlık Dergisi, 2007-10-22.


