
ÇAĞDAŞ MÜSLÜMAN DÜŞÜNCE
Zaaflar, İmkanlar ve Yeni Zamanlar

Ayda Bir Merhaba

Müslümanların ‘çağdaş dönem’ olarak bilinen tarihsel evrede hem dini anlama hem de si-

yasi düşünce bağlamında ortaya koyduğu düşüncenin temel zaafl arını (ve potansiyelleri-

ni) tartışmak önem arz etmektedir. Müslümanların Batı (veya Modernite) ile karşılaşıp yüzleşme 

çabası gösterdikleri dönemde ortaya koydukları anlama, algılama ve düşünce çabalarının tümü 

çağdaş Müslüman düşünce içerisinde değerlendirilebilir. Dönemsel olarak, bu sürecin başlan-

gıcını farklı tarihlere kadar götürmek mümkün olmakla birlikte, süreci, özellikle ondokuzuncu 

yüzyılın ikinci yarısından sonra başlatmak da mümkündür. Ancak hangi dönemi başlangıç ev-

resi olarak kabul edersek edelim, netice itibariyle bu tarihsel düşüncenin mahiyeti önemlidir.

Müslüman düşüncenin adlandırılması noktasında “Çağdaş Müslüman Düşünce” adını ter-

cih etmenin daha doğru olduğunu düşündüğümüzden “Modern İslâm Düşüncesi” ifadesini 

kullanmayı uygun bulmadığımızı belirtmemiz gerekir. Burada iki nokta önem taşımaktadır: 

İlki “modern” sıfatının taşıdığı ‘sorunlu’ içeriktir. Zira ‘modern’ terimi, kaçınılmaz biçimde 

‘ideolojik’ mahiyeti olan bir kavramdır ve bu yüzden, Müslüman düşünceyi herhangi bir biçim-

de bu terimle ilişkilendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bu nedenle, ‘zamansal açıdan 

paydaşlığı’ karşılayacak ‘çağdaş’ terimini kullanmayı tercih etmek daha doğru. Bu dönemde 

ortaya konulan düşünsel birikimi ‘İslâmi’ sıfatıyla değil de, ‘Müslüman’ sıfatıyla tavsif etme 

nedenimiz ise, beşerin ürettiği her düşünceyi ‘İslâmi’ olarak vasıflandırmanın hatalı olduğu 

yönündeki kanaati paylaşmamızdandır. Çünkü bir görüşün ‘İslâmi’ olduğunu, ancak onun 

Kur’ân’a uygunluğu belirler. Müslümanların ürettiği düşünce ve pratikte ise, değişen oranlarda 

hatalar bulunabileceği için, üretilen düşünceye, ‘Müslümanların ürettiği düşünce’ anlamında 

‘Müslüman’ denilmesi daha uygundur.

Çağdaş Müslüman Düşüncenin mahiyetini belirleyen temel unsurlardan biri, Müslüman 

kavimlerin Batı ile karşılaşması ve onunla yüzleşme arzusudur. Bu dönemin tipik özelliği ‘yenil-

mişlik duygusu’nun beslediği tepkiselliktir. Çünkü Müslümanlar, bu dönemde siyasi güçlerini 

neredeyse bütünüyle yitirmişlerdir. Bu ise, doğal olarak, yenilginin nedeni üzerinde yoğunlaşma 

ihtiyacını doğurmuştur. Bu yoğunlaşma hali kimi zaman savunmacı bir karakterde olmuş kimi 

zaman özgüvenli bir karşı çıkışa işaret etmiştir. Dönemsel etkilenmeler/etkileşimler dikkate 

alındığında bugün Çağdaş Müslüman Düşünce hem bir imkana hem de zaafa işaret etmektedir. 

Bir arayışı içinde barındırmasından dolayı önemli bir imkan olan bu düşünsel seyir düşünce 

konularında bütünlüklü bir bakışı yetkin bir biçimde teorize edemediğinden dolayı zaafların-

dan kurtulamamıştır. Bu sayımızda M. Kürşad Atalar genel olarak meselenin bu boyutuna eği-

liyor. Talal Asad, Abbas Pirimoğlu ve Miraç Can Uğur ise konuyu hem isimler üzerinden hem 

de genel perspektiften ele alarak işliyorlar.

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri farklı kalemlerden okuyabileceğimiz yazılar da Ortadoğu’da 

tartışılan konuların mahiyetini kavramak bakımından önemli. Dergimizin bu sayısında ayrıca 

Şakir Kocabaş’la ilgili olarak Metin Önal Mengüşoğlu’nun kaleme aldığı önemli bir yazıyı Hasan 

el-Basrî konulu söyleşi izliyor. Müslüman şair Shabbir Banoobhai hakkındaki değerlendirmenin 

yanında ölümünün ellinci yılında çeşitli etkinliklerle anılan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kırk yılı 

aşkın bir zamandır eksik yayımlanan bir metnine bu sayımızda yer veriyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle.. 

                                             Umran
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Sahabenin televizyon ekranlarında 
canlandırılmasının ve şahsiyetlerinin 

temsil edilmesinin dini açıdan haram veya 
helal olduğu yönündeki tartışma yeni 
değil ve bildiğim kadarıyla haramlık ağır 
basıyor. Ardından yıllar sonra bir grup din 
adamı, Müslümanların yeryüzünün çeşitli 
bölgelerinde uğradığı temel değişimlerin, 
Müslüman bir toplumun ihtiyacının takip 
edilmesi için bu değişikliklere göre bazı 
fetvaları gözden geçirmeyi gerektirdiğini 
gördü. Özellikle de sahabenin dizi ve 
filmlerde canlandırılmasının haram olması 
konusu da dahil şeriatın hükümlerinde 
içtihadı kabul eden sorunlarda bu durum 
geçerli.  

Ben şahsen sahabenin canlandırılmasını 
haram gören grubun görüşlerini anlayabi-
liyorum ve bu görüşlere saygı duyuyorum 
ancak aynı zamanda helal gören grubun 
görüşlerini destekliyorum ve Müslüman-
ların ihtiyacına daha yakın görüyorum. Bu 
görüş bütün düzlemlerde daha yararlıdır. 
Hz. Ömer dizisini yayınlayacak MBC kana-
lını helallik veya haramlığın ilgilendirme-
diği malum. Zira bu medya kanalı maddi 
kâr peşinde ve bu kârı getirecek her yola 
başvurmakta ancak ben bu kanalın diziyi 
yayınlamasını destekliyorum. Tabi kanalın 
yayınlarının nihayetinde insanların yararına 
yol açması şart. 

Kanalın tarihi gerçeklerle oynamamaya 
çalışmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu 
nokta bu dizinin haramlık ve helallik açı-
sından yapısını belirleyecektir. Ben böyle 
düşünüyorum. Zira Ömer Bin El-Hattab’ın 
hayatı bütün Müslümanlar nazarında 
oldukça hassastır ve hatta İslâmi kuralla-
rın yapısıyla bu hayatın güçlü bir ilişkisi 
vardır. Çünkü Ömer bir başka yönetici gibi 
insanlara dayatacağımız, hayatı, sözleri ve 
fiilleriyle oynanabilecek bir tarih değildir. 
Sözlerinin ve fiillerinin İslâmi hükümlerle 
bir ilişkisi vardır. Bu mübarek hayatın can-
landırılması riski bundan dolayıdır.  

Dizinin senaryosunu yazanların, dizinin 

bölümlerini dikkatlice izlemeleri ve yazdık-

larına aykırı noktalar bulduklarında bunu 

herkese açıklamaları gerekmektedir. Aksi 

takdirde sessiz kalmalarından sorumlu ola-

caklardır. Kanımca bu dizinin yönetmenliği 

ve malzemesi Ömer Bin Hattab’ın hayatı 

seviyesinde olursa etkisi de büyük ölçü-

de yararlı olacaktır, birçok Müslüman’ı 

ve başkalarını etkileyebilir. Bu bağlamda 

içimizden çoğu Ömer Muhtar dizisinin 

bıraktığı büyük etkinin boyutunu bilir. 

Üstelik Ömer Muhtar karakterini Anthony 

Quinn gibi Amerikalı bir isim canlandırmış 

olmasına rağmen. Quinn’in uyruğu ve 

Hıristiyan oluşu dizinin bıraktığı büyük etki-

nin önünde engel olarak durmamaktadır. 

Hz. Hüseyin dizisinin etkisi de göz önüne 

alındığında şu söylenebilir:  Amaç insanla-

rın bu tür filmlerden istedikleri hedefleri 

gerçekleştirmektir.  

Bu ve benzeri dizileri haram kılan kar-

deşlerin medyanın hali hazırda en güçlü 

misyonerlik aracı olduğunu anlaması 

gerekmektedir. Haram kılmak yerine eski 

misyonerlik yöntemlerine alternatifler 

düşünmeliler. Eski yöntemler Müslüman 

gençlerin çoğunluğunun lehinde olmadı. 

Başkaları için nasıl olsun ki?! Nerede olur-

sa olsunlar davetin kendilerine ulaşması 

gerekmektedir.  

Bir şeyi haram kılmak yeterli değil. ‘Bu 

çalışma haramdır’ demek kolay ancak bu 

harama aynı güç ve etkide alternatifler 

bulmak zor. En önemli nokta bu. Genç-

leri ve Müslüman olmayanları çekecek 

modern araçlarla dünyaya ulaşmak. Olum-

suzluk ve haramlık tek başına yeterli değil-

dir. Faydalı çalışmaların yanında durmalı ve 

aynı zamanda daha iyisini gerçekleştirmek 

için çalışmalıyız. (Bahreyn gazetesi Vasat, 

17 Temmuz 2012) 

ORTADOĞUDAN 
DÜNYAYA

Arapça yayımla-
nan gazetelerdeki 
yazan farklı eğilim-
deki gazetecilerin 
yazılarından seçti-
ğimiz yazıları her 
ay Ortadoğu’dan 
başlığıyla yayım-
lıyoruz. Burada 
yay ımlad ığ ım ız 
yazılarda ortaya 
konulan tüm ana-
lizlerin doğru oldu-
ğu veya  bunların 
tümüne katıldığı-
mız söylenemez. 
Yay ınlamaktak i 
amacımız olayların 
yorumlanmasında 
ortaya konulan 
bakış açısı farklı-
lıklarını görünür 
kılarak meseleler 
karşısında ortaya 
konulan analiz-
lerin hangi argü-
manlardan hare-
ketle yapıldığını 
okurlarımızın dik-
katine sunmaktır. 
Yazıların/yorumla-
rın  bu perspek-
tifle okunmasının 
O r t a d oğu ’ d a k i  
dolayısıyla dünya-
daki gelişmeleri 
kavrama sürecine 
önemli katkılarının 
olacağını düşü-
nüyoruz. Yazılar 
Harun Ersoy tara-
fından çevrilmiştir. 
(Umran)

ÖMER DİZİSİ HELAL Mİ HARAM MI? 
MUHAMMED ALİ EL-HEREFİ  
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■ Ortadoğu’dan

Türkiye Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Örgütü’ne gözlemci üye 

olarak katılma talebi aleyhinde oy kullandı. Bu 
gelişme hali hazırdaki Temmuz ayının 6 ve 7’sinde 
Cuma ve Cumartesi günleri Monako’da gerçekleş-
tirilen örgütün genel toplantısında yaşandı. Arala-
rında Türkiye’nin yanı sıra ABD, Yunanistan, İtalya, 
Almanya ve Hollanda’nın da bulunduğu 28 ülke 
karar aleyhinde oy kullandı. Aralarında Norveç ve 
Kuzey Avrupa ülkelerinin de bulunduğu toplam 21 
ülke de karar lehinde oy kullandı. Örgüt 56 ülkeyi 
içeriyor.  

İsrail Türk tutumunu olumlu karşıladı ve İsrail 
ordu radyosu İsrail dışişleri bakanlığındaki kaynak-
lardan şu yönde açıklamalar aktardı: ‘Türkiye’nin 
İsrail devletinin yanında durması, Ankara’nın İsrail’le 
diplomatik krizi sonlandırma istediğinin ilk göster-
gesini oluşturabilir. Özellikle de son aylarda Türkiye 
başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’dan periyodik 
olarak gelen İsrail konusundaki ateşli açıklamalar 
da durdu’.  

Bu bağlamda İsrail dışişleri bakan yardımcısı 
radyoya yaptığı açıklamada ‘Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Örgütü’nün Filistin talebini reddetme kararı 
İsrail için bir başarıdır. Maalesef Filistinliler, devlet 
olarak tanınmaları için uluslar arası alandaki giri-
şimlerini sürdürdükleri için dışişleri bakanlığı Filistin 
yönetiminin politikalarıyla mücadeleyi ve savaşı 
sürdürecektir. Filistin yönetimine şunu açıklamak 
istiyoruz ki başarılara ancak İsrail’le ön koşulsuz 
doğrudan müzakerelerle ulaşabilirler.’ Görüldüğü 
üzere İsrail’in Türk oyuna yönelik tepkisi gayet 
rahattı.  

Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Örgütü’ndeki tutumu Türk politikasının Filistin soru-
nu açısından açıklanmış politikanın bağlamına aykırı 
gelmektedir. AKP’nin gelmesinden ve Erdoğan’ın 
Türkiye başbakanlığını teslim almasından itibaren 
Filistin ulusal haklarına dönük büyük bir destek göz-
lemledik. Buna karşın İsrail’le ilişkilerde gerginlikler 
yaşandı. Siyonist devlet İsrail, dışişleri bakanlığını 
ziyareti sırasında Türkiye’nin Tel Aviv büyükelçisini 
kasıtlı olarak aşağıladı. İsrail Gazze şeridinde abluka 
altındaki insanlara gıda malzemeleri taşıyan Mavi 
Marmara gemisi katliamını işledi. Bu katliamda 
dokuz kişi öldürüldü, onlarcası yaralandı. Üstelik 

İsrail, Türkiye’nin gemi baskınından dolayı özür 
dilemesi talebini yerine getirmedi.  

Buna karşın Türkiye özürde ısrar etti. İsrail’in 
aşağılaması sonrası Tel Aviv’deki büyükelçisini çağır-
dı. Türkiye’de gemi baskınının emrini veren ve bu 
baskını gerçekleştiren İsrailli askerlerin mahkemesi 
gıyaben sürüyor. Recep Tayyip Erdoğan İsrail dev-
leti cumhurbaşkanı Şimon Peres’in 2008 yılı sonları 
ve 2009 yılının başlarında Gazze şeridine yönelik 
saldırıyla ilgili yalanlarını protesto ederek Davos 
forumundan çekilmişti. Türkiye Gazze şeridine 
yönelik zalimane saldırısını katliam ve insanlık suçu 
olarak nitelemişti. Bütün bu gelişmelerden sonra 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü’ndeki Türk oyu 
Filistin Kurtuluş Örgütü’nün gözlemci üye olarak 
girmesi talebi aleyhinde oluyor? Bu adım tuhaflık-
tan da öte bir durum.  

Diğer yandan Türkiye’nin kendisi Avrupa’nın 
haksızlığına maruz kalıyor. Topraklarının bir kısmı 
Avrupa kıtasında bulunuyor. Türkiye onlarca yıl 
boyunca ortak Avrupa pazarı üyeliğini elde etmek 
için taleplerde bulunuyor. Ancak heyhat ki ne 
heyhat. Birçok Avrupa ülkesi Türkiye’nin pazara 
üyeliğinin önüne büyük bir veto koyuyor. Şayet bu 
üyeliğe kabul edilirsek kendisi için birçok ayrıcalığı 
olacak. Doğal olarak Türkiye ve Avrupa ülkeleri için 
de olumlu ayrıcalıklar bunlar. Öte taraftan NATO, 
Türkiye’nin üyeliğine onay vermişti ve bunu NATO 
güçleri içinde Türk ordusundan ve kapasitesinden 
güç almak için yaptı. Bir başka ifade Türk toprakla-
rında askeri üsler ve görevler açısından Türkiye’ye 
ehlen ve sehlen ancak Türkiye’nin yararlanması, 
diğer bütün Avrupa ülkeleri gibi bir Avrupa ülkesi 
olarak görülmesi söz konusu olunca yanıt ‘hayır’ 
olmaktadır. Türkiye bunun farkında değil mi?  

Özelikle son bir yıl içinde Türkiye’nin Filistin 
sorununa destek boyutu  etrafında bir azalma göz-
lemleniyordu. Buna karşın İsrail dışişleri bakanlığı 
sözcüsünün açıkladığı gibi İsrail’e yönelik saldırılar-
da elle tutulur bir durma gördük. Belki de ABD ve 
birçok Avrupa ülkesi Türkiye’ye İsrail’le ilişkilerini 
düzeltmesi yönünde baskılar uyguluyor. Türkiye’nin 
FKÖ’nün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü’ne 
girme talebini kabul etmeyeceğini beklemiyorduk. 
(Umman gazetesi Vatan, 15 Temmuz 2012) 

TÜRKİYE’NİN TUHAF TUTUMU 
FAYEZ REŞİD
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Libya’dan ve halkından tam ümidimi kesmeye 
başlamıştım ki son seçimler bana Libyalılara dair 

biraz güven verdi. Belki onlara haksızlık ettim. Dev-
rik Libya lideri Muammer Kaddafi’nin onlara kendi 
resmini ve örneğini bıraktığını biliyorum. Libyalıların 
yüzde 90’ı 1969 darbesi sonrası doğdular ve  ‘kar-
deş Albay’ dışında kimseyi tanımadılar. 

Seçim sonuçlarının liberallerin kazandığını ve 
dini partilerin yenildiğini göstermesi önemli değil. 
Önemli olan bu seçimlerin yapılmış olması, eşlik 
eden bazı şiddet olaylarına rağmen nezih olması, 
ve Libyalıların diledikleri kimseleri özgürce seçebil-
meleridir. Arzulanan demokrasinin kalbinde yatan 
da budur zaten. 

Muammer Kaddafi devrilmeden önce düşmesini 
istiyordum ama devrileceğini tahmin edemiyordum. 
Devrim gerçekleşti ve bütün Araplar gibi ben de 
sevindim. Yalnız bundan sonra yaşananlar bana şu 
İngiliz sözünü hatırlattı: İstediğin şeyin olacağına 
dikkat et. 

Kaddafi’nin işkence edilmesi sonrası öldürülmesi 
bir savaş suçuydu. Rejiminin kurbanları ayaklandık-
ları ve devrim yaptıkları hataları bizzat kendileri 
işlediler. Sonraki aylarda Libya benzeri görülmemiş 
güvenlik boşluğu yaşadı. Milis güçler şüphelen-
dikleri herkesi tutukluyor, işkence ediyor ve öldü-
rüyordu. Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslar arası 
Af Örgütü ve İnsan Hakları Gözlem Heyeti gibi 
uluslar arası örgütler işkence, cinayet ve tecavüz-
lere dair korkunç ayrıntılar yayınladılar. Ortada bu 
türden fiillere dair video kasetleri vardı. Bir erkeğe 
elektrikle işkence edilişini görüntüleyen video kase-
tini gördüm ve tamamını izleyemedim. Devrimciler 
okulları, salonları ve polis merkezlerini işgal ettiler, 
tutuklama kamplarına çevirdiler. Ulusal Geçici Kon-
sey aciz bir görüntü çizdi. Ne polis var ne bağımsız 
bir yargı. İş Konseyin devrime katılmış yaklaşık 250 
bin kişiye ücret ödemesine kadar vardı ancak doğru 
rakam 25 bini geçmez. 

Libya’yı milis güçler bölüştü. 500’e yakın milis 
gücü olduğunu okudum. Mısrata çeteleri bugün 
dahi uzunluğu 500 km olan bir alanı kontrollerinde 
tutuyorlar ve ülkenin doğusu federasyon ve hatta 
belki hafifletilmiş bir isim altında batıdan ayrılmak 
istiyorlar. Kendisine güney bölgelerini koparmış 
milis güçleri var. 

1960’lardan ve Kral İdris döneminden beri hiç-
bir seçim görmeyen Libyalılar demokratik ülkelerin 
vatandaşlarının kıskandığı bir seçim organize ettiler. 
Katılım büyük oldu. Kadınların istekliliği açıktı. Bazı 
seçim merkezlerinde kadınların sayısı erkeklerin 
sayısının iki katıydı. Görünen o ki devrimin başba-
kanı Mahmud Cibril’in başını çektiği ve yaklaşık 
40 partiyi içine alan liberal kanat İslâmcı Adalet ve 
İnşa Partisi Başkanı Muhammed Hasan Savan’ın da 
kabul ettiği üzere büyük bir başarı elde etti. Savan 
liberallerin önde olduğuna işaret etti. Bununla 
birlikte Yüksek Seçim Kurulu kesin nihai sonuçları 
açıklayana kadar durumu net görmüyorum. Zira 
genel ulusal kongre (meclis) 200 üyeyi içerecek ve 
bunların 80’i partilere bağlı isimler olacak ve liste 
bazında seçilecekler. 120 üye ise bağımsız üye ola-
cak. İlk istatistiklerde seçimlere katılım yüzde 63’e 
vardı ve bazı seçim merkezlerinde bu oran yaklaşık 
yüzde 90’lara çıktı. Bu katılımın bir benzerini Mısır, 
Tunus veya Fas’ta görmedik. 

Uluslararası Af Örgütü seçimlerden hemen önce 
‘hukuk yönetimi mi veya milis yönetimi mi?’ baş-
lığı altında bir rapor yayınlamıştı. Yanıt kesinlikle 
hukuk yönetimidir. Umuyoruz ki sayın Mahmud 
Cibril’in bir koalisyon hükümeti olacağını vaat 
ettiği hükümet milis güçlerinden silahları toplaya-
bilir ve güvenliği sağlayabilir. Bu ilk adımdır ve bu 
adım olmaksızın hiçbir şey gerçekleşmez. Ülkeye 
güvenlik hakim olursa Libya’daki başka meselelerin 
çözümü Mısır’dakinden çok daha kolaydır. Çünkü 
nüfus oranı sınırlıdır ve petrol geliri yüksektir. Bu da 
Kaddafi’nin ve devriminin tahrip ettiklerini süratle 
düzeltmek için yeterlidir. 

Ortada daha önce değindiğim ve yeterince 
hatırlatmak için önemli gördüğüm bir nokta daha 
var. Önceki Mısır rejiminin ve rejim erkanı içinde 
yolsuzluk yapanların yurtdışındaki milyarlarına dair 
haberler çok abartılmıştı veya yalandır. Yalnız 
Libya’nın açıklanmış yıllık bütçesinin daima 10 mil-
yar dolar olarak kayıtlı petrol gelirinden daha az 
olduğunu biliyoruz. Hatta belki 20 milyardır. Ben 
gelecek Libya hükümetinden Libya halkının bu ser-
veti çalınmadan önce Batı bankalarında kaybolan 
milyarları geri almaya yoğunlaşmasını istiyorum. 
(Londra’da Arapça yayımlanan Hayat gazetesi, 12 
Temmuz 2012)

LİBYALILAR DİLEDİKLERİ İSİMLERİ ÖZGÜRCE SEÇEBİLDİLER
CİHAD EL-HAZİN 
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■ Ortadoğu’dan

Dr. Muammed Mursi,  Mısır Arap cumhuriyetinin 
başkanı olarak yeni mevkisindeki ilk yüz günün 

ilk on gününde aldığı kararlarda inanılmaz başarılıydı. 
Birincisi cumhurbaşkanlığı yemini konusunu kesin 

kes halletti. Kendisine önerdiğimizi yaptı. Önerimiz bu 
yemini her hangi bir mekanda, yerde, kendisinin ve 
yer sahiplerinin şahit olmak istediği kitlenin önünde 
yapması yönündeydi. Bu durum onun meşruiyetini 
derinleştirir ve eksiltmez. Bu noktadan hareketle 29 
Haziran 2012 Cuma akşamı Tahrir Meydanı kitlesi 
önünde yemin etmesiyle bu meydan dördüncü ve 
hatta belki Mısır devleti içine en önemli güç mesabe-
sinde oldu. Bunu defalarca bu mekanda daha önce 
belirtmiştik. Dolayısıyla bir sonraki gün yani 30 Hazi-
ran Cumartesi günü üç defa yemin törenini tekrarladı. 
İlki Yüksek Anayasa Mahkemesi önünde, ikincisi Ana-
yasa Mahkemesinin feshettiği Halk ve Şura Meclisleri 
üyeleri de dahil Mısır toplumunun bütün renklerinin 
temsilcilerini bir araya getiren kitle içinde Kahire 
Üniversitesi’ndeki büyük kutlama salonunda yapıldı. 
Sonuncu yemin ise ordunun Hykestep bölgesindeki 
binasında tekrarlandı. 

İkincisi bu sonuncusuna Müslüman ve Hıristiyan 
kurumlarından çok sayıda ismin çağrılması. Şii ve 
Bahai mezheplerinden isimlerin çağrılıp çağrılmadığını 
bilmiyorum ancak şayet çağrılmamışlarsa cumhurbaş-
kanının bunu telafi etmesi lazım. Zira kendisi bütün 
Mısırlıların cumhurbaşkanıdır, Mısırlı Şiiler ve Baha-
iler bu vatanın kimliğini taşımaktadırlar, bu adamı 
cumhurbaşkanlığına getiren seçimlere katılmışlardır. 
Mursi’nin onları tanıması ve gözetimine onları da 
alması gerekmektedir. 

Üçüncüsü Kahire Üniversitesi’ndeki yemin töre-
nine çok sayıda kadını çağırması. Mursi kadınların 
önceki gün Tahrir’de olmadıklarının farkına vardı. 
Mursi’nin eşinin ilk saflarda yer alması güzel oldu. Bu 
durum Mursi’nin başkanlığının kadını marjinalleştir-
meyeceğinin, başörtü veya kıyafet dayatmayacağının 
göstergesi. 

Dördüncüsü Nobel  ödülü sahipleri Dr. Ahmed 
Züveyl’i ve Dr. Muhammed El Baraday’ı, keza cum-
hurbaşkanı eski adayı Amır Musa’yı ilk sıralarda 
görmekten dolayı mutlu oldum. Hamdin Sabbahi, 
Abdulmunim Ebulfutuh ve General Ahmed Şefik gibi 
diğer adayların kasıtlı olarak mı yer almadığını bile-
miyorum. Temenni ederim ki Mursi veya yardımcıları 
bu isimler davet göndermiş olsunlar ve eski adaylar 
da davete icabet edememiş olsunlar. Her halükarda 

yakın zamanlardaki başka etkinliklerde bu durum 
telafi edilebilir. Bu adam görüldüğü üzere ulusal uzlaşı 
istiyor. Demokratik geleneğe sahip ülkelerde bu uzlaşı 
şu iki yaklaşımla başlar. İlki seçim sonuçlarının hemen 
ilan edilmesi sonrası ve ikincisi yeni cumhurbaşkanının  
yetkilendirmesi sırasında. İki adaydan biri olan Gene-
ral Ahmed Şefik’in sonuçların ortaya çıkmasından 
sonra Dr. Muhammed Mursi’yi kutladığını duyduk ve 
okuduk. General Şefik’in üniversite kutlamasına çağ-
rılmış olması öngörülmekteydi. 

Beşincisi başkan Muhammed Mursi’nin Kahire 
Üniversitesi’ndeki konuşması Mısır’da toplumun ve 
devletin değişmez ilkelerinin önemini muhafaza edi-
yordu. Mursi Mısır’ın asırlar boyunca hareket ettiği en 
önemli kimlik çevrelerine atıfta bulundu. Bunlar Arap-
lık, Afrikalılık ve Müslümanlık. Bu adam konuşmanın 
sözcüleri içinde dahi Cemal Abdunnasır’ın ‘Devrimin 
Felsefesi’ kitabının sayfalarına başvuruyordu. Suriye 
halkının Esed ailesinin zulmüne yönelik direnişine dik-
kat çekmesi ve Filistin halkıyla dayanışma içine girmesi 
salondan büyük alkış almasının kaynağıydı. Ben bunu 
Arap Birliği dosyasının yeniden canlanmasının erken 
işareti olarak görüyorum. 

Altıncısı cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin dış 
politika ve kimlik çerçevesi bağlamındaki konuşması 
içinde Türkiye, İran, Malezya ve Endonezya gibi İslâm 
ülkelerinden bahsetmemesi dikkat çekiciydi. Oysa Hür-
riyet ve Adalet Partisi istifade etmek amacıyla kalkın-
ma deneyimlerini araştırmak için bu ülkelere heyetler 
göndermişti. Mısır’ın bu dört ülkeden farklı olmasına 
ve kendine özel bir deneyiminin ortaya çıkması gere-
ğine rağmen Türkiye’nin tarihi ve kalkınma süreci 
açısından Mısır’a daha yakın olduğunu düşünüyorum. 
Coğrafik yakınlık ve 1517’den 1917’ye kadar uzun 
tarihi bağlantı yanısıra ortada nüfus hacmi ve gelişme 
düzeyi açısından bir yakınlık var. 

Milyonlarca evlilik hali gereği ilişkiler gelişti. Şöyle 
ki Türkiye’den evlenmek sosyal çehrenin tamamlayıcı 
unsurlarından biri oldu. Türk modeli Türk televizyon 
drama dizilerinin cazipliğini yükseltti. Türkiye’ye gelen 
Arap turistlerin sayısı arttı. Elli yaşın üstünde Mısırlılar 
turistik gezi için Türkiye’ye gittiklerinde geniş caddele-
ri ve köklü tarihi binalarıyla güzel şehirleri kendilerine 
1950’lerin Kahire ve İskenderiye’sini hatırlatıyor. Yeni 
nesiller o yılları siyah-beyaz eski filmlerde görüyorlar. 
Bu yüzden cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yöneti-
mi iyi taklit edebilirse Türk modeli büyük kabul göre-
cektir. (Mısır gazetesi Mısr El-Yevm, 7 Temmuz 2012)

MURSİ’NİN MISIR’I İÇİN EN İYİ MODEL TÜRKİYE
Dr. SÂDEDDİN İBRAHİM 
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Bayan Ümmü Ahmed. Mısır’ın yeni cumhurbaşkanı 
Dr. Muhammed Mursi’nin eşi Bayan Necla Ali. 

Ahmed ise Mursi’nin en büyük oğlu. Başlık benim 
değil ancak geçtiğimiz Perşembe sabahı yani 21 
Haziran günü seçim sonuçlarının açıklanmasından 
önce çıkan gazetelerden birinin ilk sayfasında yer alan 
başlıklarda görmüştüm. Altı kalın kırmızı çizgiyle öne 
çıkarılan başlık ‘Bayan Ümmü Ahmed cumhuriyet köş-
künde ne yapacak?‘ şeklindeydi. Soruya yanıt verme 
bağlamında üç sayfalardan birinde yayınlanan haber 
şu ifadelere yer veriyordu: ‘Yakında cumhurbaşkanlığı 
köşküne başörtülü yeni Firstlady girebilir. Belki yaban-
cı devlet başkanlarıyla tokalaşmayıp başıyla imada 
bulunmakla veya hafiften eğilmekle yetinebilir, misa-
firlerle uzun süre ilgilenmeyebilir. Merasimler boyunca 
ayaklarının dibine baka kalabilir. Doğal olarak o vakit 
misafir devlet başkanı merasimlerin yönetiminden 
sorumlu memur tarafından bir kağıt parçası alacaktır. 
Kağıtta  Firstlady’e nasıl muamele edeceğinin çizgile-
ri kendisine belirtilecektir. ‘Kendisine yaklaşmayınız, 
kulağına bir şeyler fısıldamak için yaklaşmayınız ve 
tokalaşmayınız’ gibi. Bu tablonun yorumu içinde habe-
ri hazırlayan gazeteci Mısır’da en karamsar kimselerin 
böyle komik bir senaryonun yaşanacağını tahmin 
etmediklerini belirtiyor. 

İlk sayfadaki soru masumane değil, küçük ve hor 
görme amaçlı. Sanki bu tahkirin sahibi ‘niçin Bayan 
Ümmü Ahmed gibileri cumhurbaşkanlığı köşküne 
giriyor?’ demek istiyor. Dikkat edin sadece sınıfçı kibir 
ve küstahça değil, aynı zamanda mesleki performansı 
ayaklar altına almak suretiyle bayanın gerçek ismini 
zikretmekten dahi uzak durulmuş. Eleştiri ve hicvin 
sınırlarını tanımıyor, sırf farklı olduğu için ötekini hiçe 
saymak için şaşırtıcı bir hazırlık görülüyor. 

Elimizdeki örnek bireysel bir olay değil, Mısır 
medya söylemindeki bir olgusu teşkil ediyor.  Mısır 
medyasında ötekine saygı gösterilmesi çağrısı yapan 
bazı sesler çıkıyor ancak ilk ciddi sınavda ötekine 
yönelik küstahlık ve küçümsemeyle karşılaşıyoruz. Bu 
ötekini uzaklaştırmak ve mümkünse yok etmekten 
başka bir alternatif düşünülmüyor. 

Bu ifadelerde dindarlara aşırı bir tiksinti ile bakan 
küstahça oryantalist bir ton var. Sanki bu dindarlar 
tedavi edilmesi gerekli siyasi ve sosyal ‘uyuz hastaları’ 
gibiymiş gibi. Dindarların sadece görüntü ve davranış-
ları sorun olarak görülmüyor. Asıl sorun dindarların 
dünyadaki varlıkları olarak görülüyor. Bayan Necla 

Ali’nin başörtülü veya peçeli resmi bazı gazetelerde 
çıktığı zaman sosyal paylaşım sitelerindeki bazı yorum-
lar çok acımasızdı. Oryantalist ve sınıfçı küstah dil 
tekrarlanıp durdu. Yorumlardan biri yeni cumhurbaş-
kanının eşi hakkında Mısır kadınlarına benzemediğini 
belirtti. Bu yorum trajikomik gerçekten. Zira yorumun 
sahibi bütün Mısırlı annelerin görüntüsünün neredey-
se Bayan Necla’nın Mısır medya organlarında yayınla-
nan görüntüsünden hiç farklı olmadığını bilmiyor. 

İş, sınıfçı küstahlıkla sınırlı değil. Daha da kötüsü 
dindarları hiçbir zaman kendileriyle bir araya gelme 
imkanı olmayan ebedi düşmanlar olarak gören gizli 
nefrettir. Bazılarına göre dindarlar aklen ve psikolojik 
olarak deforme olmuş kötüler olarak doğdular ve kıya-
mete kadar böyle kalacaklar. Başlarına gelen dindarlık 
engelinden kurtulmadıkça onlardan umut yok. 

 Kültür dergilerinden birisi 20 Mayısta Mısırlı bir 
edebiyatçıyla yapılan bir röportajı yayınladı. Röportaj-
da İslâmcı akımlarla uzlaşının olup olamayacağı soru-
suna şöyle yanıt verdi: Ben akla karşı olanla uzlaşmaya 
karşıyım ve kendi uydurdukları ‘vida ilişkisi’ (erkeğin 
ölmüş eşiyle altı saat sonra dahi birlikte olabileceği) 
gibi bir düşünceyle uzlaşamam. Kapı kapatıldığında 
bu edebiyatçı dindarlaşmayı akıl karşıtı gördüğünü 
ve başarısız bir yalanı pohpohlayarak dindarlarla alay 
etmişti. Bu durumun bazı tutucu dindarlara, liberalleri 
ve solcuları kafir atfetmelerine, fuhuş ve eşcinselliğin 
yasalaşmasına gerekçe olmamasını rica ediyorum. 
İnsanları seferber eden ve bir tarafı ötekinde en kötü 
şeyleri görmeye iten bu hastalıklı hallerin arka plan-
larını anlayabilirim. Ancak ben şimdi herkesin halkın 
vatanını gaspçılardan geri alması sonrası bu umutsuz 
sürecin aşılmasını istediğini düşünüyorum. Ülkeyi kal-
kındırmak ve yeniden inşa etmek için birlikte çalışma-
ları gerekmektedir. 

Ötekine yönelik sınıfçı veya fikri küstahlık ve gizli 
kinler sadece suç değil, ülkeye karşı işlenmiş birinci 
dereceden bir suçtur. Ülke şu an istisnasız bütün 
vatandaşlarının enerjisine muhtaçtır. Bu bağlamda 
hiç kimseden kendi düşüncesinden veya tutumundan 
ödün vermesi istenmemektedir. Sadece iki şey isten-
mektedir. İlki ötekine saygı ve ikincisi anlaşmazlığın 
nezihlik ve onur temelinde yönetilmesi. Zira milletler 
kahramanların ahlakı ve samimi insanların azmiyle inşa 
edilir, asılsız suçlamalarla ve nefret edenlerin öfkesiyle 
inşa edilmez. (Mısır gazetesi Şuruk, 28 Haziran 2012)

MISIR CUMHURBAŞKANININ ÖRTÜLÜ EŞİ
FEHMİ HÜVEYDİ 
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■ Ortadoğu’dan

Suudi Arabistan, Mekke’de Harem-i Şerif’i  

1979 yılında birkaç gün işgal eden Cühey-

man El-Uteybi hareketi  veya 1990’larda ve  yirmi 

birinci yüzyılın başlarında El-Kaide örgütünün 

saldırıları gibi istisnalarla birlikte altmış yıldan faz-

ladır  kaynayan Arap ve İslâm dünyası ortasında 

hep istikrar içinde oldu. 

Suudi Arabistan’da iktidardaki aile kendi hal-

kına komşu ülkelerin ve özellikle de Mısır, Suriye, 

Irak ve Yemen’in gerginlikler, savaşlar ve şiddet 

olaylarına sahne olduğu bir zamanda bu istikrar 

hali gölgesinde yaşadığı nimeti hatırlattı. Buna 

karşın halk kendisine güvenmeli, etrafında kenet-

lenmeli ve bu nimeti korumak için bazı hatalarını 

aşması gerekiyordu. 

Suudi yetkililerin sözleri biraz doğruluk içe-

riyor ancak Suudi yetkililerinin kendilerinin de 

Yemen’de 1994’teki ayrılıkçı savaş ve Suriye’de 

halen yaşanan iç savaş gibi çatışma veya iç savaş-

larda bir tarafı tutarak bazı komşu ülkelerdeki 

istikrarsızlığın sebeplerinden biri oldukları da bir 

gerçek. Dışişleri bakanı Emir Suud Faysal, ülkesi-

nin rejimin devrilmesini hızlandırmak için Suriye 

muhalefetini silahlandırmakta kararlı olduğunu 

açıkladı. 

Suudi yetkililer dün Şii azınlığın yoğun bulun-

duğu El Katif bölgesinde Şeyh Nemr En-Nemr’in 

tutuklanmasını protesto edenlerden ikisinin 

öldürüldüğünü açıkladı. Hükümet sözcüsü, Şeyh 

Nemr’i fitneyi körükleyenlerden ve tutuklanma-

sını protesto ederek gösteri yapan yandaşlarını 

da İran destekçileri olarak niteledi. Göstericiler 

İran’ın kışkırtmasıyla sokaklara inmişler. Şeyh 

Nemr hakim aileye ve yolsuzluklarına yönelik 

eleştirileriyle, Şii mezhebinden yandaşlarına dev-

let organlarındaki diğer vatandaşlara eşit mua-

mele edilmesini istemesiyle ve keza Şii azınlığın 

gösterilerine sert müdahalede bulunan vefat 

eden Veliaht Emir Nayef Bin Abdulaziz’e yönelik 

saldırılarıyla ün yaptı. 

Diğer Arap hükümetleri gibi Suudi yetkililerin 

bu protesto dalgasına göz yummayacağı ve güç 

yoluyla ezmeye çalışacağı açık. Bunun kanıtı da 

güvenlik güçlerinin Katif’teki göstericileri püs-

kürtmek için gerçek mermi kullanmakta tereddüt 

etmemesi. Bu müdahale iki göstericinin ölümüne 

ve bazılarının ağır yaralı olduğu söylenen birçok 

göstericinin yaralanmasına yol açtı. Tutuklanması 

sırasında Şeyh Nemr’e ateş açılması -ki kardeşinin 

BBC’ye yaptığı açıklamalara göre kendisi silahlı 

değildi- bu üslubun gelecek günlerde protesto 

halkasının genişlemesinin engellenmesi için bas-

kın üslup olacağını teyit ediyor. (Londra’da Arap-

ça yayımlanan Kudsülarabi gazetesi, başyazı, 10 

Temmuz 2012)

 SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ PROTESTOLAR

Ayetullah Şeyh Nemr Bakır en-Nemr
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Mesut KARAŞAHAN

Dolayısıyla ilk ikisi gibi üçün-

cü çocuğum da terk edilmiş 

çocuk evine bırakıldı. Daha sonra 

doğan iki çocuk da aynı muame-

leyi gördü; toplamda beş çocuk 

sahibiydim. Bu yöntem bana öyle 

iyi, makul ve meşru geldi ki, 

bunu yapmakla herkesin içinde 

övünmediysem bunun tek sebebi 

annelerini dikkate almış olmam-

dır. (…) Kısacası benim davra-

nışımda gizlilik yoktur; bunu 

asla arkadaşlarımdan gizlememiş 

olmam nedeniyle değil sadece, 

fakat bunda asla bir kötülük gör-

memiş olmamdan dolayı da. Her 

şey düşünüldü ve ben çocuklarım 

için gidilecek en iyi yeri seçtim.”

Bu sözler, Emile ya da 

Eğitim Üzerine adlı eseri kaleme 

almış olan filozof Jean Jacques 

Rousseau’ya ait. Alıntı yaptığımız 

eseri İtiraflarım ise modern oto-

biyografiyi başlatan kitap olarak 

görülür. Bizatihi Rousseau 10 

yaşındayken ailesi tarafından terk 

edilmiş, yetişkinliğinde ise ema-

net edildiği bayanla ve evli veya 

bekar daha birçok kadınla evlilik 

dışı ilişkilere girmekten kaçınma-

mıştır. Öz çocuklarını kurumların 

şefkatine terk ettikten bir süre 

sonra dramatik biçimde, insan 

doğasının iyiliği ve kurumların 

dejenere edici güçleri üzerine 

yazılar yazmıştır.

Rousseau çocuklarından biri-

ni, erkek çocuğunu terk ettikten 

on yıl sonra arayıp bulmaya çalı-

şır, fakat hiçbir kayda rastlayamaz. 

Kendisi ilerleyen yıllarda eğitim 

ve çocuk yetiştirme üzerine ünlü 

bir kuramcı olduğunda Voltaire 

ve Edmund Burke gibi çağdaşları 

tarafından, çocuk terk eden bir 

kişi olarak kıyasıya eleştirilecektir.  

***

Jean Jacques Rousseau’nun 

yaşadığı dönem, yani 18. yüz-

yıl, bebek terk etme istatistikleri 

bakımından kapsamlı verilerin 

toplandığı ilk yüzyıldır ve sonuç-

lar dehşet vericidir. Bu yüzyılda 

Toulouse’da (Fransa) kayda geçen 

doğumlardan terk edildiği bili-

nenlerin oranı yüzyılın başlarında 

yüzde 10, ikinci yarısının başla-

rında yüzde 17 ve sonlara doğru 

yüzde 20 ve hatta bazen bütün 

nüfusun yüzde 25’ini kapsayacak 

kadar büyüktür. Yani 18. yüzyıl 

sonlarında bu şehirdeki her dört 

çocuktan birinin anne-babası tara-

fından terk edilmiş olduğu bilin-

mekteydi. Bir diğer Fransız şehri 

Lyons’da yüzyıl ortalarında her üç 

çocuktan biri terk edilmiş durum-

daydı. Aynı dönemde Paris’te bu 

durumda olduğu bilinen çocuk-

lar, kayda geçmiş doğumların 

yüzde 20-30’unu oluşturuyordu. 

İnsanlığı Terk Etme 
Kutuları

“Uygarlık, içinde barbarlığın saklandığı bir koyun postudur.”

Thomas Bailey Aldrich

Almanya’da bir bebek terk etme kutusu
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■ İnsanlığı Terk Etme Kutuları

İstatistiklerin mevcut olduğu iki 

İtalyan şehrinden Floransa’da 18. 

yüzyılın başlarında terk edilmiş 

çocuk oranı yüzde 14 iken 19. 

yüzyıl başında bu rakam yüzde 

43’e çıkmıştır. Milan’da oran 

18. yüzyılın başlarında yüzde 

16, sonlarında ise yüzde 25’tir. 

Uygulamanın 19. yüzyıl boyunca 

ve 20. yüzyılın başlarına kadar 

yaklaşık aynı oranlarda devam 

ettiği anlaşılmaktadır.

Bebeği terk etme nedenle-

ri arasında gayri meşru ilişkiden 

olması, ailenin yoksulluğu ve kıt-

lık/kuraklık dönemleri zikredil-

miştir. Paris’te 19. yüzyılda terk 

edilmiş çocukların yüzde 83’ünün 

anne-babasının belli olmadığı, 

diğer şehirlerde bu oranın orta-

lama yüzde 60 düzeyinde oldu-

ğuna dair tahminler esas alınırsa 

bebeklerin terk edilmesinde evli-

lik dışı ilişki önemli bir faktördür. 

(Boswel, s. 15-16) 

***

John Boswell’i yukarıdaki 

sonuçlara götüren araştırmaya 

koyulma süreci ilginçtir. Boswell 

ilk zamanlardaki Hıristiyan cinsel 

töresine dair bir çalışma için kay-

nakları tararken fuhşun yasaklan-

ması lehine ilginç bir argümana 

rast gelir. Kilisenin erken dönem-

deki önde gelen ilahiyatçıları 

insanlara şöyle salık vermekteydi-

ler: Erkekler geneleve gitmemeli 

veya fahişelerle ilişkiye girmeme-

lidir; zira böyle yapmakla vaktiyle 

terk ettikleri kendi çocuklarıyla 

ensest fiil işleyebilirler. Boswell 

şaşkınlık içinde bunun ne kadar 

da tuhaf ve dolambaçlı bir argü-

man olduğunu düşünürken bu 

ilahiyatçıların çağdaşlarının çocuk 

terk etmeye son derece yaygın 

biçimde başvurduğunu, bir gene-

levde kendi çocuğuyla karşılaş-

masını kuvvetle muhtemel kılacak 

kadar bunu yaptıklarını öğrenir; 

hayret ve şaşkınlığı bir kat daha 

artar.

Ortaçağ denilen dönem-

de bebek terk etme çarkı olarak 

adlandırabileceğimiz (İngilizcede 

“foundling wheel”) aygıtın Papa 

III. Innocent (1160/61-1216) 

emriyle hizmete girdiği kabul edi-

lir. Dolayısıyla belki de ilk bebek 

terk etme çarkı Roma’da 1198’de 

inşa edilmiştir. Rivayet odur ki, 

Papa Roma’nın içinden geçerek 

Akdeniz’e dökülen Tevere/Tiber 

Nehri’nde balıkçıların ağına çok 

sayıda yeni doğan bebeğin takıl-

masından rahatsızlık duymuş ve 

bu önleme başvurmuştur. 

Bu dönemde kullanılan bebek 

terk etme kutuları ağaçtan imal 

edilmiş, silindir biçimli aygıtlardı. 

Bebek genellikle bir rahibe manas-

tırı olan binanın dış tarafından 

silindir içine konur ve çevrilerek 

binanın içi kısmına açılacak hale 

gelmesi sağlanırdı. Onüçüncü 

yüzyılda bebekle beraber bir mik-

tar da tuz bırakılmaya başlanmış, 

hâlihazırda vaftiz edildiğinin bir 

nişanesi olarak.

***

Alman dergisi Der Spiegel geç-

tiğimiz günlerde ülkedeki bebek 

terk etme kutularını konu edi-

nen genişçe bir yazıya yer verdi. 

Başlık şöyleydi: “Bebek Terk 

Bebek terk etme kutuları sadece Almanya’da tartışma konusu değil. Der Spiegel’den 

birkaç hafta önce Macar gazetesi The Budapest Times konuyu ayrıntılı biçimde 

ele almıştı. Zira hâlihazırda 200 civarında böyle kutunun mevcut olduğu Avrupa 

Birliği ülkelerinde uygulama gittikçe daha da canlanmakta ve yaygınlaşmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi yakın zamanlarda yaptığı toplantılar-

da ve yayınladığı raporlarda uygulamayı eleştirmiş,  bu uygulamanın, çocukların 

kimlik sahibi olma, kendi kökenini ve biyolojik ailesini bilme hakkını ihlal ettiğinin 

altını çizmişti. Bundan bir yıl önce komite Çek Cumhuriyeti’nden uygulamaya son 

vermesini istemiş, bir ay sonra Avrupa Parlamentosu’nun 30 üyesi tarafından imza-

lanan ve komitenin yaklaşımına itiraz eden bir mektup almıştı.
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Etme Kutuları Gerçekten Hayat 

Kurtarıyor mu?”

Makalenin özeti kalın pun-

tolarla şu şekilde verilmiş: 

“Almanya’da bebek terk etme 

kutusu denilen 80’den fazla yer 

var. Anneler kendi isimlerini belli 

etmeksizin buralara bebeklerini 

evlat edinmek isteyenler için bıra-

kabiliyor. Fakat bir tartışma söz 

konusu: Bu tür yerler hayat mı 

kurtarıyor, yoksa gerçekte kadın-

lara yeni doğan bebeklerini 

çöpe atma fikrini mi aşılamış 

oluyor? Şimdi hükümet bu 

yasal belirsizlik alanını düzen-

lemeye çalışıyor.”

Bugünkü anlamda 

bebek terk etme kutusunun 

Almanya’da ilk defa 2000 

yılında tesis edildiği sanılı-

yor. O günden bu yana sayısı 

artan böyle yerler hukuki bir 

temel de olmaksızın işletil-

mektedir. Katolik Kadın Refah 

Hizmetleri (SKF) yöneticisi 

Yvonne Fritz’e göre bu tür 

yerler kadınlara çok basit gibi 

görünen bir çözüm yolu sunu-

yor: Bebek dünyaya gelinceye 

kadar bekleyiver ve kutuya 

bırakıp kaçarak çabucak kur-

tul! Bebeği kutuya kapattığı 

andan itibaren -ki dışarıdan 

tekrar açılması mümkün 

olmayacak şekilde yapılmıştır- 

sorun halloluyor! 

Veya hallolduğu sanılıyor. 

Fritz’in de dediği gibi, istenme-

yen bebeğin dünyaya gelmesine 

yol açan cinsel istismarcı partner, 

böyle ortamlara zemin hazırlayan 

uyuşturucu bağımlılığı ve çözül-

müş aile bağları değişmeden kalı-

yor. Kendi karnında dokuz ay 

taşıyıp dünyaya getirmeyi başar-

dığı bir canlıyı, bir insanı terk 

etmiş olmak, bilakis kadının acı 

ve ızdırabını çoğu zaman daha da 

şiddetlendirmektedir; vicdanı onu 

sürekli rahatsız etmektedir.

Uygulamanın en dramatik yan-

larından biri, kelimenin tam anla-

mıyla kontrolden çıkmış olma-

sıdır. Konuyu araştıran Alman 

Gençlik Enstitüsü (DJI) 12 yıllık 

süre zarfında toplam kaç bebe-

ğin bu tür kutulara bırakıldığını 

tespit edememiştir; bebek kutu-

su işleten pek çok kuruluş (kli-

nik, sosyal yardım kurumu vb.) 

araştırma sorularına cevap ver-

memiş ve Enstitü 2000 yılından 

Mayıs 2010’a kadarki süre için 

elde edebildiği rakam olan 273 

bebek sayısıyla yetinmek zorunda 

kalmıştır. Der Spiegel yazarının 

deyişiyle, “Sonuç olarak geçen 

12 yıl zarfında kaç tane çocu-

ğun kutulara terk edildiğini veya 

daha sonra bunlara ne olduğunu 

Almanya’da hiçkimse bilmemek-

tedir”. Ayrıca sık sık sakat veya 

yaşça çok büyük çocukların veya-

hut da ölü bebeklerin bu kutulara 

bırakılıp kaçıldığı gözlenmektedir. 

Kriminologlara göre böyle yerle-

rin oluşturulmasından bu yana 

anne-baba tarafından doğumdan 

hemen sonra öldürülen veya 

terk edilen bebek sayısında 

bir azalma görülmemiştir. Bazı 

durumlarda ise annenin bilgi-

si olmaksızın zorla bebeklerin 

baba veya başka bir aile üyesi 

tarafından kutulara bırakılmış 

olmasından korkulmaktadır. 

***

Bebek terk etme kutula-

rı sadece Almanya’da tartışma 

konusu değil. Der Spiegel’den 

birkaç hafta önce Macar gaze-

tesi The Budapest Times konu-

yu ayrıntılı biçimde ele almıştı. 

Zira hâlihazırda 200 civarında 

böyle kutunun mevcut oldu-

ğu Avrupa Birliği ülkelerin-

de uygulama gittikçe daha 

da canlanmakta ve yaygınlaş-

maktadır. Birleşmiş Milletler 

Çocuk Hakları Komitesi 

yakın zamanlarda yaptığı top-

lantılarda ve yayınladığı rapor-

larda uygulamayı eleştirmiş, bu 

uygulamanın, çocukların kimlik 

sahibi olma, kendi kökenini ve 

biyolojik ailesini bilme hakkı-

nı ihlal ettiğinin altını çizmişti. 

Bundan bir yıl önce komite Çek 

Cumhuriyeti’nden uygulama-

ya son vermesini istemiş, bir ay 

sonra Avrupa Parlamentosu’nun 

Çocukları kurban eden 
Cahiliye, coğrafya değiştir-
miş ve daha kibar biçimlere 
bürünmüş gözüküyor. Kendi 
arzu ve isteklerini hayatın 
merkezine oturtan, ne pahası-
na olursa olsun tutkularını tat-
min etmeye çalışan, rahat ve 
konforundan, kapris ve şeh-
vetinden taviz vermeyi dünya-
nın sonu olarak gören, değer 
yargılarını, ahlâk kurallarını ve 
toplumsal hayatı düzenleyen 
yasaları hep bu temelde, kendi 
keyfine, zan, kuruntu, vehim 
ve tahminlerine göre belirle-
yen günümüz insanı tarihin en 
karanlık cahiliye vakalarından 
birini ortaya koymaktadır.
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■ İnsanlığı Terk Etme Kutuları

30 üyesi tarafından imzalanan ve 

komitenin yaklaşımına itiraz eden 

bir mektup almıştı.

Komite’nin raporuna göre Batı 

Avrupa ülkelerinde terk edilen 

çocuk oranı yüzde 4 civarın-

da iken bu oran Orta ve Doğu 

Avrupa ülkelerinde her üç çocuk-

tan biri olacak kadar yüksektir. 

Çoğu ülkede buna ilişkin kayıt 

tutulmaması ve yasalarca düzen-

lenmemiş bir uygulama olmaya 

devam etmesi, sorunu iyice çetre-

filli hale getirmektedir.

Anne-babaların isim kayda 

geçmeksizin bebeklerini yasal 

olarak itfaiye istasyonu ve has-

tahane gibi yerlere bırakabildi-

ği Amerika Birleşik Devletleri 

ve isimsiz doğuma izin verilen 

Fransa dışında belli başlı bütün 

Batılı ülkelerde bebek terk etme 

kutuları ihdas edilmeye başlanmış 

durumdadır. Japonya’da hadise-

ye traji-komiklik boyutu katmak 

istercesine böyle kutulara “leylek-

ler beşiği” adı verilmiştir.

***

Eski Yunan’da istenme-

yen çocuklar ve özellikle de kız 

çocukları, soğuk, açlık veya yaba-

ni hayvanlar tarafından öldürül-

mek üzere açıklık yerlere bıra-

kılırmış. İslâm öncesi Cahiliye 

döneminde Araplar aynı şeyi 

utanç kaynağı olarak gördükleri 

kız çocuklarını toprağa gömerek 

yapıyordu. Kur’ân-ı Kerim’de çok 

sert biçimde yerilen bu davra-

nış Müslümanlaşma ile ortadan 

kalktı.

Fakat çocukları kurban eden 

Cahiliye, coğrafya değiştirmiş ve 

daha kibar biçimlere bürünmüş 

gözüküyor. Kendi arzu ve istekle-

rini hayatın merkezine oturtan, ne 

pahasına olursa olsun tutkularını 

tatmin etmeye çalışan, rahat ve 

konforundan, kapris ve şehve-

tinden taviz vermeyi dünyanın 

sonu olarak gören, değer yargıları-

nı, ahlâk kurallarını ve toplumsal 

hayatı düzenleyen yasaları hep 

bu temelde, kendi keyfine, zan, 

kuruntu, vehim ve tahminlerine 

göre belirleyen günümüz insanı 

tarihin en karanlık cahiliye vaka-

larından birini ortaya koymak-

tadır.

Rousseau’nun öngörüsünün 

aksine insan, seküler bir zeminde 

her zaman aklıyla davranmayaca-

ğını, diğergâm olmayacağını, arzu 

ve heveslerinin sıklıkla ağır basa-

cağını gösterdi. Hedonizmi bir 

din, kendisini ise bu dinin tanrı-

sı haline getirdi. Azgınlık, şıma-

rıklık, doyumsuzluk… gibi gayri 

insani ve gayri ahlâki durumlar, 

şehvet ve cinsellik konusunda-

ki sapmalar erdem statüsü kaza-

nırken, bu nevzuhur erdemlerin 

tahakkukunun önünde engel gibi 

duran her şey, beşer-tanrının gaza-

bına uğradı. Kürtajla anne kar-

nındaki bebekler bu tanrıya kur-

ban edilen canlılar oldu. Kürtaj 

aşamasını geçmeyi başarmış olan 

çocuklara ise başka felaketler tak-

dir edildi.

“Uygar dünya”yı örnek 

almaktan söz edenler “isten-

meyen gebelik” tabirinin altın-

da yatan gayri insani durumu 

görmeli. Hedonizmle insanlığın 

el ele yürüyemeyeceğini, bunu 

Müslümanların dahi başaramaya-

cağını fark etmeli. Zina ve fuhşun 

insan toplumu üzerinde yaptığı 

tahrip edici etkileri göz önünde 

bulundurarak, günah ve sevabın 

sınırlarını kendi istek ve arzula-

rımıza göre belirlemeye kalkıştı-

ğımızda zincirleme felaketler içe-

ren sonuçlara doğru kapı aralamış 

olacağımızı kabullenmeli. Zira 

tarih, sapkınlığı zihin düzeyinde 

aklileştirdikten sonra hastalıkla-

rına çözüm ve şifa bulma fırsatı-

nı kaybetmiş, akıntıya kapılarak 

çöküş ve tükeniş noktasına sürük-

lenmekten kurtulamamış nice 

halkların misalleriyle doludur. 
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Bebek terk etme kutusunda işlemin nasıl yapılacağı tarif edilmiş
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A tilla Yayla ülkemizdeki 

liberal düşüncenin önemli 

savunucularındandır ve kendisini 

Liberal Kapitalizmi savunan yazı-

larıyla tanırız. 13 Temmuz 2012 

günkü Zaman gazetesinde “İnsan 

Hayatının Ekonomik Veçhesi 

ve Aydınlar” isimli makalesin-

de Bangladeşli, iktisatta Nobel 

kazanmış bir iktisat profesörü 

Muhammed Yunus’u konu etmiş-

tir.

Muhammed Yunus; Grameen 

Bank adlı bankanın kurucusu ve 

mikro kredilerle normal şartlar-

da kredi alma güç ve imkânına 

sahip olmayan fakirlere iş kurma 

yolları açma projesinin mucidi. 

Muhammed Yunus şubat ayında 

İstanbul’da gerçekleştirilen “İnsan 

Kaynakları Zirvesi 2012’de bir 

konuşma yaparak; “Kapitalist sis-

tem baştan aşağı hatalarla dolu… 

Kapitalist sistem bütün insanların 

hayat boyu para peşinde olduğu-

nu ve ne kadar paraları varsa o 

kadar mutlu olduklarını varsayı-

yor. Buna göre insanlar tek boyut-

ludur. Oysa biz çok boyutluyuz. 

Bizim için her şey para kazan-

mak değil. Ekonomik sistemin 

kavramsal oluşumu herkesin para 

peşinde koştuğunu var sayıyor 

ve pratikte hepimizi para peşin-

de koşturuyor. Bu para merkezli 

bir sistem, paranın zehirlediği, 

paraya müptela eden bir sistem. 

Bu bağımlılıktan, zamanla geçer 

bu diyerek kurtulmayı bekleye-

mezsiniz. Sistemi yeniden tasar-

lamamız lazım.” diyerek kapitalist 

sisteme bazı eleştiriler getirmiştir.

 Atilla Yayla  bu eleştiriyi haksız 

bularak “Yunus gibi entelektüel-

lerin anlayamadığı şey, lanetledik-

leri “kapitalizm”i eleştirme adına 

aslında insani hayatın tabiatını 

eleştirmekte olmaları. Bu dedi-

ğimin yanlış olduğuna inanan 

herkese “Hodri meydan!” deyip;

“Solun ve sağın kolektivistleri, 

liberal kapitalizm karşıtları, buyu-

run serbest rekabetçi kapitalizmi 

yıkın ve yerine ne tesis etmek 

istiyorsanız edin. Elinizden tutan 

mı var! Yalnız bunu yapmanın 

insanlığa savaş açmak anlamına 

geleceğini de unutmayın”  demesi 

üzerine bazı eleştirilerimizi yazma 

gereği duyduk.

Ancak 27 Nisan 2012 tarihli 

Zaman gazetesinde Atilla Yayla’nın 

“Piyasa Ekonomisi ve Ahlak” isim-

li makalesinde bu kadar iddialı 

değildi ve bazı endişeleri   vardı; 

“Muazzam zenginlik yaratmasına 

rağmen, piyasa ekonomisi hak 

ettiği itibarı akademik ve politik 

çevrelerde bir türlü görememekte. 

Özellikle ahlak açısından eleştiri-

lere maruz bırakılmakta. Kabaca 

ve doğrudan söylemek gere-

kirse, ahlakla bağdaşmadığı ve 

hatta ahlaksızlığı teşvik ettiği öne 

sürülmekte” diye dert yanmakta-

dır ve  şu itirafı da yapmaktadır; 

“Daha pek çok yazar tarafından 

da paylaşıldığı üzere, piyasa eko-

nomisine hak ettiği itibarın teslim 

edilmesinin önündeki en büyük 

engel bu ve ortadan kaldırılmadığı 

sürece, maalesef insanlar mecbu-

ren piyasa ekonomik faaliyetlerine 

devam edecek olmasına rağmen, 

piyasa ekonomisinin entelektüel 

çevrelerde meşruiyet kazanma-

sına mani teşkil etmeyi sürdü-

recek”. İşte biz de bu  endişele-

ri taşıdığımızdan  bu konuda  bir 

şeyler yazma gereği duyduk.

Bilindiği gibi liberal  kapitalizm 

anlayışını ünlü “ Bırakınız yap-

sınlar, bırakınız geçsinler” sözü 

özetler. Bu ekonomik anlayışta-

kiler, her şeyin hiçbir müdahale 

olmadan serbest rekabetle, üreti-

Liberal Kapitalizm Üzerine
Eleştiriler

‹lhan AKKURT
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lip, alınıp satıldığı serbest pazar 

ekonomisini ve hiçbir müdaha-

leye gerek olmadan ekonominin 

dengesizlikleri, gizli bir el tara-

fından serbest piyasada dengele-

neceğini savunmaktadır.   Zaten 

yazar da makalesinde piyasa 

ekonomisini “Kurulmaz, oluşur. 

Bir başka deyişle o, insanların 

yapmak istediği şeyi yapmasına, 

olmak istediği şeyi olmasına keyfi 

şekilde engel olunmaması hâlinde 

ortaya çıkan ekonomik yapılanma 

tarzıdır” diye tanımlar. Liberal 

ekonominin temel dinamiği 

insanın diğer insanlarla reka-

bet içinde olup en büyük 

olma idealidir. Bir ölçüde 

tıpkı vahşi tabiatta olduğu gibi 

zayıf olanın yok olup gitme-

sini, güçlü olanın ayakta kal-

masını savunurlar. Tabi liberal 

kapitalizmi, geçen asırlarda 

en büyük olmanın neredeyse 

tüm dünyayı sömürgeleştirdiği 

ve faşizm gibi diğer insanla-

ra hayat hakkı tanınmadığı, 

komünizm gibi bir tepki reji-

mi doğurması üzerine, vahşi 

batı kapitalizminin bir ölçüde 

vahşi yüzünün bazı makyajlarla 

güzelleştirilerek günümüze uyar-

lanmış hali diye tanımlayabiliriz.

İnsan problemlerinin temeline 

baktığımızda, temelinde insan 

bencilliğinin ve hırsının yattığı 

görülür.  Bu açıdan  problemin 

temeli insandır, insanın dünyaya 

bakışıdır ve insanın yetiştirilme-

sidir. İhtiyacı kadarla yetinmeyip, 

her şey benim olsun, en büyük ve 

en güçlü ben olayım hırsına kapı-

lanların, doymak bilmez hırslarını 

tatmin etmek için yaptığı faaliyet-

ler, insanlık tarihindeki problem 

ve sıkıntının kaynağı olmuştur. 

Bu düşünceyi kendine hedef alan 

insanlar yüzünden insanlık tari-

hi talanlar, katliamlar, işgaller ve 

savaşlarla doludur. Hatta dün-

yaya hakimiyetle yetinmeyenler   

Tanrının tahtına da göz koyarak 

kendilerini Tanrı ilan etmişlerdir. 

Bu yüzden insanlığa harcanması 

gereken kaynaklar silahlanmaya 

ve ordulara harcanmıştır. İnsanlık 

son üç asırdır süren bu tiranlara 

karşı özgürlük ve insan hakları 

mücadelesiyle, güçlünün yönetimi 

elinde tuttuğu feodal yönetimleri 

yıkarak, yönetimi halkın kendisi 

ele almıştır. Her şey insan özgür-

lüğüne dayanarak liberal ekonomi 

ve yönetimde özgürlükçü düşün-

celeri esas alan demokratik sistem 

kuruldu. Buraya kadar diyecek 

bir şeyimiz yok. Eğer haklar gasp 

ediliyorsa, düşünce kısıtlanıyor-

sa, yaşam modeli dikta ediliyor-

sa, birileri imtiyazdaysa, adalet 

ve hukukta eşitlik yoksa böyle 

bir ortamda özgürlükten ve barış 

içinde mutlu bir dünyadan, sağ-

lıklı bir toplumdan söz edilemez.

Şimdi bu yeni anlayışın proble-

min kaynağı olan “İnsan hırsı-

nın önünün kesilip, hâkimiyetin 

güçlü olanın eline geçmesinin” 

önlenmesi konusundaki zaafları-

nı görelim. Yukarıda belirttiğimiz 

gibi insan hırslarının önünü açan, 

güçlünün üstün olması”  esasına 

dayanan kapitalist anlayışı aslında 

yeni bir şey değil, pratik ola-

rak  insanlık tarihi boyunca   hep 

vardı. Son asırlarda yapılan şey 

bilimsel teorilerle desteklenerek 

insanlık için tek geçerli sistem 

olarak yeniden organize edil-

mesidir. Eğer siz ekonomiyi 

“İhtiyaçlar sonsuz, kaynaklar 

ise sınırlıdır”, “Bırakınız key-

fince üretip tüketsinler” temeli 

üzerine kurarsanız ve insanı 

tek hedefinin kâr elde etmek 

ve en büyük olması gerekti-

ğini öğretirseniz ve bunların 

üzerinde hiçbir ahlâk kura-

lı tanımadan, toplum düze-

nini saf toplumsal kurallara 

bağlayıp, denge ve ilerleme-

yi salt rekabete bağlarsanız, 

bu iş tam manasıyla egoizmin 

meşrulaştırılmasından başka 

bir şey olmaz. Bu durumda 

aydınlanma ile ne değişti ki, ten-

kit ettiğiniz feodal düşünceden ne 

farkınız olur ki?

Küresel Feodalite mi?

Ayrıca “Sınırlı kaynaklar-

la sınırsız ihtiyaçları  ” tatminde 

özgürlüğü esas alarak “Bırakınız 

yapsınlar, bırakınız geçsinler” 

mantığıyla kurulan ve serbest 

rekabete dayanan liberal ekono-

miyle,  dünya nimetlerinin sorum-

suzca talan edildiği, güçsüzlerin 

ekonomik esaret altına alındığı, 

insanlığın hırs ve metanın esa-

retine düşürüldüğünün farkında 

Liberal kapitalizmi, geçen asır-
larda en büyük olmanın nere-
deyse tüm dünyayı sömürge-
leştirdiği ve faşizm gibi diğer 
insanlara hayat hakkı tanın-
madığı, komünizm gibi bir 
tepki rejimi doğurması üzeri-
ne, vahşi batı kapitalizminin 
bir ölçüde vahşi yüzünün bazı 
makyajlarla güzelleştirilerek 
günümüze uyarlanmış hali 
diye tanımlayabiliriz.
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mıyız? Eşitlik adı altında herkesin 

beraberce eşit şartlar altında yarış-

tığı bir yarışma yaparsanız bunu 

ancak güçlü olanlar kazanır.  İşte 

galibinin daha baştan belli olduğu 

eşit şarlardaki bu yarış, en büyük 

kandırmaca ve en büyük eşitsiz-

liktir. Böyle bir yarışı güçlü olan 

kazanır ve bu güçlünün hâkimiyeti 

ele geçirmesini meşrulaştırmadır. 

İşte bunu çok iyi bilen aydınlan-

macı burjuva, oyunun  kurallarını 

çok sinsice düzenlemiştir. Kendi 

gelişmelerinin önünü kesen feo-

daliteyi devirip insanlığı görünen 

esaret zincirlerinden kurtarırken, 

mutluluk gibi insanın en önem-

li problemini salt tüketime ve 

egonun tatminine bağlanmasıy-

la kişiyi en hassas noktasından 

yakalamış oldu. Bu durumda ne 

kadar aydınlanmış olursanız olun 

çağdaş uygarlık seviyeniz insanı, 

tenkit ettiğiniz ortaçağ feodalite-

sinin karanlık zihniyetinden daha 

yükseklere taşıyamaz ve bütün 

ilişkilerin maddi çıkar üzerine 

kurulduğu egoist bir toplum yara-

tırsınız. “Bırakınız yapsınlar, bıra-

kınız geçsinler” mantığı üzerine 

kurulan serbest pazar ekonomisi 

sonucu maddi kaynakların, güç 

sahibi belirli ellerde toplanmasıyla 

dünya, bu küresel derebeylerin 

hâkimiyetine geçecektir. Eskinin 

kale gibi şatolarda yaşayan ve hal-

kın varlıklarını zorla elinden alan-

ların yerini günümüzde, yine kale 

gibi duvarların içindeki malika-

nelerde yaşayıp halkın zenginlik-

lerini ekonomik spekülasyonlarla 

gasp edenler almıştır. Demokrasi 

adına seçimle iş başına gelenler 

de, insanları bu “Küresel derebey-

ler”   adına yöneten   şövalyelere 

dönüşecektir. Böyle bir yönetim 

hiçbir zaman gerçek  demok-

rasi  olamaz, olsa olsa     gözü-

nü dünya hâkimiyetine dikmiş 

olan “küresel feodalite” olacaktır.

Geçen yüzyıllarda bu anlayış 

sonunda ortaya çıkan devletlerin, 

en büyük olma adına, kıt kaynak-

ları ele geçirme mücadelesi sonu-

cunda dünyayı nasıl kan gölü-

ne çevirdiklerini gördük. Çözüm 

insanın insanileştirilmesindedir. 

İnsana başta, bu ekonominin temel 

sloganın tersi olan “Ne ihtiyaç-

larının sonsuz olduğunu, ne de 

kaynakların kıt olduğu” gerçeğini 

öğretmekten geçer. Kaynaklardaki 

asıl kıtlığını,  insanların doymak 

bilmez hırslarını körükleyerek 

zenginliğin belirli ellerde toplan-

masını teşvik eden bu ekonomik 

anlayış  yaratmaktadır. Her şeyi 

ekonomiye indirgeyip, insani 

duyguları yok edip tek değer “Kâr 

yani maddi güç” derseniz,  orta-

ya böyle bir tablonun çıkma-

sı kaçınılmazdır. Zaten insanlık 

tarihindeki kavgaların ana sebe-

bi de budur. Maddi gücü ele 

geçirip başkalarını düşünmeden 

keyfince hükmetmek ve lüks için-

de yaşamak. İşte çağımızda çok 

övündüğümüz bilimsel ilerleme-

lerle kurulan batı medeniyeti bu 

egoist anlayışı meşrulaştırmıştır. 

Özgürlük, hürriyet sloganlarıyla 

keyfince üretip tüketmenin önü 

açılarak, sadece kendi geleceğini 

düşünen egoist insan tipinin ve 

bunu doğuran ekonomik yapının 

haklı olduğunu savunmak müm-

kün değildir.   Öyle “Bırakınız 

yapsınlar, bırakınız geçsinler” 

diyerek kurda kuzuyu teslim 

edemezsiniz. Cemil Meriç libera-

lizmin eşitliğini ve özgürlüğünü 

ne güzel tanımlamış; “liberalizm, 

hür bir kümeste, hür bir tilki ile 

hür bir tavuk.”  Darwin’in vahşi 

tabiat kuralı olan doğal seleksi-

yonun “Güçlü ayakta kalır, zayıf 

yok olur” kuralını insan hayatına 

layık görüp, müdahale etmeyin 

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geç-

sinler” demek, gerçekte “Bırakınız 

öldürsünler, bırakınız ölsünler”   

demektir.

Yıllardır serbest pazar mantığı ile belirlenen süt 
fiyatları, süt üreticisini perişan edip hayvancılığın 
yok olmasına sebep olmaktaydı. Birlikte hareket edip 
köylünün elindeki sütü yok pahasına alan ve sonun-
da zarar ettirip hayvanların kesilmesine sebep olan 
zihniyetin önüne, 2011 Ağustos’unda sosyal devlet 
anlayışıyla hükümetin süte taban fiyat koyması ve 
bu fiyatın altında süt alanların cezalandırılmasıyla 
geçilmiştir. Bir iki yıl öncesine kadar 50 kuruşa kadar 
düşen sütün litre fiyatı şu an (Temmuz-2012) bakan-
lığın belirlediği taban fiyat 80 kuruştur ve bunun 
üzerine verilen ilave teşvikle de  4 ineği olan bir 
köylü rahatça geçimini sütten sağlayabilmektedir.
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Sosyal Devlet

Tabi ki bir ekonomik piya-

sa büyük ölçüde arz ve talebin 

etkisinde kalarak   işlerlik kaza-

nır.  Her şey insanların elinde 

değildir, bazen mevsimler uygun 

gitmeyecek ürün kıt olacak ve 

fiyatlar yüksek olacaktır vs.   Bize 

göre asıl sorun, piyasa ekonomi-

sinin işleyişinde değildir. Sorun 

bir sistemin dayandığı insan anla-

yışındadır. Ayrıca kim ne derse 

desin ülkeler serbest ekonomiy-

le de, devletçi ekonomiyle de, 

karma ekonomiyle de zenginleşe-

bilir. Yeterki kurallar ve hedefler 

iyi uygulansın. Çin örneği orta-

da, Sovyetler fakir olduğundan 

batmadı. Sorun ekonomik kal-

kınmadan ziyade dengeli gelir 

dağılımını oluşturmaktır. Burada 

gereken düzenlemeleri yaparak, 

dengeleri sağlayacak olan insa-

ni anlayıştaki sosyal   devlettir. 

Devlet müdahalesinin piyasaları 

dengelemesi açısından yapacağı 

katkılar son derece önemli ve fay-

dalıdır. Piyasa daraldığında tasar-

ruf, döviz, sübvanse ile tasarruf, 

talep veya üretim arttırılıp indi-

rilerek ekonomik dengeler sağla-

nır.  Gelir dağılımının dengelen-

mesi ve maddi kaynakların belir-

li ellerde toplanmasının önüne 

ancak sosyal devlet anlayışındaki 

düzenlemelerle geçilebilir. Bütün 

kârı sermaye mi üretip yöneti-

yor da hepsi sermayenin oluyor?

Yaşanır pratik basit bir örnek ver-

mek gerekirse, ülkemizde yıllardır 

kangren olmuş süt hayvancılığı-

nın problemi böyle çözülmedi mi? 

Yıllardır serbest pazar mantığı ile 

belirlenen süt fiyatları, süt üreti-

cisini perişan edip hayvancılığın 

yok olmasına sebep olmaktaydı. 

Birlikte hareket edip köylünün 

elindeki sütü yok pahasına alan ve 

sonunda zarar ettirip hayvanların 

kesilmesine sebep olan zihniyetin 

önüne, 2011 Ağustos’unda sos-

yal devlet anlayışıyla hükümetin 

süte taban fiyat koyması ve bu 

fiyatın altında süt alanların ceza-

landırılmasıyla geçilmiştir. Bir 

iki yıl öncesine kadar 50 kuruşa 

kadar düşen sütün litre fiyatı şu 

an (Temmuz-2012) bakanlığın 

belirlediği taban fiyat 80 kuruştur 

ve bunun üzerine verilen ilave 

teşvikle de 4 ineği olan bir köylü 

rahatça geçimini sütten sağlaya-

bilmektedir. Bu gerçek son derece 

önemlidir ve süt üretimi Türk 

köylüsünü ayakta tutan en önemli 

kalemdir. Böylece hem köylüye 

rahat bir nefes aldırıldı hem de 

yüksek fiyatlarla yurt dışından 

hayvan ithal etmenin de önüne 

geçilerek ülke büyük bir zarardan 

da kurtarılmış oldu. Süt işleyi-

cileri de aç gözlülüklerinden ve 

haksız rekabetten yok olmasına 

sebep oldukları süt üretiminden 

dolayı azalan süt arzı sebebiy-

le, daha sonra fahiş fiyatlarla süt 

almak zorunda kalmaktadırlar. 

Yani sizin anlayacağınız hükümet 

aynı zamanda adamlara bindikleri 

dalı da kestirmiyor. Tabi bindik-

leri dalı kesmeye yol açan sebep 

yine liberal kapitalizmin bir başka 

temel kuralıdır. “En düşük mali-

yetle en yüksek kâr elde etmek” 

satıcının canını çıkarma pahasına 

bir malı satın almak. Yani düşene 

acımamak, gerekirse karın tok-

luğuna satın almak veya insan 

çalıştırmak. İşte dünyayı sömür-

geleştirmenin ardındaki itici güç 

te budur. Sende yok olan bir 

malı satın almaktansa git işgal et 

ve insanları köleleştir, bedavaya 

senin olsun mantığının arkasın-

daki diğer bir egoist dürtü budur. 

Tabi bu vahşi kapitalizmin en 

vahşi uygulamasıydı. Liberal kapi-

talizmle işgaller kılıfına uydurul-

du bu artık kadar açık ve aleni 

olmuyor. İş gücü zincirli kölelerle 

değil asgari ücret uygulamalarıyla 

sürmektedir. Bindikleri dal işte 

böyle kesiliyor ve aslında sonun-

da kendilerine zararı dokunuyor. 

Bedavaya aldığın veya çalıştırdı-

ğın insan senin ürettiğin mal için 

nasıl talep yaratsın, sütçü elin-

deki hayvanı kesince kaç para-

ya süt bulacaksın, insanlar süt 

ürünlerini kaça alabilecek,  sonra 

ülke bu açığı nasıl kapatacak?

İşte bütün bunların vebali, Liberal 

Kapitalizmin “zayıf olan yok olur 
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güçlü ayakta kalır-fiyatları serbest 

pazarda arz talep belirler” mantı-

ğına aittir. Biz de deriz ki piyasa 

denetlenmezse fiyatları bir araya 

gelen bir avuç güç sahibi  küre-

sel derebeyi  belirler. İşte ekono-

mik zorluklar yaşayan şirketlerin 

batmaktan kurtarılması ve daha 

sonra uygun fiyatlarla tekrar satıl-

ması da benzer uygulamalardan-

dır. Son ekonomik krizde (2008-

2010) bunu liberal geçinenler de 

anladı.  Liberalizmin merkezinde-

ki ABD bile buna mecbur kaldı. 

Asıl sorun ilerleyen küreselleş-

me sonunda, Avrupa Birliği gibi 

tek para birimine geçildiğinde 

başlayacak. Şimdi vahşi rekabet-

le firmalar batarken o zaman, 

şu an AB’de olduğu gibi ülke-

ler toptan batacak. Küreselleşme 

ile AB’de olduğu gibi tek para 

birimine geçildiğinde, milli para 

geçerliyken ülkelerin paralarında-

ki devalüasyonla dengeleri sağ-

lama imkanları da ortadan kal-

kacaktır. İşte Çin mucizesinin 

en önemli dayanağı kur farkı-

dır. ABD bunun için ikide bir 

Çin’e paranın değerini arttır diyor. 

Dünya küresel derebeylerin eline 

geçiyor   dememiz bundandır.

Ayrıca insani olmak iddiasıyla 

ortaya çıkan bir medeniyetin asıl 

hedefinin kâr elde etmek değil, 

insanlığa hizmet etmek ve insanı 

yaşatmak olmalıdır. Ancak böyle 

bir hedefi olan sistem insanidir 

ve böyle bir sistemin ahlâkiliğinden 

bahsedilebilir.  İşte bu anlayışta-

ki sosyal devletin hakemliği ve 

yerinde müdahalesi ile dengeler 

kurulup, vahşi kapitalizmin vah-

şiliklerinden arındırılarak  insa-

nileştirilmiş bir piyasa    ekono-

misi   oluşturulabilir. Kimsenin 

endişe etmesine gerek yok emin 

ellerdeki devletin koruyuculu-

ğuyla, kârdan başka bir hedefi 

olmayan fırsatçıların yaptıkları 

tahribattan daha az hatalar olur.   

Atilla Yayla ne kadar aksini savu-

nursa savunsun bu anlayıştaki bir 

sistem insani değildir ve entelek-

tüel çevrelerde meşruiyet kazan-

ması mümkün değildir. Birilerini 

aç ve yoksulluk içinde perişan 

bir hayat sürmeye mahkûm eden-

lerin, bundan hiçbir rahatsızlık 

duymadan varlıklarına varlık kat-

maya devam etmelerini,  vicdan 

sahibi hiç bir kimse ahlaklı dav-

ranış olarak kabul edemez.   İşte 

Bangladeşli Muhammed Yunus bu 

anlayışıyla bir proje geliştirmiş, 

bu projeye de liberal kapitalist 

dünya Nobel Ödülü vermiştir. 

Alkışlanacak yerde eleştirilmesini 

anlamak mümkün değil.

Herkesin en büyük olmak 

adına birbirleriyle acımasız-

ca rekabet ettirilerek insan 

egosunun-hırslarının azgınlaş-

tırıldığı böyle bir dünyada da 

barış ve güven ortamı sağlana-

maz. Kim ne derse desin fikir 

alanında özgürlüğe diyecek bir 

şeyimiz yok ancak ekonomik 

alanda özgürlük    gerçekte “ego-

izmin özgürlüğü”dür. Aslında 

gerçek özgürlük yaratılıştadır ve 

insan varlıklar arasında kendisi-

ne verilmiş iradi güçle en özgür 

davranış yetisine sahip varlıktır. 

İnsanın asıl problemi özgür olmak 

değil, aksine zaten varolan özgür-

lüğün kullanımını keyfince değil, 

sorumlu bir kullanma bilinciyle 

geliştirmektir. Kıtlığı ve çatışmayı 

bu ekonomik anlayış üretmekte-

dir. Asıl düzenlenmesi gereken 

ekonomik sistemin temelleri olan 

bu   egoist zihniyettir. Demokrasi 

ve insan haklarında samimi olma-

dıklarından ve bunları küresel 

feodal hâkimiyetleri için kullan-

dıklarından, Ortadoğu’da olduğu 

gibi kendilerine yakın dikta yöne-

timlerine her türlü desteği veren-

ler, kendi yayılmacılıklarına karşı 

çıkanları da demokrasi ve insan 

haklarıyla tehdit etmektedirler. 

Atilla Yayla’nın  toz kondurma-

dığı liberal kapitalizm için 2011 

Davos zirvesinde ünlü spekülatör  

George Soros “Ekonomik teorile-

rin tamamen yeniden düşünülme-

si” çağrısı yaparak sistemin sıkın-

tılarına bizim gibi dikkat çekmişti.

(BBC-29.01.2011)

Atilla Yayla ne kadar aksini savunursa savunsun bu 
anlayıştaki bir sistem insani değildir ve entelektüel 
çevrelerde meşruiyet kazanması mümkün değildir. 
Birilerini aç ve yoksulluk içinde perişan bir hayat sür-
meye mahkûm edenlerin, bundan hiçbir rahatsızlık 
duymadan varlıklarına varlık katmaya devam etme-
lerini,  vicdan sahibi hiçbir kimse ahlaklı davranış 
olarak kabul edemez.  İşte Bangladeşli Muhammed 
Yunus bu anlayışıyla bir proje geliştirmiş, bu projeye 
de liberal kapitalist dünya Nobel Ödülü vermiştir.
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ÇAĞDAŞ MÜSLÜMAN DÜŞÜNCE:
 - Yeni Bir Evreye Doğru –

Öncelikle “Çağdaş Müslüman 

Düşünce” derken kastımızı 

vuzuha kavuşturmamız gereki-

yor. Çağdaş Müslüman Düşünce, 

en genel manasıyla, İslâm 

Dünyası’nda 19. yüzyılın sonun-

da başlayan ve zaman içerisinde 

gelişme kaydeden düşünsel çaba-

ların toplamıdır. Müslümanlar, 

uzun asırlardır bıraktıkları 

düşünme faaliyetinin önemini, 

siyasal izmihlalin yaşandığı 19. 

yüzyılda yeniden fark etmişlerdir. 

Yani tipik manada bu dönem-

de uykularından ‘uyanmışlardır.’ 

Yaşadıkları büyük yıkımın neden-

lerini araştırmışlar ve sorunları-

na çare bulmaya çalışmışlardır. 

Başlangıçta sorunun teşhisi nok-

tasında çok isabetli tespitlerde 

bulunulamamışsa da, yenilginin 

asli nedeninin İslâm’dan uzaklaş-

mak olduğu noktasında genel bir 

uzlaşıya ulaşılmıştır. Uzun asırlar 

boyunca siyasal ve düşünsel alan-

larda böylesine ağır bir yenilgi 

görmeyen Müslümanlar, sorunun, 

dışarıdan değil, ‘içerden’ kay-

naklandığı tespitinde bulunmuş-

lar ve ‘öze dönüş’ten başka çare 

olmadığı neticesine ulaşmışlardır. 

Afgani’nin ‘acilci’ önerilerinden 

bir netice alınamaması üzerine, 

Abduh’un ‘eğitim’e öncelik veren 

önerisi rağbet bulmuş ve Hilafet’in 

ilgasından sonra ‘toplumsal dönü-

şüm’ sağlanmadan siyasal erkin 

elde edilemeyeceği düşüncesi ağır-

lık kazanmıştır. Bu tarihten sonra 

kurulan İslâmi Hareketler’in ana 

stratejisi de, esas itibarıyla, ‘öze 

dönüş’çüdür ve değişimin tedri-

cen gerçekleşebileceği yönünde-

dir. Durum bu olunca, ‘düşünsel 

dinamizm’ bu sürecin ana belir-

leyeni olarak ortaya çıkacaktır. 

Yani bu dönem zarfında irili ufaklı 

birçok yapı kurulsa da, aslında, 

yapıların hacmini yahut gücünü 

belirleyen, düşünsel dinamizmdir. 

Dolayısıyla, Çağdaş Müslüman 

Düşünce’nin doğru analizi, ancak 

üretebildiği düşüncenin kalitesi-

nin doğru tespiti ile mümkündür. 

Bir Asırlık Tecrübenin Hasılası 

Düşünsel gelişim açısından 

Çağdaş Müslüman Düşüncenin 

bir asırlık tecrübesini üç evreye 

ayırmak mümkün görünmekte-

dir. İlki başlangıç dönemidir ve 

Afgani-Abduh düşüncesi ile baş-

layıp Kutup-Mevdudi düşüncesi-

ne kadar sürmüştür. Bu dönemin 

tipik özelliği ‘kaynaklara dönüşü’ 

önermesi, yeni bir ‘bilinç’ hali-

ni temsil etmesi ve üslubunun 

‘savunmacı’ oluşudur. Sadece 

Abduh ve Afgani düşüncesinde 

değil, dönemin bütün düşünür, 

alim ve entelektüellerinin yak-

laşımlarında şu veya bu oranda 

bu özellikleri görmek mümkün-

dür. Özellikle de bu dönemin 

siyasal terminolojisi, modernite-

den etkilenmişliğin en net görül-

düğü alan olarak karşımıza çık-

maktadır. Demokrasi kavramının 

İslâmileştirilmesi çabası bunun 

tipik örneği olarak alınabilir. 

Üslubun ‘savunmacı’ oluşu ise, 

temelde, düşünsel donanımın 

yetersizliğiyle ilişkilidir. Bu neden-

M. Kürşad ATALAR
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ledir ki, bu dönemde “Batı’nın 

kültürünü değil, tekniğini alalım“ 

önerisi genel kabul görmüştür. Bu 

evrenin, Kutup-Mevdudi düşün-

cesinin ortaya çıkışına kadar 

sürdüğünü söyleyebiliriz. Kutup-

Mevdudi söylemi ise, daha özgü-

venlidir; yine öze dönüşü öner-

mektedir ve yine Müslümanların 

yeni bir ‘bilince’ ihtiyacı olduğu 

vurgusu vardır. Ancak bu kez, 

söylem, savunmacı değil taar-

ruzidir. Çünkü “bütün ideo-

lojiler ölmüş, bütün düşünce 

sistemleri çökmüştür.” Geriye 

tek alternatif olarak İslâm 

kalmıştır. Kutub’un Yoldaki 

İşaretler’de kullandığı üslup, 

bu dönemin tipik karakterini 

gösteren iyi bir örnek olarak 

alınabilir. Kutup, bırakınız 

“İslâm’da ilim dinle çeliş-

mez” söylemini kullanmayı, 

“Medeniyet İslâm’dır” söyle-

mini kullanabilmektedir ki, 

bu, tipik manada, özgüvenli 

bir söylemdir. Bu söylemin, 

yaklaşık çeyrek asırlık bir 

süre sonra İslâm dünyasında 

birçok yapının ve hareketin 

ortaya çıkışına neden olduğu-

nu, hatta bazı açılardan İran 

İslâm Devrimi’ni dahi doğurdu-

ğunu söyleyebiliriz. Çünkü döne-

min Müslümanlarında büyük bir 

‘umut’ vardır ve bütün İslâmi 

Hareketler, siyasal erki ele geçir-

mek için canhıraş çabalar vermek-

tedirler. 1980’li yılların sonuna 

kadar bu söylemin İslâm dünya-

sının genelinde etkili olduğunu 

ifade edebiliriz. Ancak, ilk ‘siya-

sal patlama’ döneminin ardından, 

Batılı küresel güçlerin ‘kontrol’ 

mekanizmalarını işletmeleri sonu-

cunda, İslâmi Hareketler’in aktü-

el siyasal güçlerinde görece bir 

gerileme olduğu da görülmekte-

dir. Bu dönemde, sahici değişim 

isteyen oluşumlar marjinalleşti-

rilmeye çalışılmış, geniş kitlelere 

hitap eden cemaatler ve partisel 

oluşumlar ise desteklenmiştir. Bu, 

tipik manada İslâmi Hareketler’in 

kontrol altına alınması çabasıdır 

ve belirli ölçüde netice de ver-

miştir. Ancak bu evrede başka 

bir ‘tedbir’e daha başvurulmuş-

tur ki, bu daha önemlidir: İslâmi 

Hareketler’in söylem ‘safiyeti’ 

bozulmak istenmiş ve bu yönde 

ciddi bir propaganda faaliyeti 

yürütülmüştür. Amaç, Müslüman 

Düşünce’yi modernite ile uzlaştır-

mak ve böylece onu yok etmektir. 

Stratejist  Graham Fuller’in bu 

noktadaki önerileri artık herkes-

çe bilinmektedir. Bu noktada da, 

Batılı küresel güçlerin bazı sonuç-

lar elde ettiklerini görüyoruz. 

Burada sorulması gereken soru, 

‘kontrol politikaları’nın niçin 

başarılı olabildiğidir? Bendeniz 

bu soruya, Çağdaş Müslüman 

Düşünce’de başlangıç dönemin-

den beri devam ede gelen ‘zaaf-

lar’ üzerinden cevap verebilece-

ğimizi düşünüyorum. Evet, ilk 

evrenin ardından gelen ‘umut’ 

söylemi önemli başarılara imza 

atmıştır ancak bu, arzu edilen 

ölçüde bir ‘toplumsallaşma’ ve 

‘siyasallaşma’yı sağlamaya yet-

mez. Toplumsallaşma ve siya-

sallaşma, sistematik düşün-

ce ile mümkündür. Çağdaş 

Müslüman Düşünce, henüz 

sistematik düşünme aşaması-

nı geçebilmiş değildir. Evet, 

“Demokrasi İslâm’la bağda-

şır” söyleminden “Medeniyet 

İslâm’dır” söylemine geçilmiş-

tir; ancak bu söylem, düşün-

sel içerik bakımından ‘yetkin’ 

değildir. Kutup ve Mevdudi, 

ana hatlarıyla bir öneride 

bulunmuşlardır ancak bu, bir 

‘proje’ yahut ‘program’ mahi-

yeti arz etmemektedir. Proje 

veya programda detay olur ve 

sorunların ‘nasıl’ çözüleceğine 

ilişkin ‘somut öneriler’ bulu-

nur. Kutup-Mevdudi düşün-

cesinde bu yoktur. Örneğin bu 

düşüncenin ‘Örnek Nesil’ yetiş-

tirme konusundaki söylemi ikna 

edicidir, ancak bu neslin ‘tasavvuf’ 

yahut ‘mezhepler’ konusundaki 

yaklaşımı net değildir. Mevdudi, 

bir yandan kimi görüşleri şirk 

unsurları içerdiği için tasavvuf 

ehlini kıyasıya eleştirirken, öte 

yandan ‘iyi’ tasavvufun olabilece-

ğini kabul eder; Kutup ise, şirke 

karşı son derece hassas olması-

na rağmen, Fi Zilal’de Rabi’atü’l-

Adeviye gibi mutasavvıfların züh-

Müslümanlar, giderek daha 
zorlu sınavlara tabi olacak-
lardır. Yoksullukla imtihan 
belki zordur ama varlıkla 
imtihan ondan da zordur. 
Müslümanlar bir ordu kurabi-
lir ve savaş meydanına çıkabi-
lirler; ancak ‘nehir imtihanı’nı 
geçenler hep az olmuştur. O 
nedenle, toplumsallık sürecin-
de ilerlerken imtihanın zorlu-
ğu da artacaktır. Bunu bilen 
Müslümanların, yol azıklarını 
şimdiden temin etmeye çalış-
maları gerekmektedir.
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■ Çağdaş Müslüman Düşünce

dünü olumlayan ifadeler kullana-

bilmektedir (halbuki Ercümend 

Özkan için, tasavvuf “bir ayrı 

din”dir). Bu durum, tipik mana-

da, düşüncenin ‘okullaşamadığını’ 

gösterir. Yani ikinci evreyi, süreç 

içerisindeki bir ‘gelişme’ dönemi 

olarak görebiliriz; ancak toplum-

sallaşmayı sağlayacak yetkinliğe 

henüz ulaşılamamıştır. Bir başka 

ifade ile, bu dönemde üretilen 

düşünce, ‘eksiktir.’ Geliştirilmesi 

ve beslenmesi gerekir. Kitleler, 

ancak, bu şekilde ikna edilebi-

lir. İtaat ilişkileri, ancak bu yolla 

düzene konulabilir ve normalleş-

tirilebilir. Yani düşünce, ancak, 

‘ilimde otorite olmuş’ alim veya 

alimlerin ortaya çıkması ile, kit-

lesel bir mahiyet kazanabilir. 

Kitleler, hareketlilik ister fakat 

bunu yaparken şüphelerinden 

kurtulmalıdırlar. Şüphe ile top-

lumsallık gerçekleşmez. Kitleler, 

itaatlerini, ancak, ilimde otorite 

olmuş alime yahut alimlere sunar-

lar (Humeyni, bunun çağımız-

daki iyi bir örneğiydi). Çağdaş 

Müslüman Düşünce’nin üçüncü 

evresini, ‘düşüncenin okullaşması’ 

belirleyecektir. Kanaatim odur ki, 

Kutup-Mevdudi söylemini aşabilir 

ve düşünceyi okullaştırabilirsek, 

kitleler fevc fevc İslâm’a koşa-

caktır. Zira artık, ‘ilm’ kitlelerin 

önderliğini eline almış olacaktır. 

İlmin önderliğine tabi olmamak, 

Müslüman için mümkün değildir. 

‘Alim’ varsa, ‘itaat’ de var olacaktır. 

Bu evrede, düşünce, yine özgü-

venlidir, yine umut vaad eder; 

ama aynı zamanda yetkindir. Proje 

yahut program vardır. Kitleler, 

neyi, ne zaman, nasıl yapacakları-

nı bilirler. Dolayısıyla, ‘değişim’in 

önünde ciddi bir engel kalmamış-

tır. Düşünsel üstünlük ele geçi-

rilmiştir; geriye sadece kitlelerin 

tabiiyeti kalmaktadır. Güçlü bir 

liderliğin ortaya çıkmasıyla bu 

engel de kolayca aşılacaktır.

Zaaflar ve ‹mkanlar 

Çağdaş Müslüman Düşünce’yi 

zaafları ve potansiyelleri açı-

sından değerlendirecek olur-

sak, önümüzdeki on yıllarda 

‘potansiyeller’in belirlediği bir 

süreç yaşayacağımızı söyleyebili-

riz. Hâlihazırda düşünce okul-

laşmadığı için, ‘zaaflar’ın bir süre 

daha toplumsal hayatımızda etki-

lerini görebiliriz; ancak, bu geçici 

olacaktır. Zira düşünce, tedrici de 

olsa, gelişim göstermektedir ve bu 

eğilim devam ederse, okullaşma 

kaçınılmaz olacaktır. Bu noktada, 

potansiyeller üzerinde durmamız 

gerekmektedir. İçinde bulundu-

ğumuz tarihsel evre itibarıyla, 

en büyük avantajımız, İslâm’dan 

başka ‘ideolojik cazibe’ merkezi 

olabilecek bir ideoloji veya düşün-

ce sisteminin kalmamış olmasıdır. 

Modernite iflas etmiştir; post-

modernite derde deva olamamak-

tadır. Doğu dinleri yahut felsefele-

rinin küresel bir cabizesi yoktur; 

Latin dünyasından yahut kürenin 

herhangi bir bölgesinden bütün 

insanlığın umudu haline gele-

bilecek bir ideoloji çıkacak gibi 

görünmemektedir. Tabiri caizse, 

insanlık, hâlihazırda, bir ‘küresel 

anomi’ halini yaşamaktadır. Bu tür 

durumlarda, insanlar ya kendile-

rine ‘yeni bir yön’ çizerler yahut 

da topyekün imha olma tehdi-

di altında kalırlar. İkinci seçenek 

genel bir mahiyet arz edemeyeceği 

için, çözüm arayışları sürecektir. 

İşte bu noktada Müslümanlara 

büyük bir görev düşmektedir. 

İslâm, bütün insanlığa hitap ede-

bilecek bir ideolojik ‘söylem’ ile 

yeniden insanlığın gündemine 

geldiğinde, Müslümanları aydın-

lık bir geleceğin bekleyeceğine 

kuşku yoktur. Hâlihazırdaki küre-

sel şartlara baktığımızda, bunla-

rın, Rasulullah’ın geldiği dönem-

den çok farklı olmadığını da 

görürüz. Ancak burada ‘çalışma’ 

faktörünün belirleyici olduğunu 

unutmamamız gerekiyor. Şartlar 

uygun diye, Allah hiçbir kavme 

başarı nasip etmez. Başarı, esas iti-

barıyla, insanın yapıp-etmelerinin 

bir sonucudur. Yani, öncelikle bir 

‘hak ediş’ olmalıdır. Müslümanlar, 

Hakk’ı temsil edecek kalitede ise-

ler, Allah yardımını esirgemeye-

cek ve kendisini değiştirmiş olan 

topluma nimetini de verecektir. 

Dolayısıyla, süreç, otomatik işle-

memektedir; çalışma faktörüne, 

yani Müslümanların gayretine 

bağlıdır. İkincisi küresel ‘denetim’ 

mekanizmalarının etkinliği göre-

ce zayıflamıştır ve bundan bütün 

dünya halkları gibi Müslümanlar 

da olumlu yönde etkilenmekte-

dir. Küresel sömürü yine devam 

etmektedir, küresel zulüm yine 

mevcuttur. Fakat bir yarım asır 

öncesine göre, şiddet derece-

si azalmıştır. Küresel ekonomik 

veriler de bunu desteklemekte-

dir. Bu eğilim devam ettiği tak-

dirde, muhalif söylemlerin şansı 

da artacaktır. Ve bir süre sonra, 

gelişmekte olan ülkeler ciddi 

bir sıçrama yapabilecek duruma 

gelebileceklerdir. İdeolojik cazibe 

merkezi olmamın avantajı da kul-

lanılabilirse, belirli bir maddi güce 

sahip olunduğunda, mevcut küre-
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sel iktidarın temellerini sarsabile-

cek gelişmelerin yaşanması şaşır-

tıcı olmayacaktır. Bundan daha 

önemlisi, İslâm dünyasındaki 

‘değişim’ talebinin, özü itibarıyla, 

‘içsel’ karakterli oluşudur. İslâmi 

Uyanış, esas itibarıyla, içsel bir 

‘itiraz’dır. İslâmcılık, ‘kökü dışarı-

da’ bir akım değildir; Müslüman 

Dünyası’nın iç dinamiklerinin bir 

sonucudur. O nedenle de ‘kontrol 

edilmeye’ ve yok edilmeye çalı-

şılmaktadır. Epey bir zamandır 

konuşulan yeni projeler bunun 

için üretilmişlerdir. Hâlihazırda 

Arap Dünyası’nda yaşanan geliş-

meler, ideolojik üstünlüğü ele 

geçirmiş olan İslâmcılığın rotası-

nı saptırma teşebbüsünden başka 

bir şey değildir. Batılılar, artık 

‘fiziksel’ yok etme politikasının 

netice vermediğini görmüşler-

dir. Şu anda yapılmak istenen, 

ideolojik safiyetin ortadan kaldı-

rılması yoluyla İslâmcılığın biti-

rilmesidir. Bu noktada, küresel 

iktidarın hamileri bütün güçlerini 

seferber etmiş olmalarına rağmen, 

bendeniz, bu planın da sonuçsuz 

kalacağına inanıyorum. Çünkü 

İslâmcılık düşüncesi, artık başlan-

gıç dönemini geride bırakmıştır 

ve belirli bir tecrübeye de sahiptir. 

Temeller atılmıştır; bu noktadan 

sonra, binanın kolonları, kirişleri, 

duvarları ve diğer parçalarını inşa 

etme süreci işlemektedir. İyi bir 

‘usta’nın bulunması durumunda, 

bu süreç de tamamlanacaktır. Bu, 

tipik olarak, Mekkeli müşrikle-

rin Peygamberimize uzlaşı teklifi 

götürdükleri döneme benzemek-

tedir. Yapılmak istenen, yok edile-

meyen bir varoluşun taviz yoluyla 

iğdişleştirilmesidir. Burada yapıl-

ması gereken, uzlaşı önerilerini 

kabul etmemektir. Ancak tabii 

ki bu kolay değildir ve ancak 

yeterince ‘donanımlı’ olanlar bu 

sınavı verebilirler. Müslümanlar, 

giderek daha zorlu sınavlara tabi 

olacaklardır. Yoksullukla imtihan 

belki zordur ama varlıkla imtihan 

ondan da zordur. Müslümanlar 

bir ordu kurabilir ve savaş mey-

danına çıkabilirler; ancak ‘nehir 

imtihanı’nı geçenler hep az 

olmuştur. O nedenle, toplumsal-

lık sürecinde ilerlerken imtihanın 

zorluğu da artacaktır. Bunu bilen 

Müslümanların, yol azıklarını 

şimdiden temin etmeye çalışma-

ları gerekmektedir.

Peki ‘donanım’ın mahiyeti üze-

rine ne söyleyebiliriz? Bilinmelidir 

ki, bütün donanımların temelin-

de ‘ilm’ vardır. Düşünsel açıdan 

donanımlı olmayan yapılar, uzun 

soluklu mücadele veremezler, 

sahici manada bir toplumsallaş-

mayı gerçekleştiremezler. Çağdaş 

Müslüman Düşünce’nin üçüncü 

evreye geçebilmesinin asli şartı, 

ilim düzeyinin artmasıdır. Ve bu 

şart, toplumun bütün katmanları 

için geçerlidir. Yani hem alimin 

ilim düzeyi artmalıdır, hem de 

en alt katmanda yer alanların ilim 

düzeyi artmalıdır. Fakat elbette 

ki ‘en üst düzeydeki’ ilm artışının 

yeri başkadır. Özellikle de ‘itaat 

ilişkileri’nin yeniden ve sahici bir 

şekilde tesisi noktasında alimlerin 

ilim düzeylerinin artışı belirleyi-

ci önemi haizdir. Bilinmelidir ki, 

Düşüncenin Okullaşması süreci-

nin hitama erebilmesi için ‘ilim-

de otorite olmuş alimin (veya 

‘alimler’in) ortaya çıkması gere-

kir. Hâlihazırda İslâm Dünyası, 

küresel hakimiyeti tesis edecek 

ilmi yetkinliğe sahip değildir. Bu, 

ancak, küresel hakimiyetin üzeri-

ne oturduğu ideolojik temellerin 

yıkılması ile mümkündür. Yani 

modernite ile önce fikri düzey-

de bir mücadele verilmeli ve 

modernite mağlup edilmelidir. 

Modernite düşünce düzeyinde 

mağlup edildiğinde, onun siyasal 

ve toplumsal kurumları da çök-

müş olacaktır. Düşünce düzeyinde 

kazanılamayan hiçbir mücadele, 

siyasal düzeyde de kazanılamaz. 

İslâm, her şeyden önce bir Hakikat 

İddiası’dır. Onun Hakimiyet 

Çağdaş Müslüman Düşünce, henüz sistematik düşün-
me aşamasını geçebilmiş değildir. Evet, “Demokrasi 
İslâm’la bağdaşır” söyleminden “Medeniyet 
İslâm’dır” söylemine geçilmiştir; ancak bu söylem, 
düşünsel içerik bakamından ‘yetkin’ değildir. Kutup 
ve Mevdudi, ana hatlarıyla bir öneride bulunmuşlar-
dır ancak bu, bir ‘proje’ yahut ‘program’ mahiyeti 
arz etmemektedir. Proje veya programda detay olur 
ve sorunların ‘nasıl’ çözüleceğine ilişkin ‘somut öne-
riler’ bulunur. Kutup-Mevdudi düşüncesinde bu yok-
tur. Örneğin bu düşüncenin ‘Örnek Nesil’ yetiştirme 
konusundaki söylemi ikna edicidir, ancak bu neslin 
‘tasavvuf’ yahut ‘mezhepler’ konusundaki yaklaşımı 
net değildir.
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İddiası da buna dayanır. O halde 

Çağdaş Müslüman Düşünce’nin 

öncelikle Hakikat İddiası güçlü 

olmalıdır. Bu güçlülük ise, ancak 

‘ispatlı bir şekilde’ gösterildiğinde, 

ikna edicilik vasfına sahip olur. 

İspat görevi ise, elbette öncelikle 

‘alim’in üzerindedir. Her ne kadar 

‘sorunun çözülmesi’ yükü bütün 

toplumun üzerindeyse de, mese-

leyi pratikte halledecek olan(lar) 

alim(ler)dir. O bakımdan, ‘yüksek 

düzeyli’ bilginin üretilmesi, top-

lumsal değişimin şartıdır. Bu bilgi, 

üstelik  ‘küresel’ karakterli olmalı-

dır. Bugünün dünyasında bilgi de 

küreselleşmiştir ve “belirli sınırlar 

içerisinde geçerli olan bilgi”nin 

bütün insanlığa hitap edicilik vasfı 

(fiilen) kalmamıştır. Yani Çağdaş 

Müslüman Düşünce’nin dili artık 

‘küresel’ olmalıdır. Ancak böylesi 

bir dil, gelecekten ümitvar olma-

mızı sağlayabilir. Bütün insanlığa 

değil, sadece İslâm Dünyası’na 

hitap eden bir dilin ‘küresel başarı’ 

sağlama şansı yoktur. O nedenle, 

Müslümanların ‘bilgi içerikleri’nin 

de küresel mahiyetli olması gere-

kir. Ve yine aynı nedenle, ‘otorite 

olmuş alim’in bilgisi de küresel 

mahiyetli olmalıdır. 

‘Otorite olmuş alim’in orta-

ya çıkışı, ‘değişim’in bil-kuvve 

gerçekleştiğini gösterir. Zira hali-

hazırdaki sorun, Müslümanların 

‘birlik’ olamayışıdır. Verili şartlara 

baktığımızda, bu sorun çözülme-

diğinde birliğin gerçekleşmeyece-

ği açıktır. Çünkü her grubun diğe-

rini dışlaması için ‘haklı’ bir maze-

reti olacaktır. Mazeretler, ancak 

‘ilimde otorite olmuş alim’ ortaya 

çıktığında geçersiz olur. Çünkü 

bu durumda, o alime itaat etmek, 

“dini bir vecibe” haline gelir. 

Madem ki İslâm’da masiyette itaat 

yoktur; o halde kalitesiz alim-

lerin bulunduğu bir vasatta kit-

lelerin ‘vahdet’ çağrılarına cevap 

vermemeleri doğaldır. Madem ki, 

“âlimler peygamberlerin varisleri-

dir”, o halde ‘otorite olmuş alim’ 

ortaya çıktığında, kitlelerin itaat-

ten kaçması imkanı da kalmaya-

caktır. Zira bu durumda, itaatten 

kaçan ‘sorumlu’ olmuş olur. İşte 

bu yüzden, ‘otorite olmuş âlim’in 

ortaya çıkışı, ‘itaat ilişkileri’ni 

düzenler. Peki ‘otorite olmuş 

âlim’i ortaya çıkaracak olan nedir? 

Elbette ki toplumsal yönelimdir. 

Yani ‘alim’i doğuran, son tahlil-

de, toplumdur. Toplumun düzeyi 

düşükse, âlimin düzeyi de düşük 

olur. Kaliteli âlimi kaliteli toplum 

üretir. O yüzden, hâlihazırdaki 

sorunun çözümünde toplumun 

ilim düzeyinin yükseltilmesinin 

de önemi vardır. Bu ise elbette, 

öncelikle ‘malumat’ artışı ile müm-

kündür. Bugün Müslüman top-

lumların en alt katmanının bilgi 

düzeyi düşüktür. Bu düzey mutla-

ka artırılmalıdır. Öncelikle İslâmi 

malumat, ardından da modernite 

malumatı artırılmalıdır. Malumat 

artışına paralel olarak, zaman içe-

risinde bir ‘eleştirel kitle’ yetişe-

cektir. Bu kitle, bir anlamda ‘kont-

rol grubu’ işlevi görecektir; zira 

düşünsel tartışmaların kalitesini 

bu grubun bilgi düzeyi belirleye-

cektir. Tartışmaların kalitesi art-

tıkça, ‘otorite olmuş âlim’in orta-

ya çıkma ihtimali de artacaktır. 

Elbette ki ‘otorite olmuş âlim’in 

ortaya çıkışı, kolay bir süreç 

değildir. Birçok alanda derinlikli 

bilgi sahibi olmayı ve düşüncenin 

tutarlı ve sistematik bir bütün-

lük içerisinde ifadesini gerektirir. 

Ancak bendeniz, malumat artışı 

gerçekleştiğinde eleştirel kitlenin, 

eleştirel kitle ortaya çıktığında 

da ‘otorite olmuş âlim’in ortaya 

çıkacağına inanıyorum. Bunlar, 

düşünsel sürecin farklı evreleridir 

ve toplumlar bu evreleri sırasıyla 

geçtiğinde nihai aşamaya da elbet-

te ulaşılacaktır.

Özetle, Çağdaş Müslüman 

Düşünce’nin bugün çözmek 

durumunda olduğu en esas-

lı sorun, ‘otorite olmuş âlim’i 

ortaya çıkarmaktır. Fakat bu, 

bir süreç işidir ve insan gayre-

tine bağlıdır. Müslümanlar ola-

rak, öncelikle malumat düzeyini 

artırmamız gerekiyor. Bu neden-

le, İslâm Dünyası’ndaki ‘bilgi 

merkezleri’nin öncelikle bakış açı-

larını gözden geçirmeleri ve (hatta) 

değiştirmeleri elzemdir. Bugün 

sahip olduğumuz bilgi yekûnu ile 

küresel bir başarı elde etmemiz 

mümkün değildir. Geleceğin dün-

yasını bizler kuracak isek, insan-

lığa öncelikle ‘düşünce’ alanında 

güçlü olduğunuzu göstermemiz 

gerekiyor. Yani ‘ideolojik üstün-

lüğü’ ele geçirmemiz gerekiyor. 

Müslümanlar olarak, bu potan-

siyelimiz var. Küresel şartlar da 

bu başarı için esasen müsaittir. 

Geriye doğru teşhis ve doğru 

adım atmak kalıyor. Bendeniz bu 

konuda ‘yeni’ ve ‘farklı’ bir teşhis-

te bulunduğumu zannediyorum. 

Ve bu kanaatimi kamuoyu ile de 

paylaşmış bulunuyorum. Eğer 

konuyla ilgili ‘sahici’ bir tartış-

ma zemini oluşursa, görüşümde 

yanılmış olsam bile, bu tartışma-

dan hayır doğacağına inanıyorum. 

Zira bu durumda, hangi yanlışın 

tekrarlanmayacağı görülmüş ola-

caktır. Ama eğer isabet ediyorsam, 

o zaman zaten ‘çözüm’ü bulmu-

şuz demektir.
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Talal ASAD

Din ve Siyaset Arasında

Muhammed Esed1

Öncelikle babamın yaşamı ve 

eserleriyle ilgilenen kimse-

ler arasında yaygın bir görüşü 

düzelterek başlamak istiyorum: 

“Esed’in ihtidası İslâm ve Batı ara-

sında bir köprünün inşası olarak 

görülebilir.” Bazıları daha da ileri 

gidip onu İslâm’ı özgürleştirmek 

amacıyla Müslüman olmuş Batılı 

bir entelektüel olarak dahi tasvir 

etti. Hiçbir şey hakikate bu kadar 

uzak olamaz. Muhammed Esed 

İslâm’a teslim (esleme, Arapça’da 

‘teslim olmak’) olduğunda, 1500 

küsür yıldır -mütekabilen hem 

uyuşabilir hem de çatışan- fark-

lı yollarla tekâmül etmiş zengin 

ve karmaşık bir gelenekle tanıştı. 

Kendi eserlerinde ortaçağ İspanyol 

kelamcısı Ebu Muhammed İbni 

Hazm’ın usülünü kullandı. 19. 

yüzyılda yaşamış Mısırlı reformcu 

Muhammed Abduh’un yorum-

larından sıklıkla ve çokça fay-

dalandı. Bunun yanısıra, önemli 

uyuşmazlıklar içinde olsa da 14. 

yüzyılda yaşamış Suriye’li kelamcı 

İbni Teymiyye’yi kullandı, onun 

gibi akıl, gelenek (nakil) ve özgür 

iradeyi tutarlı ve kendine özgü 

bir İslâm tasavvurunu şekillendir-

mek için bütünleştirmeye teşeb-

büs etti. Tasavvufa dair görüşün-

de de İbni Teymiyye’den etki-

lenmiştir: ifrat tasavvuftan ziyade 

sufiler nezdindedir, tekdir edilen 

husus budur. Hayatının erken 

dönemlerinde kaleme aldığı eser-

lerinin ekseriyeti (Yolların Ayrılış 

Noktasında İslâm2, Sahih-i Buhari 

Tecümesi3, Arafat dergisi4, vb.) 

Batılılara değil, dindaşlarına ses-

leniyordu. Bu cihetle, köprüler 

inşa etmekten ziyade, artık kendi 

geleneği olan İslâm geleneğine 

eleştirel bir şekilde kendini ver-

mekle ve kendi cemaatinin men-

suplarını (Müslümanları) İslâm’ın 

özü olduğunu düşündüğü bir 

tutumu takınmaları için cesaret-

lendirmekle meşguldü. Özyaşam 

öyküsü gayrimüslimere (ve tabii 

ki de Müslümanlara) hitap eden 

ilk eseriydi. Mekke’ye Giden Yol 

umuma sadece nasıl Müslüman 

olduğunu değil, aynı zamanda 

İslâm’da neyi muhteşem buldu-

ğunu anlatmaya teşebbüs eden 

bir eserdir. Hayatının ahir zaman-

larında tamamladığı İngilizce 

Kur’ân-ı Kerim tercümesi5 yalnız-

ca bir çeviri değildir, aynı zaman-

da onun nihai İslâm tasavvurunun 

ayrıntılı bir sunumudur.

Babam siyasi değil dini bir 

düşünürdür, onun için Kur’ân ve 

Sünnet birlikteliği “insan yaşamı 

için en mükemmel plan”ı teş-

kil eder. Bu ilişkiyi göz önünde 

bulundurarak İslâm devleti fikri 

üzerine yazdı ve hatta Pakistan’ın 

ilk yıllarında İslâmi bir anayasa 

için öneriler hazırladı. Bu önerile-

ri meşhur kitabı İslâm’da Yönetim 

Biçimi’nde geliştirmiştir. Bu mev-

zuya ilgisi, yaşamının ileriki yılla-

rında Kur’ân tercümesiyle iştigal 

ettiği vakitlerde azalmıştır. Uzun 

bir yaşam süren birçok münevver 

gibi (1900’de doğup 1992’de vefat 

etti) görüşleri teemmülle ve deği-

şen şartlar çerçevesinde dönüştü. 

Burada gelişiminin izini süremem, 

vefatından yirmi yıl sonra yapmak 

istediğim, söylediği ve yazdıkları 

ışığında, babamın İslâm tasavvu-

runu kendi bakış açımdan yeni-

Muhammed Esed
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den kurup yorumlamaktır. Bunu 

yaparken kimi zaman yazdıkları-

na muhalefet edeceğim, bazen de 

görüşlerinde değerli bulduğum ve 

fakat zımni kalmış kimi hususları 

sarahate kavuşturarak genişlete-

ceğim.

Babamın tasavvurunu teşkil 

eden ilk ve en önemli fikir İslâm’a 

giden yolun akla dayandığıdır, 

dolayısıyla Müslüman olabilmek 

ve kalabilmek için akıl yürütmek 

zaruridir. Çocukken sıklıkla öteki 

Müslümanları ve inanmayanları 

kuvvetle değil akılla ikna etmeyi 

öğütlerdi: Kur’ân “dinde zorlama 

yoktur”la (la ikrahe fiddin) bunu 

demeye çalışıyor. Kur’ân’da derdi, 

Allah insanları hep akla seslene-

rek muhatap kılar. Eğer dikkatli 

okursan Kur’ân’ın sürekli olarak 

kışkırtıcı sorularla akıl yürütmek 

çabasında olduğunu göreceksin, 

çünkü dinleyenlerinden anlaması-

nı istediği şey öne sürülen düşün-

cedir. Bu suretle, eğer İslâm’ın 

mesajı akli olarak ötekileri iknada 

başarısız olmuşsa, Müslümanların 

diğer ‘dinler’in takipçilerini, kar-

şılıklı olarak, tanımalarında ısrar-

cıydı: ‘senin dinin sana, benim 

dinim bana’ (lekum dinikum veli-

ye ed-din). Allah, “Peygamberlerin 

sonuncusu” Hz. Muhammed vası-

tasıyla mesajını tarihin belli bir 

anında tecelli ettirmiştir, fakat 

Halik dünyadaki her şeyi kontrol 

etmez. İnsanlar neye inanacakla-

rında ve nasıl davranacaklarında 

özgür bırakılmıştır: “Gerçek şu 

ki, Biz (akıl ve irade) emaneti(ni) 

göklere, yere ve dağlara sunmuş-

tuk; ama (sorumluluğundan) 

korktukları için onu yüklenmeyi 

reddettiler. O (emanet)i insan üst-

lendi; zaten o, daima haksızlığa 

ve akılsızlığa son derece meyyal 

biridir”. (Ahzab Suresi, 72 [Esed 

tercümesi]). Babam ilahi müda-

halenin esasen İslâmi bir fikir 

olmadığını iddia eder, Kur’ân’da 

yalnızca mucizenin bulunduğunu 

belirtirdi. En sevdiği ayetlerden 

biri Ra’d Suresi’nin 11. ayetiydi 

“Gerçek şu ki, insanlar kendi iç 

dünyalarını değiştirmeden Allah 

onların durumunu değiştirmez”.

Babamın sıklıkla Bakara 

suresinin 62. ayetini okuduğu-

nu hatırlıyorum “Kuşkusuz, (bu 

ilahi kelama) iman edenler ile 

Yahudi inancının takipçilerinden, 

Hıristiyanlardan ve Sabiilerden 

Allah’a ve Ahiret Günü’ne inan-

mış, doğru ve yararlı işler yap-

mış olanların tümü Rablerinden 

hak ettikleri mükafatları alacak-

lardır; ve onlar ne korkacak, ne 

de üzüleceklerdir”. Ne Tevrat’ta 

ne de İncil’de bu ayetlerin bir 

benzeri bulunmaz derdi. Bu ayet-

ler, Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın, 

yani kitap ehlinin İslâm’la tamam-

lanan geleneğe ait olduğunu 

belirten İslâmi ilkeyi ifade eder. 

Yahudilik ve Hıristiyanlık zamanla 

bozulmuşsa da içlerinde hakikat 

barındırdıkları yadsınamaz, bun-

lar İslâm’ı önceleyen tecellilerdir 

(Kur’ân, Hz. İbrahim gibi erken 

peygamberlerden “müslümanlar” 

diye bahseder). Öğretisel olarak 

hataya düşmüşlerse de, müşterek 

bir geleneği takip ettiklerinden 

onlara saygı duyulması elzemdir. 

Hıristiyanlık tarihindeki görü-

şün aksine, aynı gelenek içinde 

evvelki bir ‘din’e (yani Yahudiliğe) 

mensup bulunanların süregelen 

mevcudiyeti İslâm için bir skan-

dal teşkil etmez. Hatta bu tavır, 

yanlış bir bakış açısına inatçı bir 

şekilde takılı kalmanın ne kadar 

kolay olduğunun bir işareti olarak 

görülür. Derdi ki “Gerçek İslâmi 

gelenek”te dost ve düşman ara-

sında basit bir ayrım bulunmaz, 

dünya halklarını iyi veya şeytani 

olarak sınıflandırabileceğimiz bir 

mikyas yoktur. Babam için İslâm 

geleneği Müslümanları, diğer 

‘din’lerin takipçilerini hoşgörme-

lerinin ötesinde, tüm dinlere eşit 

saygı duymaya çağırır. Saygı, bu 

kimselerin en derinlerinde duy-

dukları ümit ve bağlılıkları nokta-

sında dile getirmeyi lüzumlu gör-

dükleri şeyleri anlayışlı bir şekilde 

dinlemektir. Bu anlamda birine 

saygı duymak, kişinin onu arkadaş 

halkasına katması demektir. İslâm 

tarihinde saygı genel olarak “tek-

tanrılı (veya İbrahimi) dinler”in 

mensuplarına mahsus görülmüşse 

de, babam tüm ‘dinler’in inanç ve 

ritüellerine saygı gösterilmesinde 

ısrarcıydı. Kur’ân’da Yahudi ve 

Hıristiyanlardan eleştirel bir şekil-

de bahseden ayetlerin farkınday-

dı, fakat bunların Peygamber’in 

yaşamındaki belirli tarihsel koşul-

lara verilmiş cevaplar olduğu 

düşüncesindeydi. Bu ayetler doğ-

makta olan Müslüman cemaatiyle 

ilişki içindeki kimi toplulukların, 

belli durumlarda aldıkları tavır-

lar çerçevesindeki ittifak sorun-

larıyla alakalıdır. Bugün kimi 

Müslümanlar bu ayetleri kul-

lansalar da, babam mevzubahis 

ayetlerin İslâmi nizam dahilinde 

Yahudi ve Hıristiyanlara dair dokt-

riner ifadeler olmadığını belirtir-

di. Herhalükarda, ilahi hakikat 

sadece Müslümanların mevcut 

pratiklerine değil, üç dinin de 

sudur ettiği geleneğe aittir, çünkü 

tahrif ve yanlış okumalar sadece 
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Yahudi ve Hıristiyanlar da değil, 

Müslümanlar arasında da mev-

cuttur.

Lakin babam için akıl sade-

ce Müslümanları kendi ‘din’leri 

hakkında düşündürmek ve onla-

rı gayrimüslimlerle saygılı bir 

şekilde ilişki kurmaya cesaret-

lendirmek için ehemmiyet arz 

etmez. Müslümanların araların-

daki ihtilafları çözmesinde akla 

uygun muhaverenin, hem kamu-

sal hem de özel hayatta, merkez-

de olduğuna inanıyordu. Derin 

ihtilaflar, ona göre, hiçbir zaman 

Müslümanları birbirlerini tekfir 

edecek noktaya getirmemeliydi. 

Taraflar bir anlaşmaya varama-

salar bile, birbirlerini saygılı bir 

şekilde ikna etmeye teşebbüs 

etmeli. Şu hadisi sıklıkla tekrar-

lardı: “Ümmetin ihtilafı rahmet-

tir”. İslâm’ın öğreti ve pratiğinin 

doğru yorumu hususunda birçok 

Müslümanla derin ihtilaflar için-

deydi. Ama her zaman için taas-

suptan (teşeddüd, yobazlık) ve de 

dinde ifrattan (guluv) nefret etmiş, 

dini inanç adına icra edilen zalim-

liklerden -ister kitleler, ister kişi-

ler, isterse devlet yapmış olsun- 

nefret etmiştir. Kişi  Müslümanım 

diyorsa Müslümandır, bu beyanın 

samimiyeti kişiyle Allah arasın-

dadır. Babam için genel olarak 

‘din’ (ve bir Müslüman olarak 

özelinde İslâm) ahlaken doğruyla 

yanlışı ayırmak için zaruridir, bu 

minvalde İslâm devletini meşru-

laştırmaya çalışmıştır. Bir eserinde 

bu hususu şu şekilde özetlemiştir:

“Hiçbir millet ya da cemaat, 

içte bir olmadıkça, huzur bula-

maz. Bu birliktelik ise insan ilişki-

lerinde neyin doğru neyin yanlış 

olduğuna dair büyük oranda bir 

görüş birliği olmadan başarıla-

maz. Böyle bir görüş birliği ise, 

bir millette veya cemaatte sabit ve 

mutlak bir ahlaki yasaya dayanan 

ahlaki bir zorunluluk bulunma-

dan mümkün değildir. Açıktır ki, 

herhangi bir topluluk içerisinde 

herkesi bağlayan ve ahlaki bir 

zorunluluk belirten yasayı, ve de 

anlaşmanın temelini ancak din 

sunabilir.”6

İlginçtir ki İslâm devletinin 

elzemliğine dair argümanı, kendi 

deyimiyle “geçmişe kör bir bağlı-

lığa” değil, “akla” dayanmaktadır. 

Babam için ahlak ve yasa 

ayrılamaz -özellikle de Allah’ın 

iradesine biat etmesi gereken 

Müslümanlar için. Her gayri ahla-

ki hareketin yargılanamayacağını 

biliyordu. Fakat, devletin dini bir 

temeli olması gerektiğine inanı-

yordu çünkü ancak bir devlet 

‘ilahi yasa’ya yasa olabilmesi için 

gereken kuvveti verebilirdi -ve 

ona göre Allah’ın yasası (emri) 

tüm gerçek ahlakın ve mutluluğun 

kaynağını oluşturur. Bu noktada 

beni kaygılandıran soruyu sorabi-

lirim: eğer bir cemaatin ahlakı için 

devlet zaruriyse, gayrimüslimlerin 

bir İslâm devletinde ahlaki bir 

hayat sürdürmeleri mümkün mü?

İslâm devletini savunanların 

ekseriyeti gibi babam da gayri-

müslimlerin vatandaş olarak 

korunma hakkına sahip olduğuna 

fakat yüksek makamlara geleme-

yeceklerini savunmuştur. Bunun 

adaletsiz bir uygulama olmadığı-

nı, tam tersine, gayrimüslimlerin 

kendilerininkinden çok farklı bir 

ideolojiye sahip olan bir devlete 

(kendi deyişiyle) “tamamen bağlı” 

olmalarının gerekmediğini gös-

terdiğini iddia ederdi. Bir başka 

deyişle devlet, itaat edebilecekler-

den külli bağlılık beklemek, geri 

kalanların riayetini sağlama almak 

hakkına haizdir. Gayrimüslimler 

bu çifte işlevi bir İslâm devletinde 

gerçekleştiremeyeceklerinden, bu 

olgunun bir tür resmi tanıması 

gereklidir.

Öncelikle belirtmem gerekir 

ki devletin mensuplarından mut-

lak bağlılık ve birliktelik bek-

lentisi tamamen moderndir. Tüm 

vatandaşların siyasi birlikteli-

ği ve devlete koşulsuz bağlılık, 

ulus devletin özellikle de ulusal 

krizler (savaş, iktisadi felaketler, 

vb.) karşısında harekete geçirdiği 

ilkelerdir. Modern öncesi idare 

biçimleri bunları ne talep etmiş 

ne de ihtiyaç duymuştur. Modern 

öncesi dönemde prensler için hal-

kın değil, soyluların, generallerin 

ve yöneticilerin bağlılığı önem-

lidir. Aslına bakarsanız prensin, 

modern devletin idaresine naza-

ran, tebası üzerindeki etkili gücü 

son derece kısıtlıdır. Bu farkın 

oluşmasında modern devletin 

bürokratik, enformasyonel ve tek-

nolojik araçlarının kapsamı, ve 

modern öncesi devletleri kısıtla-

yan toplumsal ve coğrafi etkenle-

rin yanısıra, anayasal hususlar da 

etkendir. Modern devlet yöneten-

lerden ve yönetilenlerden ayrı bir 

yapıdır, ve anayasal görevi gereken 

tüm araçları kullanarak devlet 

olarak varlığını sürdürmektir, top-

raklarında mutlak otoritesinden 

bağımsız bir mekan yoktur. Eğer 

uluslararası hukukun gereksinim-

lerine tabiyse, bu egemenliğini 

belirli yollardan -rızası ölçüsünde- 

sınırlandırmaya rıza göstermesin-

den ileri gelir. Kamusal alandaki 

tartışmalar, hükmedici kaidelerin7 
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oluşumunu ciddi şekilde etkile-

yebilir ama nihayetinde bunları 

yetkilendiren farklı kurumlarıyla 

modern devlettir (yönetici değil 

devlet). Bu sebepten ötürü geç-

mişteki (İslâm tarihi dahil) hiç-

bir yapı modern devlete tekabül 

etmez. 

Modern devletin temel rasyo-

nelini tam da iç ve dış düşman-

lardan duyulan korku teşkil etti-

ğinden, devlet gücünü itaat 

talebinde kullanır. Liberal 

devlette bu genel zorlamaya 

karşı kimi istisnalar ‘vicdani 

red’ halini alabilir. Örneğin, 

bir vatandaşın şahsi inanç-

ları orduda görev almasını 

imkansız kılıyorsa, bu kişi 

yasal olarak bu zorunluluk-

tan azledilebilir. Liberal dev-

let bunu itaatsizlik olarak 

değil, şahsi bir hakkın icra-

sı olarak görür. Ama öbür 

yandan ‘vicdani red’ ile ‘sivil 

itaatsizlik’ arasında keskin bir 

ayrım yapar, sivil itaatsizliği 

kamu düzenine ciddi bir sal-

dırı olarak görür.

Modern devletin bu çeh-

resini göz önünde bulundu-

rursak, bazı Müslümanların 

devlete külli bağlılığın, bir 

ve tek olan Allah’a göster-

meleri beklenen mutlak 

bağlılıkla çatıştığını ileri sür-

mesinde şaşılacak bir şey 

yoktur. Onlar devlete ‘toplu-

mun gerçek putu’ der: el ma‘bud 

el-hakiki li-l-muctema. (Devlete 

dair bu tavır sıkı bir tektanrı-

cılıktan ileri gelir, ‘negatif siya-

sal ilahiyat’ı -diyelim- yansıtır). 

Şehadette dahi sadece ve sadece 

Allah’a ve Peygamberine mutlak 

bağlılık istenirken, dünyevi hakim 

ve yapılara bağlılık noktasında 

tek kelime edilmez. Pek tabii ki 

İslâmi devletler ahlak kaidelerini 

esas alır. Gelgelelim, nasıl okur-

sak okuyalım, Kur’âni emr-i bi’l-

maruf nehy-i ani’l-münker düstu-

ru mantıken bir devlet otoritesini 

gerektirmez. Bir başka deyişle, 

bu düsturun sadece egemene 

tabi bir kurum tarafından pratiğe 

dönüştürebileceği sonucu çıkarı-

lamaz, bununla birlikte tamamen 

bireyci bir ahlakın mantığına da 

meydan verilmez. İslâm tarihin-

de yöneticilerin dini ve ahlaki 

davranışları, ‘dinde zorlama yok-

tur’ ilkesine rağmen, düzenleme 

görevini üstlendiğini görüyoruz. 

Fakat, geçmişte İslâmi yönetim 

biçimlerinin kamusal davranışlar 

konusunda uygulamaya geçirdiği 

hükmedici kaideler bugünkü gibi 

modern devlet hukukunca belir-

lenmemekteydiler, bunun yerine 

hükümetten (hem mesleki olarak 

hem de finansal olarak) bağımsız 

olan kadılar cemaati bu kaideleri 

belirliyordu.

Birçok Müslüman gibi babam-

da Allah’ın, yarattıklarıyla özdeş-

leştirilmesini küfür addedi-

yordu. Modern devlette mah-

lukatın bir yaratımı olduğun-

dan, zannımca devlete mutlak 

bağlı kalınamaz. Tabii ki İslâmi 

devlet projesini destekleyen-

ler, Müslüman bir yöneticiye, 

ancak ve ancak İslâmi kaide-

lere itaat edip bunları tebasına 

uygun bir şekilde tatbik etme-

si koşuluyla riayet edilebile-

ciğini belirtiyorlar. Bu eşhas 

ortaçağ kelamcılarından İbni 

Teymiyye’nin görüşüne icabet 

eder: Teymiyye Müslüman 

yöneticiye Müslüman kişi-

nin itaat görevini varsaymaz, 

bunun yerine eğer yönetici 

İslâmi kaideleri takip etmi-

yorsa Müslümanların yöneti-

ciye karşı savaşması farzdır. 

Şüphesiz bu durum kaidelerin 

‘uygun tatbiki’ sorusunu ve 

bu tatbiki modern bir dev-

lette kimin gerçekleştireceği 

sorusunu açar. Kısa cevap 

şu: ister yasaması, yönetimi, 

mahkemeleriyle doğrudan, isterse 

usulen tanınmış ve yetkilendiril-

miş kurumlar vasıtasıyla dolaylı 

olarak, modern devletin kendi-

si. Modern devlet modern öncesi 

yönetim biçimlerinin hiçbir zaman 

erişemedği bir mutlaklığa sahiptir. 

Bu sebepten babamın -modern 

Bana öyle geliyor ki arzetti-
ğim İslâmi siyaset mefhumu 
bizleri esasında herhangi bir 
modern devletten hiç de farklı 
olmayan modern İslâm dev-
leti projesinde çekip kurtarır. 
İnanıyorum ki babamın yaşa-
mında ve yazınındaki zımni 
niyet de buydu, dolayısıyla bu 
niyet kendisinin bize kalan 
mirasının en mühim kısmını 
oluşturur. Son olarak şunu 
vurgulamak isterim: kendi-
si kimilerinin iddia ettiği gibi 
esasen Avrupa’ya ait yalnız bir 
kimse değildi. İslâm bünyesin-
deki -(diğerleri gibi) çok çeşit-
li yorumsal imkanlar sunan 
bir gelenek- zengin tarihsel 
düşünce ve pratik geleneğine 
mensuptu.
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bir devlet olarak- İslâm devletine 

mutlak bağımlılığı, neden dev-

letin hakkı olarak tartıştığını ve 

bunu neden Müslüman tebayı 

Müslüman olmayanlardan ayır-

mak için kıstas olarak belirlemiş 

olmasını anlamış değilim. Az önce 

belirttiğim hususa muhalefeten 

müdafiler, devlete mutlak bağlılı-

ğın İslâm devletinde ‘egemenlik’in 

insanlara değil Allah’a ait olma-

sından ileri geldiğini iddia ediyor. 

Peki, Kur’ân ‘evrendeki her şey 

Allah’ın otoritesine tabidir’ der-

ken, neden bir insan eseri olan 

devlet tebasından mutlak bağlılık 

talep etme hakkına sahip olu-

yor? Şüphesiz Allah’ın otoritesi 

paylaşılamaz, bu sebepten insan 

olan hiçbir yönetici O’nun adına 

konuşamaz. Günümüz dünya-

sında devlet, sadece kendisinin 

icra edebileceği birkaç arzu edilen 

işlevi yerine getirmek için zorunlu 

olabilir ve bu bağlamda egemen-

lik -kendi toprağı ve vatandaşları 

üzerinde, diğer siyasi teşekkül-

ler karşısında, birtakım müstes-

na hak ve güçler demektir- talep 

edebilir. Gelgelelim İslâm’da dev-

let egemenliği teolojik bir ünvana 

sahip olamaz.

İslâm devletini savunanlar 

gayrimüslimlerin yaşayacakla-

rı devlete mutlak bağlılık duya-

mayacaklarını savundular, ben 

bağlılık duyabilirler demiyorum, 

tartıştığım husus bu türden bir 

bağlılık fikrinin devletin ideoloji-

sinden değil, modernliğinden ileri 

geldiğidir.

Peki gayrimüslimler bir İslâm 

devletinde başka neler yapamaz? 

Babam gayrimüslimler dahil İslâm 

devletinin tüm vatandaşlarının 

muhalefet oluşturma ve hükümeti 

umumen eleştirme hakkına sahip 

olmasında ısrarcıydı. Fakat kural-

lara bakılırsa kendi hükümetle-

ri olmayan bu hükümeti, İslâm 

devletinde yaşayan gayrimüslim 

vatandaşlar ne ölçüde eleştirebi-

lirler? Aklımda basitçe azınlığın 

çoğunluğu provoke etmekten 

korkacağı düşüncesinden daha 

mühim bir mesele var: eleştiri-

lecek devlete tamamen müdahil 

olma hakkı. Çünkü meşru siya-

sal muhalefetin gücü muhalifin 

yaşadığı devletin siyasal yaşamın-

da tamamen müdahil olmasına 

bağlı. Az önce sorduğum sual 

daha mühim: devletin ahlaki oto-

ritesi gerçekten de kişisel ahlak 

için zorunluysa, gayrimüslimlerin 

kendilerinin olmayan bir devlette 

ahlaki bir yaşam sürdükleri söyle-

nemez ve denebilir ki, dolayısıy-

la, ahlaki bir yaşam sürmelerini 

modern İslâmi devlet engelliyor.

İslâm devletinin gayrimüslim-

leri koruma yükümlülüğü olabilir, 

ve onlara konuşma ve inanç nok-

tasında tamamen özgürlük vere-

bilir, bunun yanında kaydadeğer 

bir özerklik de elde edebilirler. 

Fakat devletin tüm gayrimüslim-

leri koruma yükümlülüğü, karşı 

tarafta gayrimüslimlere hiçbir 

hak getirmez, devletin yaşamına 

tamamen katılma hakları yok-

tur. Müslüman çoğunluk ve gay-

rimüslim azınlık arasındaki farkın 

devlet nezdindeki siyasi kurum-

sallaşmasının neticesinde gayri-

müslimlerin aidiyeti niyetler ve 

kimlik olarak okunur. Benim basit 

argümanım şu: eğer devlet tama-

men ‘onların’ değilse, gayrimüs-

lim vatandaşlar içinde yaşadıkları 

İslâm devleti tarafından gerçekten 

temsil olunamaz -tıpkı İsrail’in 

(Müslüman ya da Hıristiyan) 

gayri-Hıristiyan vatandaşları gibi- 

ve dolayısıyla devletin yaşamında 

eleştirel olarak rol alamazlar.

Binaenaleyh, etiğin ve dinin 

açık biçimde kamu yaşamına 

nasıl taşınabileceği sorusu baba-

mın temel meselelerinden biri-

ni oluşturur. Etikle iştigali İslâm 

devleti üzerine düşüncelerinin 

zeminini oluşturur. Lakin bu 

meselede yanlış bir yöne gitti-

ğini düşünüyorum. Kanaatimce 

tartışmayı es geçtiği şey ortaçağ 

yöneticisiyle modern devlet ara-

sındaki, ve bunun yanında siyaset 

ve devlet arasındaki farktır. Eğer 

bunun üzerine tefekkür etmiş 

olsaydı, İslâm devleti fikrine daha 

az düşkün olacak -ve dolayısıyla 

bizzatihi müdahil olduğu sözü-

mona İslâm devletinin (Pakistan) 

seyrine dair hayal kırıklığı ten-

zil olacaktı. (Seküler veya İslâmi 

fark etmez) Modern devletin esa-

sen bir iktidar devleti olduğunu, 

günümüzde vatandaşların belli 

menfaatlere erişimi için zorunlu 

olsa da, birçok akla hayale gelmez 

zulmün, baskının ve yıkımın da 

kaynağı olduğunu görecekti.

Muhammed Esed
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Bana öyle görünüyor ki 

Müslümanlar için ‘siyasal İslâm’ın 

imkanları, devlet iktidarını elde 

etmek, tanrısal olarak salahiyet 

verilmiş yasayı bu devlet vasıtasıy-

la icra etmek iştiyakında değil de, 

kamusal tartışmada, ulus devletin 

yanında hem cüz’ileşen hem de 

onu aşan derin dini vecibelerin 

kılavuzluk ettiği bir mücadelede 

yatmaktadır. Siyaset bu manada 

parti siyaseti, kapsayıcı modern 

devlette önceden tesis olunmuş 

taraflı çıkarların düellosu değil-

dir: siyaset, karmaşık gelenekler 

içinde, keşfedilme (ya da yeni-

den keşfedilme) ve şekillenme (ya 

da yeniden şekillenme [reform]) 

sürecindeki değerlere dairdir. 

Devlet (ve parti siyaseti) hoşgö-

rüsüzdür, bu nedenle, böylesi bir 

siyaset modern devletle çatışırken 

risk almaya açık ve hazır olmalı-

dır. Bu siyaset liberal devleti, kimi 

politikalarına binaen sivil itaatsiz-

lik eylemleriyle karşısına alabilir, 

ve hatta tüm bir siyasal düzene 

muhalefeten ayaklanabilir.

Babamın ahlâki tasavvuru ve 

bunun devlet ve siyasetle, şah-

sen önemli gördüğüm bağlantıları 

üzerine birkaç söz edip yazımı 

sonlandıracağım.

Çok kere Tekasür süresini 

bana derin bir hisle okumuştur: 

“bir aç-gözlülük saplantısı içinde-

siniz, mezarlarınıza girinceye dek 

(süren)” (102: 1-2). Bu ayetler, 

derdi, özellikle bugün insanların 

tuzağına düştüğü bitmek tüken-

mek bilmez tüketiciliği ve açgöz-

lülüğü yerer: İlme’l-yakin’e isnat 

eden (102: 5) ve dinleyici/okuyu-

cuyuyu “[cehennemin] yakıcı ate-

şini mutlaka görürdünüz!”e (102: 

6) ikna etmeye çalışan ayetler, 

kişinin fiilen sürdürdüğü yaşamın 

cehenemin ta kendisi olduğunu 

belirtir, cehennem sadece ileri-

de gelecek cezalandırma değil-

dir. Babam bu hakikati açıkça 

görebilirsek kitlesel yaşamımızın 

cehennemleşmiş yanlarını far-

kedebileceğimizi, kendimize ve 

ötekilere verdiğimiz zararı anla-

yabileceğimizi anlatmak için bu 

ayetleri okurdu. Bu kendisi için 

temel bir ahlaki meseleydi, ve 

aynı zamanda İslâm siyaseti kav-

ramının nereden başlayabileceğini 

de belirtir. Müslümanların, kit-

lesel yaşam tarzı olarak açgözlü-

lüğün (doyurulamaz daha fazla 

edinme arzusu) ve bireysel yaşam 

tarzı olarak gösterişçiliğin bera-

berce, insanların yaşam tarzlarının 

nesnel sonuçlarının (toplumların 

militarizasyonu, zenginle fakir 

arasında artan fark, doğal çevre-

nin süreginden yıkımı, biriken 

iklimsel ve nükleer felaketler) far-

kındalığından ayartıp uzaklaştır-

dığına inanması beklenir.

Burada hakkı verilmeyen bir 

olgu var: bugün yaşam tarzımız 

belli türdeki bir devlete bağım-

lı -yalnızca mutlak bağlılık iste-

miyor, aynı zamanda tüketicilik 

ve bireycilik değerleri vasıtasıyla 

belli bir ekonomiyi düzenleyip 

koruyor. Seküler liberal devlet 

paradoksal bir değeri teşvik eder: 

bireysel ‘özgürlük’ (özellikle de 

ifade, toplanma ve gizlilik hakkı) 

tasvip edilirken, giderek her alana 

sokulup yayılan ‘güvenlik’ önlem-

leriyle kitlesel ‘özgürlük’ korunur. 

(İslâmi veya seküler) Modern dev-

letlerin ‘egemenliğinin’ altını oyan 

küresel kapitalizme, ne bireysel 

‘özgürlüğün’ ne de kitlesel güven-

liğin bağışıklığı var. Devlet neo-

liberal bir ekonomiye (giderek 

istikrarsızlaşan bir dünyada her 

şeyin metalaşması) hizmet ettiği 

sürece, ‘İslâmi siyaset’, ‘seküler’ 

devlet ideolojisinin yerine ‘dini’ 

ideolojiyi koymak yerine, bu eko-

nominin dışında -ve hatta karşı-

sında- yerler arayışına girebilir. 

Bu siyaset, benzer etik kaygıları 

olan, devletin nüfusu dahilinde-

ki ve ötesindeki İslâmi olmayan 

hareket ve geleneklerle ahlâki itti-

faklar kurulmasını gerektirir. Bu 

siyaset Schmitt’çi anlamda ‘dost’ 

ve ‘düşman’ın karşılaşması değil, 

liberal devletin tanımladığı kamu-

sal mekanı, gözardı edilen sorula-

ra mecbur etme teşebbüsüdür. 

Kamusal erdemi teşvik ve 

baskıya direniş mücadelesi, ağır 

basan maddi birikim çıkarına 

(kişinin, diğer insanlar nezdin-

de, sahip olduklarına gıpta edil-

me ihtimaline nazaran mülkünü 

koruma altına alması) karşıdır. 

Korku açgözlülüğün karanlık 

tarafıdır, fakat açgözlülük basitçe 

‘ölçüsüz arzu’ değildir, dağılma 

sürecindeki bir dünyanın hastalı-

ğını arz eder. Buna karşıt olarak 

ölüm ve kayıp korkusunu aşan bir 

davaya sahip siyasi bir mücadele 

vardır. Böylesi bir siyaset liberal 

devletin seküler yansızlık iddiası-

nı kabul etmez. Bu manada siya-

set, (kendisine tabi olan her şeyi 

homojenleştirmeye çalışan) liberal 

demokratik devlet yerine, (yaşa-

yanlar arasında ilişkiler vasıtasıyla 

bağlantı kurmaya çalışan) demok-

ratik bir ethos’u genişletmek ve 

savunmak arzusundan açığa çıkar. 

Bu yalnızca ahlâki/dini bir çaba 

(cihad) anlamında bir mücadele-

dir, ölüm korkusu olmayan ama 

ölümü de hedeflemeyen bir müca-
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dele, Müslümanlar ve gayrimüs-

limler için, hayvanlar ve insanlar 

için müşterek yaşamı iyileştirme 

kaygısı olan, maddi kazanç ve 

askeri gücün şehvetle arzulanma-

sından kaynaklanan çağdaş küre-

sel felaketleri karşısına alabilecek 

bir mücadele.

İslâmi siyasetin iki veçhesi 

olduğu söylenebilir: Bir, kişisel 

ve kitlesel yaşam tarzlarını fark-

lı bir yönelim kazandırmak için 

muhatapları, kamusal alanda veya 

özelde, davet etmek (ikna edip 

kendi tarafına çekmek). Her iki 

durumda da ikna dinleyenlerde 

belli duyarlıkları [sensibility] var-

sayar, ikna etmeye çalışan kişinin 

görünür şahsiyetinden ve bunun 

yanında denilenin, yapılanın ve 

ispatlanılanın esaslılığından des-

tek alır. İslâmi bir siyasetin kendi 

özgün tarzınca işleyip geliştirebi-

leceği iki hassa şahsiyetin duyarlık 

ve vasıflarıdır. İman’la -insanlar 

arasındaki farkların karşılıklılığa 

bir davet olduğunun fark edil-

mesiyle- başlayarak ‘ulusal top-

raklar’ addedilen alanlarda ve 

ötesinde gayrimüslimlerle ve de 

Müslümanlarla sivil ilişkiler ve 

arkadaşlıklar kurmaya başlar: 

Babamın sık sık üzerinde dur-

duğu, Kur’ân’ın dünyanın asli 

ve baki durumu olarak gördü-

ğü, halkların ve yaşam tarzlarının 

heterojenliği olgusu: “Ey insanlar! 

Bakın, Biz sizi bir erkek ve bir 

kadından yarattık ve sizi kavimler 

ve kabileler haline getirdik ki bir-

birinizi tanıyabilesiniz.” (Hucurat 

13). Bu yalnızca ulus devletleri 

değil (aslına bakarsanız Kur’ân’da 

devletlere hiçbir atıf bulunmaz) 

tüm insani farklılık hallerini kap-

sar.

Fakat siyasetin bir de öbür 

yanı var: rekabetçi (sandıkta zafer 

arayan partiler) değil, çatışma-

cı (devletin muazzam iktidarına 

meydan okuyan) yanı. Bu siyaset, 

ne iktidar mücadelesi anlamın-

da, ne de cemaatin bir toplumsal 

hareket çerçevesindeki birliğinin 

ben-idrakini temsil teşebbüsü 

anlamında ‘siyasal’dır. Bu siyaset 

(Marx’taki gibi) sınıf savaşıyla, ya 

da (Clausewitz’i tersine çevirir-

sek) savaşın farklı vasıtalarla sivil 

topluma genişletilmesiyle tanım-

lanmaz. ‘Siyasal’dır çünkü sıradan 

özneler kitlesel olarak seslerini 

duyurmak istiyorlar. Dolayısıyla, 

devletin istisnai olarak uygulama 

hakkına sahip olduğu -hukuki de 

olsa- politikalarına karşı, devlete 

mutlak itaat şirk addedilip reddo-

lunur, devletin yasalarına açıktan 

itaatsizlik edilir. Bu siyaset, dev-

letin iktidarını talep etmeksizin, 

ve ‘milli birlik’i varsaymaksızın, 

kitlesel olarak emr-i bi’l-ma’ruf 

nehy-i ani’l-münker’i icra etmek-

tir. Böylesi bir siyasetin amacı 

dünyayı geliştirmek değil, kısa bir 

zamanda kısa bir bölümünü tas-

hih etmektir. Küresel kapitalizm 

ve muhteris Emperyal Güçleri 

göz önünde bulundurursak, sade-

ce ‘egemen’ devleti değil, aynı 

zamanda müşterek bir dünyayı 

tahakküm altına almak için bu 

devletler üzerinden iş gören ulus-

lar arası kuruluşları da karşımıza 

alıyoruz. Tanım gereği ‘milli bir-

lik’ dışlayıcıdır, fakat tam da bu 

mevzu ekonomi-politik bakımdan 

devletin kurban vermesine imkan 

veren illüzyonu teşkil eder. Daha 

büyük tehlikelerin farkındalığı ve 

daha etraflı arkadaşlıkların taah-

hütüyle buna karşı gelinebilir. 

Şüphesiz gayrimüslimler de (her 

türden, dindar veya değil, birçok 

birey dahil olmak üzere) ‘sivil 

itaatsizlik’ eylemleri gerçekleşti-

riyor. Fakat çoğu laiklik taraftarı 

için bu pratik tipik olarak ‘ahlâki 

bir vicdan’da -belli bir durumda 

yapılmış bireysel ahlâki bir tercih 

olarak görülür- temellenir.

İslâmi çatışmacı siyaset için 

bence harekete geçirici gücün ege-

men bireysel bir ‘vicdan’ (tarihte 

defaatle yeniden tanımlanmıştır) 

olmasına gerek yoktur, bu güç 

(a) zaman içerisinde işlenerek 

geliştirilen, (b) salahiyetini ‘dini’ 

gelenekten alan ve (c) çevrenin, 

ekonominin ve insan ilişkilerinin 

metalaştırılmasına karşı ‘sivil itaat-

sizlik’ eylemleriyle devamlı suret-

te mücadele edilen, ve şükru’l-

mun’im (insanın, Kur’ân’ın defa-

atle Rabbin harikulade işaretleri 

[ayet] olarak bahsettiği ikramları 

için asıl velinimeti olan Allah’a 

şükranı) mefhumundan zuhur 

eden, bedenlenilmiş bir yatkın-

lıktan gelmelidir. Sihir’in alışıl-

mış çevirisi olan ‘büyülenme’8 

Müslümanlar tarafından bu bağ-

lamda kullanılmıyor olsa da, bu 

fikirde büyülenmeye davet algı-

lanabilir. Kavramı kısmen Weber 

sonrası tahlilleri sorunsallaştır-

mak için kullanıyorum, tam da 

bu kavram sosyal bilimcilerin 

nadiren fark ettiği bir duruma 

işaret ediyor: dünyada harikula-

de şeylerle ve olaylarla karşılaş-

ma, öyle bir dünya ki Mümin 

için Hâlik tarafından yaratılmış. 

Böyle bakarsak ‘büyüleme’ basit 

bir şekilde akla engel oluşturmaz, 

modernitenin kotarılması için 

çıkarılıp atılmasına gerek yoktur. 

Hususi bir şekilde dünyayla anga-
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je olmanın zeminini oluşturur. 

Büyüleme alışılmış bir aldırışsızlık 

halinden kişiyi ‘cezb edip’ çıkarır 

ve uyarılmış duyularla mümkün 

hale gelmiş bir hayranlık duru-

muna getirir. Tabii ki büyülenme 

yanıltabilir (yanılgının kaynakları 

çoktur) fakat büyülenmenin yiti-

rilişi, basitçe bir sanrı kaynağının 

ortadan kaldırılışından fazlasıdır. 

Hususi bir kaybı teşkil eder.

Bana öyle geliyor ki arz etti-

ğim İslâmi siyaset mefhumu biz-

leri esasında herhangi bir modern 

devletten hiç de farklı olmayan 

modern İslâm devleti projesin-

den çekip kurtarır. İnanıyorum 

ki babamın yaşamında ve yazı-

nındaki zımni niyet de buydu, 

dolayısıyla bu niyet kendisinin 

bize kalan mirasının en mühim 

kısmını oluşturur. Son olarak 

şunu vurgulamak isterim: ken-

disi kimilerinin iddia ettiği gibi 

esasen Avrupa’ya ait yalnız bir 

kimse değildi. İslâm bünyesindeki 

-(diğerleri gibi) çok çeşitli yorum-

sal imkanlar sunan bir gelenek- 

zengin tarihsel düşünce ve pra-

tik geleneğine mensuptu. İslâm’ı 

yaşayan tüm Müslümanlar gibi, 

İslâm geleneğinin dışında değil 

içinde durur ve onlar gibi, yaşamı 

ve düşüncesi İslâm dairesinden 

alınabilecek farklı konumları yan-

sıtır. Bugün Batı’da İslâm’ın tekil 

hoşgörüsüzlüğünü zemmeden-

ler, İslâm gerçekten ‘hoşgörülü’ 

(ne demekse!) olduğu için değil, 

“İslâm’ın özü”nden (veya herhangi 

bir din özünden) bahsetmek (eğer 

kişi bir şekilde ‘dindar’ değilse) 

saçma olduğu için yanılıyorlar. 

Dini veya dini olmayan bir gelene-

ğin özünden bahsetmek, siyaseten 

ikna veya caydırma söyleminin bir 

parçası olup, yansız bir akıl yürüt-

me örneği sayılamaz. 

Diyeceğim o ki babamın yaşa-

mını şu sıralar moda haline gelmiş 

‘İslâm ve Batı arasında diyalog’dan 

ziyade arz ettiğim üzere tahayyül 

etmek daha mühim. Sözümona 

‘medeniyetler diyaloğu’ iki var-

sayıma dayanır: (a) Müslümanlar 

İslâm’ın bir şiddet kaynağı olma-

dığını gösterip, Avrupalılar ve 

Kuzey Amerikalıların nezdinde 

güven tazelemeli ve aynı zaman-

da (b) Batılılar İslâm reformuna 

yardım etmeli. Medeniyetler diya-

loğu kavramı oldukça küçüm-

seyici. Yakın zamanda yapılmış 

‘diyalog’ çağrısı basit bir şekil-

de ötekilere ulaşmak arzusundan 

değil de, ‘işgalci’ göçmenlerden 

duyulan korkuyla yapılmış ola-

bilir mi? Herhalükârda hiç kimse 

Müslümanların başka toplum ve 

geleneklere açık görüşlü olmasına 

ve dolayısıyla bunlardan eleştirel 

şekilde öğrenmesine itiraz ede-

mez -ümit olunur ki gayrimüs-

lim Batılılar da benzer bir haleti 

ruhiyeyle İslâm düşüncesinden ve 

tecrübesinden feyz almak istesin-

ler. Kanaatimce böylesi karşılıklı 

bir öğrenme, dini ideolojilerden 

ziyade, küresel iktidar meselele-

ri sebebiyle güçlük arz ediyor. 

Reforma gelince unutmayalım ki 

İslâm tarihinde reform neredey-

se dinin kendisi kadar eskidir. 

Şüphesiz bugün İslâmi tecdid 

taze bir düşüncede temellenmek 

ihtiyacı içerisindedir, fakat refor-

mun etkili olabilmesi, bir dere-

ceye kadar, bizzat Batı’nın eşza-

manlı olarak dönüşümüne -eğer 

böyle bir şey mümkünse- bağlı-

dır. Neticede hepimiz yekdiğerine 

bağlı tek bir dünyada yaşıyoruz.

(Çeviren: Selim Karlıtekin)
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Miraç Can UĞUR

Türkiye’de Fazlur Rahman 

üzerine yapılan çalışmalar 

önemli bir yekun tutmaktadır. 

Hususiyetle ilahiyat çevrelerinde 

dolaşımda olan meşhur polemik 

ve tartışmaların çokluğundan 

dolayı, Rahman’ın hâl-i hazırda-

ki fikriyâtına pozitif veya negatif 

yeni bir katkıda bulunmanın zor-

luğu da ortadadır. Türkiye’de en 

son 1997 yılında  Recep Tayyip 

Erdoğan’ın belediye başkanlı-

ğı sırasında İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından Fazlur 

Rahman üzerine geniş katılımlı 

bir sempozyum düzenlenmiş ve 

fikirleri eni konu masaya yatı-

rılmıştır. Bunu serdetmemin bir 

nedeni, Rahman’ın fikirlerinin, 

Türkiye’nin kritik ve önemli deği-

şim süreçlerinden geçtiği dönem-

lerde yaygın bir şekilde dolaşımda 

olduğunu ve tartışıldığını belirtme 

ihtiyacı duymamdır. Bu babda, 

Fazlur Rahman’ın sorunsallaştır-

dığı en önemli mevzular da şüp-

hesiz Kur’ân yorumu ve süreç-

sel olarak onu takip eden fıkhın 

işlerliği meseleleridir. Öte yandan, 

belki de Türkiye’de genel olarak 

felsefenin nâkıslığından dolayıdır 

ki; Fazlur Rahman’ın vahyin neli-

ğine dâir getirdiği yorum hak-

kınca tartışılamamış yahut aktüel 

polemiklerin hızına yetiştirilmeye 

çalışılmıştır. Demeye çalıştığım, 

her ne kadar Rahman “Kur’ân 

hermenötiği” derken işlevsel bir 

teori-pratiğe işaret etmiş olsa da, 

bu iddianın aynı zamanda ken-

dinde mündemiç bir dizi ontolo-

jik ve metafizikî müsellemâtı ve 

ön kabulü olduğunu görmezden 

gelmemek gerekir. Bundan öte 

yapılacak tartışmalar felsefî açıdan 

hiç hükmündedir diyebiliriz. 

Hermönetik  Tartışmaları

Öyleyse, Fazlur Rahman’ın 

düşüncelerinin, tarihselcilik ve 

çağdaş hermenötik tartışmaların-

daki yerini kavramak önemli bir 

ödevdir. Bu geniş topografide, 

Fazlur Rahman’la alakası olması 

meyanından iki başlıca herme-

nötik eğilim göz önüne alınacak: 

Betti’nin savunduğu Diltheyci 

romantik hermenötik ile, 

Gadamer’in ontolojik hermenöti-

ği. Rahman’ın, Kur’ân’ın tefsirin-

de Hans-Georg Gadamer’e karşı 

Emilio Betti’yi tercih etmesinin 

de ötesinde çağdaş hermenötiğin 

kendi içindeki tartışmalardan da 

bîhaber olmadığını bilmek gere-

kiyor.  Onun Kur’ân’a yaklaşı-

mı, yekpare bir Batı felsefesinden 

bahsetmek imkânsız olsa da, bu 

felsefî birikimden etkilenmiş ve 

bu birikimin dâhilî varsayımları 

ve polemikleriyle alâkadar olmuş-

tur. Eğer tarihselci dilde söyleye-

cek olursak; modern hermenöti-

ğin ve hatta genel olarak modern 

felsefenin kendi içindeki çatışma-

larının muayyen bir toprağın ve 

tarihin ürünü olmasından dolayı, 

Fazlur Rahman’ın fikirleri sadece 

düşmanlıkla değil aynı zamanda 

bir anlaşılmazlık handikapıyla da 

yüz yüze gelmişlerdir. Öte yan-

dan, Fazlur Rahman bu tartış-

malarda doğal olarak Gadamer’e 

karşı çıkacak ve kıta felsefesinin 

pozitivist ve aydınlanmacı yönüne 

yanaşmak zorunda kalacaktır.   

Fazlur Rahman’ın
Hermenötik Bağlamı

Fazlur Rahman
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Fazlur Rahman gerek Kur’ân’ın 

mütalaa edilmesinde olsun, gerek-

se rivayetlerin ve tarihî haberlerin 

kritik edilmesinde olsun, top-

lumsallığa ve zamansallığa eğilen 

sosyo-ekonomik bir perspektifin 

müdafi olmuştur. Rahman, Kur’ân 

çıkışlı bir ahlâkî öğretiler sistemi-

ni İslâmî ilimler tarihindeki 

en büyük noksanlardan biri 

olduğunu belirtir. İslâm tari-

hinde fıkhın merkezî konumu 

bunu engellemiş, Kur’ân’ın 

hukuksal niteliği lâfzî tutuk-

lukla malul kalmıştır. Fıkhın 

kısırlığa ve haksızlığa sebep 

olduğu noktalarda “istih-

san” ve “maslahat-ı mürsele” 

gibi, şer’î ilkelerle bağlantısı 

bulunmayan zoraki kurallar 

ihdas edilmiştir. Rahman’a 

göre, halbuki, müstakil bir 

“ahlâk felsefesi” oluşturulmuş 

olsaydı, bir yandan hukuk ve 

ahlâk arasında muayyen bir 

çizginin çizilebilmesi müm-

kün olacakken, bir yandan da 

zamanımızla uyum sağlayabi-

len esnek bir hukukî sistem 

inşa edilebilirdi.  Dolayısıyla, 

yeniden Kur’ân’ı yorumla-

manın ilk ve başlıca emeli bu 

küllî ve evrensel ahlâkî yasalara 

ulaşmaktır. Küllî ahlâkî yasalara 

ulaşmanın maksadının kendin-

den menkul olduğunu söyleye-

meyiz, hiç şüphesiz bunu Kantçı 

bir temayül olarak yorumlamak 

anlamlıdır. Yine Spinoza da Fazlur 

Rahman’a bir bakıma benzer bir 

biçimde, kutsal kitapların evren-

sel özelliklerinin dökümünü yap-

mak istemiş ve kutsal metinlerin 

insanların kurtuluşunu aramakta 

olduğunu belirtmişti. Öte yan-

dan, elbette İslâmi ilimler açısın-

dan bu yepyeni bir girişimdir ve 

klasik tefsir usulünün ötesinde, 

Kur’ân’ın sistematik ve bütüncül 

bir yorumuna ve bu yoruma hiz-

met edecek bir hermenötiğe ihti-

yaç duyulmaktadır. 

Öncelikle, Fazlur Rahman 

niyetlendiği ahlâkî öğretiler sis-

teminin inşası için Kur’ân’ı yapı-

sal manada bazı kıstaslara tâbi 

tutarak bölümlendirmiştir. Tabi ki 

bu, ileride değineceğimiz Fazlur 

Rahman’ın çokça tenkit ettiği par-

çacı eğilimden farklı olarak daha 

çok pragmatik bir kaygıdan iba-

rettir. Ona göre, Kur’ân hukukî 

ve ahlâkî emirler şeklinde tanzim 

edilebilecek bir yapıdadır. Ahlâki 

emirler, Kur’ân’ın, metnin bütü-

nüyle koordineli olarak doğrudan 

alınabilecek sosyo-ekonomik ve 

toplumsal prensipleri vaz’ eden 

ayetlerini ihtiva eder. Elbette, 

hukukî kısımlar da genel-geçer 

bazı ahlâkî prensiplerin çıkarılma-

sında etkin olacaktır ancak önce 

sistematik bir çalışmayla hem 

Kur’ân’ın hukukla ilintili ayet-

lerini hem de ahlâkî emirlerini 

kullanarak, temel ahlâkî ilkeler 

vücuda getirilmelidir ardın-

dan da ortaya çıkan sistem-

den gerçek bir hukuk inşa 

edilmelidir. Eklemek gerekir 

ki; Rahman’ın hukukla ilin-

tili ayetlerin yorumuyla ilgili 

kastı bir bakıma, bu hukukî 

emirlerin “öz”ünü çıkarmanın 

gerektiğine yöneliktir. Gerçek 

bir hukuk sistemi, müşah-

has hâle geldiği zamanın ve 

mekânın koşullarından müs-

tağni kılınamaz,   dolayısıyla, 

meydana getirilen ahlâkî öğre-

tiler sisteminden bu koşulla-

rı göz önünde bulundurarak 

hukukî yasalar vaz’ etmek 

mümkün olacaktır. Kur’ân’ın 

hukukî hükümleriyle mevcut 

durum arasındaki bu bağlantı, 

İslâm hukukçularının kullan-

dığı kıyastan başka birşey de 

değildir.  Fazlur Rahman’daki 

bu hukuk ve ahlâk rabıtası, onun 

Kur’ân yorumunda geçerli olan iki 

aşamalı sürece de işaret eder.

Öyleyse ilk yapılacak iş, “hem 

Kur’ân’ın bir bütün olarak ne 

demek istediğini anlamak hem 

de özel durumlara cevap teşkil 

eden belli ilkelerini kavramak-

tan ibârettir.”  Modern dönem 

öncesi yapılan tüm tefsir çalış-

maları Kur’ân’a parçacı suret-

te yaklaşmaktan kurtulamamış-

lardır. Fazlur Rahman’ın Kur’ân 

hermenötiğindeki ilk adımı, 

Türkiye’de en son 1997 yılın-
da  Recep Tayyip Erdoğan’ın 
belediye başkanlığı sırasında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Fazlur Rahman 
üzerine geniş katılımlı bir 
sempozyum düzenlenmiş ve 
fikirleri eni konu masaya yatı-
rılmıştır. Bunu serdetmemin 
bir nedeni, Rahman’ın fikir-
lerinin, Türkiye’nin kritik ve 
önemli değişim süreçlerinden 
geçtiği dönemlerde yaygın bir 
şekilde dolaşımda olduğunu 
ve tartışıldığını belirtme ihti-
yacı duymamdır.
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Schleiermacher’in hermenötik 

dairesinin, yani romantik herme-

nötiğin antik retorikten tevarüs 

ettiği bir ilkenin, anlama faaliye-

tine tatbik edilmesinden gayrı-

sı değildi. Gramatik açıdan bu, 

metnin parçasından bütününe ve 

hatta dile kadar git-gel hareketleri 

yoluyla bu dairenin genişletilmesi 

anlamına gelirken1, psikolojik açı-

dan, yazarın bireyselliğinin, yaza-

rın ve yazarla ilişkili “öteki”lerin 

hayatlarıyla birlikte kavranması 

demekti. İleride değineceğimiz 

gibi Gadamer’in asıl eleştirdiği 

nokta, romantik hermenötiğin 

bu psikolojik veçhesiydi. Çünkü 

Schleiermacher, bununla zaman-

sallığın ortadan kaldırılmasını ve 

yorumcunun, yazarın bulundu-

ğu konuma vâsıl olarak anlamayı 

nihayete erdirmesini; yani yazarın 

niyetinin tümüyle keşfedilmesini 

kasdediyordu. Öte yandan, Fazlur 

Rahman ikinci aşama olarak bu 

küllî prensiplerin pratiğe dönüşü-

münü kastediyordu ki; kognitif ve 

normatif yorum arasında yapılan 

bu ayrımı Betti’den devralmıştı. 

Gadamer bu ayrıma da şiddetle 

itiraz edecektir.

Fazlur Rahman’ın Yorumbilim 
Metodu 

Fazlur Rahman, İslâm ve 

Çağdaşlık kitabının başında kendi 

yorumbilim metodunu açıklar 

ve Betti’den yana olduğunu izâh 

eder. Fazlur Rahman açısından 

Gadamer ve Betti arasında yapılan 

bir seçimin, başka bir nihaye-

te varması da mümkün değildir 

çünkü Gadamer’in çıkış noktası 

Heidegger’in zamansallığa müte-

veccih ontolojik kavrayışıdır. 

Bilindiği gibi Heidegger felsefe-

nin şematik ve teknik meselelere 

indirgenmesinden şikâyetçi olmuş 

ve asıl ilginin epistemolojiden çok 

“varlığın neliği” meselesine atfe-

dilmesi gerektiğini dile getirmiş-

tir.  Heidegger’in tilmizi Gadamer 

de ontolojinin sorularının peşin-

den gitmiştir. Hatta Hakikat ve 

Yöntem’in yayınlanmasından 

sonra yükselen itirazlar karşısın-

da kitap için kaleme aldığı ikin-

ci önsözünde de, kitabın amacı-

nın bir metot geliştirmek değil, 

bir felsefî tartışmayı kışkırtmak 

olduğunu açık seçik beyan etmiş-

tir. Dilthey’in tersine Gadamer, 

hermenötiği anlam bilimleri-

nin bir metodolojisine indirge-

mekten kaçınmıştır. Gadamer’e 

göre “Dasein’ın zamansallığının 

anlam bilimleri için pratik sonuç-

lar doğurması gerekmez”.  Öte 

yandan, bu zamansallığın hak-

kının verilmemesi durumunda 

da anlam bilimleri için metodik 

bağlamda sıkıntılara kapı aralan-

ması mümkündür. Betti de dahil 

bir çok düşünür Gadamer’i, hiç-

bir metodolojik çaba için boş 

alan bırakmadığı, metodolojinin 

sorularını cevaplamaktan kaçın-

dığı ve hatta yorumların/anlama-

ların çokluğundan kaynaklanan 

bir rölativizm ile malûl olduğu 

yönünde tenkitlere maruz bırak-

mıştır. Bu yönüyle Gadamer’in, 

Fazlur Rahman’ın hermenötiği 

indinde de oldukça tehlikeli ola-

cağı aşikârdır.

Fazlur Rahman’ın idealist her-

menötiğin varsayımlarına ciddi 

manada geçiş yaptığı bir başka 

nokta, bilginin deneyimden elde 

ediliş sürecinde yaşanır. Rahman, 

bir yandan, araştırmacının şart-

lanmış durumunun farkındadır; 

bu yüzden din alanındaki tecrü-

belerin olduğu gibi aktarılmasının 

mümkün olmadığını söyleyecek-

tir. Bunun yerine, bu tecrübeler 

bir entelektüel kavrayışın konusu 

hâline gelecektirler ve araştırma-

cı, ancak bu entelektüel kavra-

yıştan bazı şeyleri nakledebilir. 

Ama Fazlur Rahman’ın pozitivist 

nazariyeye yaklaştığı asıl durum, 

böyle bir nesnel bilginin hayat 

bulması sürecinde yaşanır. Çünkü 

deneyimlerden aktarılacak nes-

nel bilgi, araştırmacının entelek-

tüel önyargılarını askıya alması 

halinde gerçekleşecektir; bilimsel 

dürüstlüğün anlamı da ön yargıla-

Fazlur Rahman’ın Kur’ân hermenötiğindeki ilk 
adımı, Schleiermacher’in hermenötik dairesinin, yani 
romantik hermenötiğin antik retorikten tevarüs 
ettiği bir ilkenin, anlama faaliyetine tatbik edilme-
sinden gayrısı değildi. Gramatik açıdan bu, metnin 
parçasından bütününe ve hatta dile kadar git-gel 
hareketleri yoluyla bu dairenin genişletilmesi anla-
mına gelirken, psikolojik açıdan, yazarın bireyselliği-
nin, yazarın ve yazarla ilişkili “öteki”lerin hayatlarıy-
la birlikte kavranması demekti.
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rın askıya alınmasından başka bir 

şey değildir. Dinî tecrübenin ente-

lektüel bilgisinin bir nev’i bilimsel 

bilgi olmasının anlamı şudur: bu 

bilimsel bilgiyi nakletmek yoluy-

la, tecrübenin, onu yaşayan kişi 

için ifade ettiği anlamdan bir 

şeyler aktarmış oluruz. Fazlur 

Rahman’a göre bu anlam intikali, 

bilimsel dürüstlükle (yani önyar-

gıların askıya alınması ile) ve iyi 

niyetli olmakla mümkün hâle 

gelecektir. Önyargıların, Fazlur 

Rahman’da kavramsal olarak 

hamlettiği mana Betti’dekinden 

farklı değildir. Gadamer’in önyar-

gılara yüklediği sıradışı muhteva-

yı tenkit eden Betti, Gadamer’in 

önyargıları kullanımının “doğru 

anlama” için yeterli bir kriter teş-

kil etmediğini söyleyecektir. Betti, 

Gadamer’in önyargıları kullanımı-

nın anlamada objektiviteyi elde 

etmek iddiasında olamayacağını 

da ekler. Öte yandan, Gadamer’in 

zaten nesnelliğin peşinde olmadı-

ğı açıkça ortadadır ve hatta önyar-

gıların Gadamer’deki kullanımına 

“kullanım” demek bile mümkün 

olmayabilir. Zira kullanım, aynı 

zamanda metodik bir çağrışımı da 

ihtiva eder, Gadamer ise olsa olsa 

ancak anlamanın yeşerdiği şartları 

araştırmaktadır.

Aydınlanmanın “önyargı”lara 

yüklediği negatif manaların ter-

sine Gadamer, önyargıların 

inkârına karşı çıkar ve bunu naif-

lik olarak isimlendirir. Gadamer, 

Aydınlanmanın “bizatihi önyar-

gıya karşı önyargısının” aksine 

bir istikamet tayin eder ve hatta 

önyargıların anlamanın ön şartı 

olduğunu ilân eder. Hermenötik 

bilinç, metnin karşısına yüzü 

pak bir nötrlük ile çıkmayı talep 

etmez, önemli olan meşru önyargı-

ların işlevsel hâle getirilmesidir ki; 

metin kendisini tüm çıplaklığıyla 

yorumcuya sunabilsin. Gadamer 

“önyargı” kavramının içini dol-

dururken de Heidegger’den yola 

çıkar. Heidegger’in ön-niyet (vor-

habe/fore-having), ön-görüş (vor-

sicht/fore-sight), ön-anlayış (vorg-

riff/fore-conception) mefhumla-

rı çerçevesinde ele alındığında, 

aslında yorumcu metni okurken 

her dakika tasarlamaktadır (pro-

jecting). Ön-tasarlama, gerçek-

te, metinle fiilen karşılaşmadan 

önce doğar ve bizim metin kar-

şısında elde tuttuğumuz beklen-

tilerimizdir. Sürekli tasarlamayla 

kasdedilen şudur; metin bizim 

ön-anlayışlarımızı yanlışladıkça 

yeni tasarlamalara yahut bu tasar-

lamaların teğayyürüne sebep olur. 

Anlamanın ödevi, ileride doğrula-

nabilecek ön-tasarlamalar ile yola 

çıkmayı sağlamaktır.

    “Gelenek (tradition)” ve 

“özgürlük” kutuplaşması hakikat-

te vaki’ olan bir durum değil-

dir. Özgürlük ve gelenek arasında 

bu farazî çatışmanın reddi, aynı 

zamanda önyargıların özgürce tan-

zim edilemeyeceğini de ima eder. 

Fazlur Rahman’ın Gadamer’den 

yaptığı alıntıda olduğu gibi, 

tarihsel bir varlık olarak insan 

her zaman ürünü olduğu tarihte 

adeta seyyal bir pozisyondadır. 

Dolayısıyla, gelenekten özgürleş-

me diye bir hadise söz konusu 

değildir, gelenek her zaman bizim 

bir cüz’ümüz olmaktan vazgeç-

meyecektir. Evvela itiraf edilme-

si gereken, tarihsel araştırmada 

gelenek unsurunun gerçekliğidir, 

bundan sonra geriye onun her-

menötik verimliliğini sorgulamak 

kalacaktır. Geleneğe aidiyetimiz 

ise önyargılarımızda ikamet eder. 

Hermenötik, bu ilişkiden yola çık-

malıdır. Öyleyse Gadamer’e göre, 

hermenötik bir yöntem icat etme 

işi değildir, onun işi “anlamanın 

gerçekleştiği şartları ortaya çıkar-

maktır”.  Hatta bundan ötürüdür 

ki; birçok yazar ironik bir biçimde 

Gadamer’in kitabının “Hakikat ve 

Yöntem” yerine “Hakikat versus 

Yöntem” şeklinde isimlendiril-

mesi gerektiğini ifade etmişler-

dir. Fazlur Rahman, Gadamer’in 

bireyi geleneğe ve tarihe sıkı sıkı-

ya rapteden teorisine, kendile-

rinden önceki birikime rağmen, 

yaşadıkları dönemde devrimsel 

dönüşümlere sebep olan insan-

ları misal vererek itiraz edecek-

tir.  O halde, insan, Gadamer’in 

dediği gibi gelenek tarafından 

zaptedilmiş edilgen bir varlıktan 

ibaret değildir, etkindir ve tarihi 

dönüştürebilir.   Gadamer, Fazlur 

Rahman’a, gerçekte böyle devrim-

sel dönüşümlerin vaki’ olmadığını 

söyleyerek cevap verirdi şüphe-

siz. Bizden öncekilerden tevarüs 

ettiğimiz tarihi değiştirdiğimizi 

sandığımızda bile, etkin tarihin 

ürünüyüzdür; hakikatte dönüşüm 

dediğimiz şey de geleneğin farklı 

bir tezahüründen ibarettir.

Gadamer’e göre anlam metin-

de verili değildir, anlama bir varlık 

hâlidir ve yorumcuda vuku bulur. 

Daha önce sözü geçen, Betti tara-

fından yapılan ve Fazlur Rahman 

tarafından kabul gören kognitif 

yorum ile normatif yorum arasın-

daki ayrıma, Gadamer’in itirazı 

bu noktadan neşet eder. Betti’nin 

bahsettiği bu ayrım aslında ger-

çek değildir, tamamıyla yapay ve 

itibarîdir. Hukuki ve teolojik her-
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menötiğin daha önceki uygulama-

larında görüldüğü üzere, hakikat-

te, anlama ve uygulama birbirin-

den ayırt edilemez, aksine üniter 

bir yapı sergilerler. Öyleyse, tıpkı 

oyun modellemesinde görüldüğü 

gibi, nesne ve özne arasında bina 

edilen bu diyalektik kurgusaldır; 

oyunun üretimi, oyun metninin 

anlamıyla iç içedir. Oyun anlam 

olmadan oynanamayacağına göre, 

anlam da oyun olmadan şahsiyeti-

ne kavuşamayacaktır.    

Gadamer’in insanın sınırlılığını 

gözler önüne seren ve açımlayan 

fikirleri, nesnel bilginin Kartezyen 

elde ediliş sürecine büyük bir 

darbe vurdu. Dilthey, tin bilimleri 

ve doğa bilimleri arasında keskin 

bir ayrım gözeterek, doğa bilim-

lerinin yöntemlerinin tin bilim-

lerine tatbik edilmesine şiddetle 

karşı çıkmıştı.  Dilthey, tin bilim-

lerine matuf nesnel bilginin nasıl 

mümkün olacağına dair Kantçı 

sorunun peşine düşmüştü. Tıpkı 

Kant’ın salt aklın eleştirisini yap-

ması gibi, o da bir bakıma tarih-

sel aklın eleştirisini yapmıştı.  Bu 

manada, Gadamer için Dilthey’in 

epistemolojik çabaları aydınlan-

manın radikalizasyonundan öte-

sini ifade etmeyecektir. Çünkü 

her halükârda Dilthey, tarihsel 

bilincin etkin tarihi aşabileceğini 

ve yorumcunun kendisini, metni 

yazan (veya tarihi yapan) kimse-

nin yerine koymasının mümkün 

olabileceğini kabul etmiştir.

Gadamer’in anlama ile yoru-

mu eş gören ontolojik pers-

pektifi metodik bağlamda elle 

tutulur varsayımlar sağlama-

sa da, Dilthey’in çizgisini tutan 

Betti’ye ve Kartezyen nesnel bil-

giye yönelik tenkitleri manidar-

dır. Gadamer, Fazlur Rahman’ın 

metodolojik üretimlerini, öncül 

varsayımlarından soyutlamadan 

sorgulamak için önemli basamak-

lar sağlar. Evvelâ Kur’ân yoru-

munda da, anlama ve uygulama 

meyânında derecesel bir farklılık 

gözetmek imkânsızdır. En nihaye-

tinde, Yasin Aktay’ın da ifade ettiği 

gibi, Kur’ân öğüt almak için vardır 

ve anlaşılması tatbik edilmesin-

den farklı bir kademeye işaret 

etmeyecektir. Tıpkı Gadamer’in 

söylediği şekliyle, bir hukukçu 

için hukukî bir yasa, uygulama-

dan yoksun bir “anlam” ile haki-

katte bir “anlam”a sahip olma-

yacaktır. Gadamer’in eleştirileri 

ikinci olarak, Fazlur Rahman’da 

Kartezyen öznenin ortaya çıkışını 

aşikâr bir biçimde izleyebilmemiz 

için olanak temin eder. Diltheyci 

hermenötiğin, yazarın (veya tarihi 

yapan kişinin) niyetini keşfetmeye 

yönelik hedefini ve hatta yazarın 

yerine geçmenin mümkün oluşu-

na yönelik söylemini, Kur’ân bağ-

lamında okuduğumuzda çetrefilli 

bir meselenin içine gireriz. Tarihi 

yapan insan ile tarih arasındaki 

münasebete yönelik bir bilinç-

liliğin, zamandan ve mekandan 

münezzeh olan tarihin tek sahi-

bi bir varlık hakkında ne gibi 

bir konumu doğuracağı sorusu, 

cevaplanmadan geçilemeyecek bir 

varoluşsal içeriği haizdir. 

Öbür taraftan, kanaatimce fık-

hın ihtiyaç duyduğu, işleme alanı-

nı daraltacak ve kısırlaştıracak bir 

dizi yüksek yasa değil, tarihselci-

liğin de takdir edeceği gibi verili 

yerellikleri ve onunla bağlantılı 

sosyal yapıları sahici bir tarzda 

tekrar incelemeye tâbi tutmasıdır. 

Eğer hakikaten eskilerin tarihsel 

birikimi ben-î âdemin her daim 

heybesindeyse, onun ahlâkı da, 

zamanın ahlâkı olmaktan öteye 

geçemeyecektir. Burjuvanın yahut 

aristokrasinin, yani kural koyu-

cuların, kendi nefislerinin istediği 

mucibince ahlâk ihdas etme yeti-

sine sahip olduğunu Nietzsche 

ifade etmişti. Aşılamaz ahlâk yasa-

larının, hangi kural koyucuların 

eliyle neyi düzeltmek için koyu-

lacağı sorusu bir yana, evrensel 

ve küllî yasalar peşinde koşan 

transandantal öznenin 200 yılı 

aşan hâkimiyetinin âlem üzerin-

de ne gibi sonuçlar doğurduğunu 

gözden geçirmeyi de atlamamak 

lazım gelir. 
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1   Bu süreci Clifford Geertz, Richard J. 

Bernstein’in yaptığı çok veciz bir alıntıda 

şöyle tarif eder: “(bu süreç) her ikisini 

de eşanlı olarak görüş alanına getirecek 

tarzda, lokal ayrıntının en lokali ile glo-

bal yapının en globali arasındaki sürekli 

diyalektik etkileşimdir.”
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Düşünce, düşünme 

eyleminin hâsılasıdır. 

Düşünme ise daima bir şeye 

yöneliktir; diğer bir ifadeyle 

düşünmek demek, hep bir 

nesneyi düşünmek demektir. 

Amiyane bir tabirle insan öyle 

boş boş düşünmez. Böyle bir 

düşünme olsa olsa ancak hin-

dilerde rastlanan bir tarz olup 

insanlara yakıştırılması müm-

kün değildir.

Demek ki bir düşünce 

üretebilmek için evvelemir-

de düşünme eylemi gerekir. 

Eylem bir konu üzerinde 

tefekkür ederek zihni ame-

liyede bulunma halidir. Bu 

bir fert için böyle olduğu 

gibi, düşünce sistemleri inşa 

etmeye yönelik toplum veya 

kültür havzaları içinde böyle-

dir. Bütün düşünme eylemleri 

kendisine bir nesne edinir ve 

onun hakkında sorular sorar. 

Bu bağlamda düşünme eylemi 

dışarıdan veya insanın içeri-

sinden gelen uyarıcılara endeks-

lidir. Şayet bu uyarıcılar olmazsa 

imali fikr ihtiyacı hissedilmez. En 

azından yeni bir hükme ve karara, 

yeni bir mütalaa ve mülahaza-

ya gerek duyulmaz. Zira konusu 

olmayan bir hususta varılacak bir 

karara/düşünceye mahal yoktur. 

Konu yoksa düşünce olmaz.

Peki, konu biter mi? Elbette ki 

bitmez! Çünkü konunun menşei 

hayattır; dolayısıyla hayat devam 

ettiği müddetçe konu çıkacak 

demektir. Buda haliyle düşün-

menin ve peşinden gelecek olan 

düşüncenin veya düşünce 

sisteminin zuhuru demektir. 

Ardından çıkacak yeni konu 

veya özellikle yaşanılan kriz 

dönemleri bu çemberin deva-

mını sağlar. Bu bakımdan bu 

ilişkide bir kısır döngü bulun-

maktadır dersek herhalde çok 

yanlış bir şey söylememiş olu-

ruz.

Batıyla Karşılaşma 
Sonrasındaki Tavırlar 

Müslümanların Batı karşı-

sında kendilerini üstün gör-

dükleri dönemler boyunca, 

düşünme eylemleri yaşadık-

ları zamanın kontekstinde 

cereyan eden bir vakıaydı. 

Çünkü uyarıcılar zamanlarına 

göre idi; bu manada zaten 

başka bir şey beklemekte 

mümkün değildi. Kendilerine 

olan güvenin vermiş olduğu 

rehavetle rutin bir şekilde 

imali fikr ile iştigal ediliyor-

du. Lakin ne zaman ki işler ters 

döndü, yani Batı başta askeri alan 

olmak üzere giderek diğer alan-

larda da güçlendi işte o zaman bu 

rutin bir şekilde giden işlerin den-

gesi bozuldu. Hatta baştan aşağı 

allak bullak oldu.

Müslümanların
Düşünce Sorunları Üzerine

Müslümanların Batı karşısında 
kendilerini üstün gördükleri 
dönemler boyunca, düşünme 
eylemleri yaşadıkları zamanın 
kontekstinde cereyan eden 
bir vakıaydı. Çünkü uyarıcı-
lar zamanlarına göre idi; bu 
manada zaten başka bir şey 
beklemekte mümkün değil-
di. Kendilerine olan güvenin 
vermiş olduğu rehavetle rutin 
bir şekilde imali fikr ile iştigal 
ediliyordu. Lakin ne zaman 
ki işler ters döndü, yani Batı 
başta askeri alan olmak üzere 
giderek diğer alanlarda da 
güçlendi işte o zaman bu rutin 
bir şekilde giden işlerin den-
gesi bozuldu. Hatta baştan 
aşağı allak bullak oldu.   
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Bu bağlamda düşünceye yani 

hükme varılmadı mı? Elbette ki 

varıldı. Hatta varılan hüküm bir 

değil birden fazla idi. Peşinen 

kabul edilen “geri kalmışlık” ön 

yargısının üzerine bina edilen 

neticelerdi bunlar. Birbirlerine zıt 

iki ana görüş vardı. İlki, bütün 

bu yaşananların tek müsebbibi 

“İslâm” dini idi. Bu dinden bir an 

önce kurtulmadan veya etkisini 

minimuma indirmeden sorunun 

çözümü mümkün değildi. Mesela 

Abdullah Cevdet’e göre bu böy-

leydi. Hatta Abdullah Cevdet’in 

çıkardığı İçtihad mecmuası’nda 

Kılıçzade Hakkı tarafından kale-

me alınan “Pek Uyanık Bir Uyku” 

isimli makalede ileride yaşanacak 

olan birçok olay tek tek sıra-

lanmıştı. Bunların içerisinde kılık 

kıyafetten tutunda alfabeye varın-

caya kadar yaşanacak olan yeni-

liklerin hayali, 1912 yılında “pek 

uyanık bir uyku” olarak kurul-

muştu. Bu da göstermektedir ki 

Cumhuriyeti kuran kadroların 

kanaat ve düşünceleri bir evveli-

yata sahipti. Uzunluk ölçülerinin 

veya duvara çakılan takvimin bu 

bağlamda Batı karşısında yaşanan 

sorunun/krizin çözümünde ne 

denli etkili olacağını veya çözü-

me katkılı olacağını sormak bence 

abesle iştigaldir… Ne müzik eşli-

ğinde kadın erkek birlikte dans 

edilmesi, ne esnafın kullandığı 

ağırlık ölçüsünün farklı olması ve 

nede miladi takvimin duvarlar-

da yerini alması; bütün bunların 

hiçbirisinin yaşadığımız sorunla-

rın (Batı sorunu) çözümünde en 

ufak bir katkısı olamazdı.  Esasen 

bu gerçeğin o kadrolar da far-

kındaydı. Amaçlanan, toplumun 

kendisini algılama şeklinin değiş-

tirilmesiydi. Yapılan devrimlerle 

halk kendisini artık bir Batılı gibi 

algılayacak ve dolayısıyla Batı ile 

aramızdaki fark kalkacak ve böy-

lece sorunlar kendiliğinden hal-

lolacaktı. Mustafa Kemal’in “bu 

bir şapkadır bunu bütün medeni 

toplumlar başlarına giyerler, Türk 

Milleti de medenidir, bu başlığı 

kullanacaktır” anlamındaki söyle-

minin arka planında yatan buydu. 

Medenilere benzeyerek aradaki 

farkı sıfırlama gayreti. Tabii ki 

buradaki her bir benzeme girişimi 

toplumun yaşata geldiği halinden 

bir o kadar uzaklaşma bahasına 

olacaktı.

Diğeri ise yaşanan sorunların 

çözümünü tam aksi istikamette 

yani İslâm ile kurulacak bağlar-

da olduğu düşüncesine varıyordu. 

Bu cenahtaki düşüncelerde bir-

biri ile uyumlu değil farklı fark-

lıydı. Kimine göre İslâm yaşan-

madığı için bu hale düşülmüştü. 

İslâm ile insanlar arasına birçok 

hurafe girmişti. İşte bu hurafe-

ler temizlenmeli ve ilk kaynakla-

ra dönülmeliydi. İslâm’ın geldiği 

ilk dönemdeki gibi din anlaşılır 

ve yaşanırsa sorunlar hallolurdu. 

Bu bağlamda selefi nitelikli hare-

ketler doğdu. Vehhabiler çareyi 

mezarları yıkmakta buldular(!).  

Müslümanların yaptıkları ne 

kadar türbe ve ziyaret yeri varsa 

yıktılar. Bu cenahın bazıları ise 

İslâm’da reforma gerek olduğunu 

düşünüp her şeyi “akıl” vasıtasıy-

la çözecekleri zehabına kapıldı-

lar. Nede olsa dinimiz akla önem 

veren bir “akıl” dini değil miydi? 

Bu bağlamda Kur’ân’da Ebabil 

kuşlarının taşıdığı taşları mikrop 

olarak tefsir edip, Kâbe’yi yıkma-

ya gelen Ebrehe’nin ordusunun 

başına gelen felaketi aklın ışığında 

çözüverdiler. Modernistlerin yak-

laşımının aksine muhafazakârlar 

çözümü dünyadan soyutlanmakta 

arar hale gelmişti. Onlara göre 

yapılacak tek iş, içine kapanarak 

mevcudu alabildiğine muhafaza 

etmekti. Kurumlarıyla ve kuralla-

rıyla her şey olduğu gibi korun-

malıydı. Bunun içinde “içtihad 

devri kapanmıştır” şeklinde bir 

içtihatta bulunmak suretiyle top-

lumun kapılarını ve pencereleri-

ni sıkı sıkıya kapatarak hayattan 

izole olmayı tercih etmişlerdi.

 Bütün bunların çözüm olma-

dığı anlaşılınca bu kez de siyasete 

olduğundan fazla anlam yüklene-

rek keramet devlette görülmeye 

başlandı. Sorunun kaynağı dev-



39Umran AĞUSTOS 2012

■ Çağdaş Müslüman Düşünce

letin İslâmi olamamasıydı. Şayet 

devlet ele geçirilir ve dönüştü-

rülürse sorunlarımız kökünden 

çözülecekti. Burada mantık son 

derece basitti.  Yaşanan sorun-

lar İslâm dışı sistemlerin ürettiği 

sorunlardı; evvela devlet İslâmi 

olacak ve devletin şekillendirmesi 

ile toplum İslâmi hale getirilecek 

ve nihayetinde günümüz dünya-

sının dayattığı sorunlar kendili-

ğinden buharlaşacaktı.

Sorulan Sorunun Önemi 

Düşünme eylemi ile eyle-

min nesnesi arasındaki ilişki ne 

şekilde kurulur? Sorunun cevabı 

son derece açıktır: O şey hakkın-

da sorular sorulmaya başlandığı 

zaman... Evvela bir şey hakkında 

zihinlerde soru işaretleri baş gös-

termeli ki akabinde de düşünme 

eylemine geçilebilsin. Bu bağlam-

da “düşünme” eyleminde ve varı-

lacak “düşünce” neticesinde, soru-

lan soruların ehemmiyeti kolayca 

fark edilebilecektir. Sorulan soru 

kadar sorunun sorulma şeklide 

son derece önem arz edecektir.

“Biz neden geri kaldık?” şek-

lindeki bir soru ile başlayan seren-

cam bence son derece yanlış mec-

ralara ulaşmamıza sebep olacaktır. 

Çünkü bu formattaki bir soru Batı 

ile bizim toplumumuzun sanki 

aynı tarihsel seyri yaşıyorlarmış 

da onların bizi geride bırakıp iler-

lediğini ima etmektedir. O zaman 

yapılacak iş bu geri kalma key-

fiyetinde atılması gereken safra-

lar atılacak ve böylece kazanılan 

hız ile aradaki fark kapatılacak-

tı. Oysa sorunun doğru formatı 

bence şöyle olmalı: Ne oldu da 

batı ile aramızdaki güç dengesi 

bu denli aleyhimize döndü? Evet, 

eskiden arada bir denge vardı. 

Tamam, toplumlar farklı farklıy-

dı, gelişme seyirleri birbirlerine 

benzemiyordu, lakin aralarında 

yine de bir denge vardı. Ancak 

bir şeyler yaşanmış ve neticesinde 

bu denge Müslümanlar aleyhine 

oldukça bozulmuştu.

Ve akabinde sorulması gereken 

elzem soruda zannımca şu olmalı: 

Batıdaki bu değişiklik karşısında 

bizler hangi tavrı takınmalıyız? 

Elbette ki bu soruya verilecek 

cevabın isabeti, ilk soruya veri-

len cevabın son derece sağlık-

lı olması ile yakından ilişkilidir.  

Özgünlüğümüzü muhafaza etme-

yi amaçlayan bir toplum olarak 

sormamız gereken son soruda 

herhalde şu şekilde olmalıdır: 

Ne yapmamız gerekiyor? Bu soru 

içerisinde iki ulaşılması gereken 

hedefe yöneliktir. İlki özgünlü-

ğümüzü muhafaza edebilmek -ki 

bu dünyaya verilen bir mesaj ola-

caktır-. İkincisi bozulan dengeyi 

yeniden lehimize değişir kılmak. 

Doğa-Kültür ‹lişkisi

Benim tespit edebildiğim 

şöyle bir husus var: Müslümanlar 

İslâm’ın emirlerini hayatlarına tat-

bik ederken gereğince titiz dav-

ranmış olmalarına rağmen aynı 

titizliği o kavramların düşünsel ve 

felsefi altyapısını oluşturma husu-

sunda maalesef yeterince başarılı 

olamamışlar. Veya olmuşlarda son 

iki asırda biz Müslümanlar bu 

hazinemizden yeterince faydala-

namıyoruz. Ancak hangisi doğru 

olursa olsun netice değişmemekte 

ve yüzeysellik ve sığlık yakamızı 

bir türlü bırakmamaktadır.

Meramımı bir misalle açayım: 

Mesela Şâtıbî’nin “mekâsıdu’ş-

şerîa”  tanımlaması ile belirt-

mek istediği hassasiyet gereğince 

tevarüs etmiş olsaydı, her halde 

Müslümanlar bugün bulunduk-

ları hallerinden çok daha fark-

lı konumda olurlardı. Marshall 

Sahlins  Batı’nın İnsan Doğası 

Yanılsaması  adı ile tercüme edi-

len eserinde Batılı zihnin “insan” 

hakkındaki bir ön kabulü üzerin-

de durur: İnsan insanın kurdu-

dur. İnsan doğası itibariyle daima 

çıkarı peşinde koşan açgözlü 

ve bu yolda her türlü kötülüğü 

yapabilecek bir yapıdadır. Onu 

ancak yasa/kültür-nomos- bu ilkel 

Biz neden geri kaldık?” şeklindeki bir soru ile başla-
yan serencam bence son derece yanlış mecralara ulaş-
mamıza sebep olacaktır. Çünkü bu formattaki bir soru 
Batı ile bizim toplumumuzun sanki aynı tarihsel seyri 
yaşıyorlarmış da onların bizi geride bırakıp ilerlediğini 
ima etmektedir. O zaman yapılacak iş bu geri kalma 
keyfiyetinde atılması gereken safralar atılacak ve böy-
lece kazanılan hız ile aradaki fark kapatılacaktı. Oysa 
sorunun doğru formatı bence şöyle olmalı: Ne oldu da 
batı ile aramızdaki güç dengesi bu denli aleyhimize 
döndü?
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halinden çıkarabilir. Bu nedenle 

insanın doğası ile kültür çatışır. 

Kültür, insanın doğa halinden çık-

ması demektir. Toplum ile doğa-

physis birbirinin karşıtıdırlar.

Doğa(physis) ile kültür(nomos) 

arasında batılı zihnin varsaydığı 

çatışma bir hakikat midir? Elbette 

ki hayır! Hatta “İslâm fıtrat dini-

dir” şeklindeki hüküm bunun tam 

tersini söylemektedir. Şöyle ki: 

Din ile insana buyrulan hükümler 

esasen insanın doğasına en uygun 

olanıdır. Onu kalp, kafa ve gönül 

olarak en rahatlatacak buyruk-

lardır. Batılı zihin “insan” üzeri-

ne tanım getirirken yanılmıştır. 

Üstelik onun bu yanılması tarih 

boyunca süren bir yanılsamadır.

Medeniyetimiz tanımlanır-

ken “adalet” sözcüğü kullanılır. 

Gerçekten de İslâm Toplumlarının 

kültür hayatı değerlendirilirken 

kullanılacak anahtar terimdir 

“adalet” sözcüğü. Burada kast 

edilen İslâm coğrafyasında veri-

len bütün yargı kararlarının adil 

olduğunu vurgulamak değildir. 

Tıpkı Batı’da ki bütün yarlıga-

maların adaletsiz olmadığı gibi! 

Müslümanların terk ettiği mede-

niyetlerinin “adalet” ile nitelen-

mesi, onların adalet terimine ver-

dikleri anlam ile evreni ve varlığı 

izah ederlerken tasavvurlarındaki 

açıklayıcı kelam olması nedeniy-

ledir. Adalet kelime anlamı iti-

bariyle “her taşı kendi deliğine 

yerleştirmek” demektir. Buradan 

hareketle varlığı değerlendirirken 

onun haiz olduğu özellikleri ve 

doğası neyi gerektiriyorsa ona, 

onu uygun görmek ve onu öyle-

ce kabul etmek anlamına gelir. 

Kurulan medeniyet işte bu zihni 

temel üzerine bina edilmiştir. Yeri 

gelmişken böyle bir kabul üzeri-

ne kurulan medeniyetin vahiyden 

yoksun bir şekilde neşvü nema 

bulacağını ummak zaten müm-

kün değildir. Çünkü varlık hak-

kındaki bu denli bir yaklaşım 

ancak ötelerden gelen haber ile 

mümkün olacaktır.

O zaman insanın doğası nedir? 

Bir imkândır. Allah insanın nef-

sine iyiliği de kötülüğü de ilham 

etmiştir. İnsan bu imkânı kullanır-

ken yani “hayatımı nasıl yaşayaca-

ğım? ” şeklinde kendisine sordu-

ğu, temelinde “varoluşsal” soruyu 

cevaplandırırken tercihlerle karşı 

karşıya kalıyor demektir. İşte bu 

karar verme özgürlüğünü kul-

lanırken bence dikkate alınması 

gereken önemli bir husus daha 

vardır. Oda dış dünyadır. Daha 

doğrusu yaşadığı kültürel ortam-

dır. Toplumsal yapıdır. İşte bu 

kültür “adalet” üzerine ise insan 

doğasında bir itiraz hissetmeye-

cek böylece doğası ile kültür ara-

sındaki tetabuk nedeniyle mutlu 

olacaktır. İnsanın zihinsel, beden-

sel ve ruhsal bütün ihtiyaçları 

dikkate alınacak ve hitap edile-

cek demektir. Diğer bir deyimle 

doğasını meydana getiren taşların 

hepsi kendi deliğine yerleştirile-

cektir; ne bazıları inkâr edilecek 

(mesela ruhbanlığın cinsel hazzı 

inkârı gibi) ne de birbirinin yerine 

yerleştirmeye (modern dünyada 

tensel hazzın baş makama otur-

tulması gibi) çalışılacak demektir.

Bu bağlamda yukarıdaki soru-

larımıza tekrar dönecek olursak; 

Batı Dünyasında yaşanan neydi? 

Sorusunun cevabı son derece 

açıktır: Batıda tarım toplumu sona 

ermiş ve Sanayi toplumuna geçil-

miştir. Batılı insan yaşadığı sınıfsal 

çatışmalara bilimsel keşifleri de 

alet edecek yeni bir sınıf oluş-

turmuştu: Burjuva sınıfı. Sürece 

verilen isim ise kapitalizm idi. 

Kapitalizm: Batılı zihnin varlık ile 

kurmuş olduğu geleneksel ilişkide 

bilimsel keşiflerin katkısı ile yaşa-

nan bir kırılmaydı. Yaşanan kopuş 

değil kırılmaydı; fakat ciddi bir 

kırılma. Bu aşamada da batılı zih-

nin varlık ile ilişkisinde  “adalet” 

yoktu hatta en kötü dönemini 

yaşamaktaydı.

Bence “Hak” başkadır “Hakikat” başka… Hakikat 
daima Hak’kın yansımasıdır. Lakin “o zamana” dair 
bir yansıması. Bu bağlamda Hak değişmez;  hakikat 
ise değişir çünkü o hep bir döneme aittir. Atalarımız 
kendi hakikatlerini inşa ettiler. Yani onlar kendi 
zamanlarında “fail” idiler. Böylece gelenek zinci-
rini bugünlere kadar getirdiler. Öyle sanıyorum ki 
bize düşende “fail” olarak gelenek zincirine yeni 
bir halka eklemektir. Aksine bir tutum ise taklitçilik 
olacaktır.  Bu ister geleneğin isterse de Batının tak-
lidi olsun, fark etmez; zira özünde aynı ruhsuzluk 
barınmaktadır.
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Kapitalist sisteme göre ancak 

bencil ve akıllı bir insan mutlu 

insandı. Daha doğrusu artık insan 

“homo Economicus”du. İnsanın 

faaliyet alanları içerisin de iktisat 

cirminden çok daha büyük bir 

deliğe yerleştiriliyor ve adaletsiz 

bir şekilde başat konuma getiri-

liyordu. Böylece sadece “başarı” 

(diğer adıyla zenginlik) ve “statü” 

ile insanların mutlu olacağı şek-

linde bir anlayışla beyhude bir 

koşturmaca gayreti toplum haya-

tına egemen olurken, insan dün-

yadaki güzellikleri göremeden, 

fark edemeden ömrünü tüketip 

gidiyordu.

Oysa “varlık” güzeldi ve insan 

bu güzelliği temaşa etmek ve fark 

etmek yeteneği ile mücehhez bir 

şekilde yeryüzüne gönderilmişti. 

Bu hal varlığın sadece nesne ola-

rak algılanamayacağını, onun bir 

yaratılan olarak kâinat tablosun-

da kapsadığı alanın güzelliğine 

erebilmek keyfiyetiydi. Burjuva 

evvela “milliyetçilik” ideoloji-

si ile kendisine sınırları çizilen 

bir hâkimiyet alanı tespit ederek 

palazlanmıştı. Palazlanırken de 

içeride sınıf mücadelesinde son 

derece gaddar iken, dışarıya karşı 

ise çok daha acımasız ve zalimdi. 

Çünkü ona göre dışarısı “sömür-

ge” idi, üstelik medenileştirilmesi 

gereken bir sömürge. 

Batı cenahında bunlar yaşa-

nırken Müslümanlar hangi tavrı 

takınmalıydı. Mesela Burjuvanın 

yaptıklarını tasvip mi etmeliy-

di? Edemezlerdi çünkü İslâm 

Toplumu sınıfsal bir toplum 

değildi. Batı ise eski Yunan’da 

Peleponez savaşından beri ken-

disini bildi bileli sınıf çatışmasına 

aşinaydı. Peki ya sömürgecilik? 

Bu sorunun sorulması dahi abesle 

iştigaldir. Zira “adalet” merkezli 

bir dünya ve varlık görüşünde, 

insanın, sırf iktisadi gücü elinde 

bulunduruyor diye kitleler halin-

de zulme uğratılması kabul edile-

bilir cinsten bir vakıa değildi.

Ne Yapmalı?

Bu şartlar altında sorun geli-

yor ve bu soruya kilitleniyordu! 

Evet, ne yapmalıydı? Hiçbir şey 

yokmuş gibi davranmak gerçek-

ler karşısında gözünü yummak-

tı. Safra atarcasına değerlerinden 

boşalmak ise hakikatini yaşanan 

bir gerçeklik adına feda etmek 

olacaktı. O zaman” ne yapmalı?” 

sorusu günümüzde de ehemmi-

yetini muhafaza eden bir varo-

luşsal soru olarak algılanmalıdır. 

Sorunun muhakkak iki hedefi 

olmalıdır. 

İlki kendi içimize yönelik “ne 

yapmalıyız?” sorusudur. Anlamsız 

bir modernlik karşıtlığının kendi 

içerisinde tutarlılık sağlaması için 

kollardaki saatten tutunda seyahat 

için binilen uçağa varıncaya kadar 

pek çok makineyi kullanmama-

yı icap ettirir. Sağlık için kulla-

nılan cihazları ihtiyaç hissettiği-

miz zaman reddedebiliyorsak o 

zaman tutarlıyız demektir.  Bence 

Müslümanlar modern dünyanın 

teknolojisinden istifade etmeyi 

bildiği kadar oluşumunda da kat-

kıda bulunmalıdır. Sadece tüke-

ticisi konumunda bulunmamak, 

en azından “asalak” konumuna 

düşmemek babında elzem olsa 

gerektir.

Sorunun daha önemli olan 

boyutu ise dışarıya karşı olan “ne 

yapmalı?” çabasıdır. Teknoloji 

üretimine katkıda bulunmak-

la yetinmek dünyanın gidişatı-

na herkes gibi ayak uydurmak 

demek olacaktır. Bu ise keyfiyetin 

“varoluşsal” cihetini unutmaktan 

başka bir anlam taşımayacaktır. 

Burada dünyaya yeni bir anlayış, 

yeni bir felsefe ve yeni bir bakış 

açısı sunmak kaçınılmazdır. Zira 

dünya gerçekten böyle bir hayat 

öpücüğüne son derece muhtaçtır. 

Zira bu haliyle insanlık ruhsuz 

bir ceset gibi o yandan bu yana 

devamlı savrulmaktadır.

Bunun içinde dünyanın unut-

tuğu, lakin bizlerin sandığında 

saklı kavramlar yeni bir söylemle 

insanlığın idrakine sunulmalıdır. 

Mesela “adalet” gibi! Ve bu adale-

tin tecellisinde bu hayatı bize bah-

şeden Tanrı’yı unutmamak ve ona 

“şükür” etmenin en başta gelmesi 

gereken bir kulluk borcu olduğu 

gibi. İnsana yakışanın sahte ilahlık 

taslamak değil, O’na “kul” olmayı 

gerektirdiği gibi. Koşturmacadan 

ibaret hayatın aptalca bir ömür 

tüketimi olup, “merhamet” ve 

“hikmet”le mutlaka süslenmesinin 

elzem olduğu gibi.

Son olarak şunu belirtmek 

isterim: Bence “Hak” başkadır 

“Hakikat” başka… Hakikat daima 

Hak’kın yansımasıdır. Lakin “o 

zamana” dair bir yansıması. Bu 

bağlamda Hak değişmez;  hakikat 

ise değişir çünkü o hep bir döne-

me aittir. Atalarımız kendi haki-

katlerini inşa ettiler. Yani onlar 

kendi zamanlarında “fail” idiler. 

Böylece gelenek zincirini bugün-

lere kadar getirdiler. Öyle sanıyo-

rum ki bize düşende “fail” olarak 

gelenek zincirine yeni bir halka 

eklemektir. Aksine bir tutum ise 

taklitçilik olacaktır.  Bu ister gele-

neğin isterse de Batının taklidi 

olsun, fark etmez; zira özünde 

aynı ruhsuzluk barınmaktadır.
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M. Önal MENGÜŞOĞLU

‹ stanbul’da fakülte hayatına baş-

larken uzun süreli yalnızlıklar 

yaşayacağımı biliyordum. Çün-

kü öyle değişik bir iman ve şuur 

manzumesine sahip olarak üni-

versiteye gelmiştim ki soyu tüke-

nen mahlûklar gibi kalacağım bel-

liydi. Beklediğim gerçekleşti. Kimi 

vakıf ve dernekler beni tanıyınca 

hiçbir gerekçe göstermeksizin 

burslarımı kestiler. Beni izleyen 

ve dinleyen Müslümanların bir-

çoğu, muhitleriyle beraber uzak 

durmayı seçtiler. Genç arkadaşla-

rımın aileleri ile tanışınca da “bu 

mu sizin şeyhiniz?” diyerek alaylı 

gülümsemelere maruz bıraktılar. 

Sözümü esirgemezdim, tartışma-

yı severdim. Oysa İstanbul’un o 

dönemdeki egemenleri bundan 

hoşlanmazlardı. Alışılmış olan 

bir şey vardı ve onu sürdürürler-

di. Herkes kendi meşrebine yakın 

bir muhite, vakfa, derneğe, tari-

kata, hatta partiye müdavim olur 

ve orada sesini kısarak büyük(!)

lerin sohbetlerini dinlerdi. Öyle 

ulu orta soru sormak, söze dâhil 

olmak edepsizlik sayılırdı. 

Müslümanlıkla alakası bulu-

nan üniversiteli gençlerin uğrak 

mekânı altmışlı yılların sonu iti-

bariyle Milli Türk Talebe Birliği 

idi. Bir müddet orada bulunabil-

memin, kısa süreliğine de olsa 

tutunabilmemin yegâne gerek-

çesi sanata olan düşkünlüğüm-

dü. Elim kalem tutuyordu; dilim 

mekânında verimli dönüyordu, 

şiir ve yazılarım kimi merkez der-

gilerinde yayımlanıyordu. Konu-

yu İslâm anlayışına getirmediğiniz 

sürece bana ses çıkartılmıyordu. 

Ancak İslâm anlayışımız konuşu-

lacaksa hemen ihtiyati tedbirler 

alınıyor ve genellikle de yalnız-

laştırılıyordum. Sözünü ettiğim 

ihtiyat tavrı, sonraki hayatımda da 

sıklıkla karşıma çıkacaktı. 

O tarihlerde İstanbul’a hâkim 

olan İslâmî düşünüş ve inanış 

Necip Fazıl merhumun Türk’ün 

Ruh Kökü dediği gençlik aşı-

sı yanında, İskenderpaşa, Sami 

Efendi, Muzaffer Ozak gibi kıs-

men entelektüel dergâhlarla dar 

anlamda Işıkçılar’dan ibaret-

ti. İslâmî basın yayın hayatının 

nabzı ise Beyaz Saray Kitapçılar 

Çarşısı’nda atmaktaydı. O mekân 

ise adı İslâm’a çıkmış ama pratikte 

muhafazakârlığın, koyu gelenek-

çiliğin ve maalesef kalitesiz ve ki-

fayetsiz muhterislerin çoğunlukta 

olduğu bir sözde kültür merkeziy-

di. Ben kişisel olarak daha ziyade 

Beyaz Saray Çarşısı dışında, Cağa-

loğlu Türbedar Han’da bulunan 

Fikir ve İhya yayınlarına en çok 

da Diriliş yazıhanesine uğrardım. 

Nihat Armağan, İsmail Kazdal ve 

Sezai Karakoç’a farklı muhabbet 

beslerdim. 

MTTB’de bulunduğum bir 

gün arkadaşlar beni iki yaban-

cının aradığını söylediler. Evet, 

aynen böyle dile getirdiler: “İki 

yabancı!” Gittim, simalarını tanı-

madığım iki genç adam benimle 

bu muhitin dışarısında konuşmak 

istediklerini söylüyorlardı. Kılık 

kıyafetleri buraların adamı olma-

dıklarını gösteriyordu. Biri (Şakir) 

sakallı, gözlüklü ve nispeten uzun 

saçlıydı. Öteki (Cahit) ise kıvırcık 

saçlarını öyle uzatmış birisiydi ki 

bugünkü anlamda Bonus denilen 

şekle döndürmüştü. Bu hal ve ta-

vırları, benim MTTB’de aralarında 

bulunduğum, sonradan kendileri-

ne Ecmain lakabı takılan gençler 

nazarında, en hafi fi nden bir çizgi 

dışılıktı. Ağır ithamlar ise böylesi 

Şakir Kocabaş’la
Kesişen Yollarımız

Şakir Kocabaş
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■ Şakir Kocabaş

durumlarda küfre kadar varmak-

taydı. Çıktık, çay ocaklarından bi-

risine varıp oturduk. Şakir Koca-

baş ile Cahit Koytak idi bu sevgili 

dostlarım. Cahit’i hemen bildim 

çünkü Diriliş dergisinde şiirleri 

yayımlanıyordu. Lakin Şakir’in 

ismini hiç işitmemiştim. Beni 

nereden bulmuşlardı; neden 

bana ulaşmak ihtiyacı duy-

muşlardı? 

Diriliş yazıhanesine sık-

lıkla uğruyor, derginin İstan-

bul içi dağıtımına yardımcı 

olmaya çalışıyordum. Lakin 

dergiye henüz herhangi bir 

şiir veya yazı vermemiştim. 

Yetmişli yılların başında 

Eskişehir’de Deneme adlı bir 

dergi yayımlanmaya başla-

mıştı. Derginin başlangıç 

yazılarındaki imza dikka-

timi çekmişti: Salah Buha-

ra. (Bu müstearın Atasoy 

Müftüoğlu’na aidiyetini son-

radan öğrenecektim.) Onun 

yazdıklarını kendime yakın 

bulduğumdan şiirler gönder-

miştim ve doğrusu epeyce 

itibarlı sahifelerinde yayım-

lamışlardı. İşte o şiirlerden 

birisinin adı, Ben Asyalı Bir 

Ozan kitabıma aldığım Susan 

Adam idi. Meğer bu iki arka-

daş şiirimi okumuş ve bu şiiri 

yazan kimseyle tanışma ihti-

yacı duymuşlardı. MTTB’de 

bulunduğumu kimden, nere-

den öğrenmişlerdi doğrusu bunu 

bugün bile bilmiyorum. 

Benimle tanışma isteğinin 

birinci sebebi şiirmiş gibi görü-

nüyordu ancak başka ve daha 

eğlenceli bir sebebi de sonraki 

zamanlarda Cahit bana açıklaya-

caktı; yalnızlıklarını biraz olsun 

gidermek ve belki benim bağlantı-

larım münasebetiyle birer ehli na-

mus kız bulup evlenmekti. Buna 

her zaman her üçümüz gülüşüp 

durmuşuzdur. 

Aradığımı bulmuştum. Üçü-

müzün de yalnızlığı giderilmişti. 

İstanbul’da üç şövalye gibi bulu-

şup dolaşmaya, halleşmeye, se-

vişmeye başlamıştık. Cahit ve ben 

şiir yazıyorduk. İkisi aynı okul-

daydı bense hiç devam etmediğim 

Hukuk’a kayıtlıydım. Onlarınki 

bitme aşamasındayken, mektepte 

benim daha çok uzun yolum var-

dı. 

Tanışıklığın ilk günlerinde beni 

kendilerine imam yaparak cema-

atle bir namaz kıldık. Cahit’in 

farzından eda ettiğimiz nama-

zın ardından, müezzinlik te-

şebbüsünü akamete uğratarak, 

namazı selamladıktan sonra 

cemaatime döndüm ve bir 

konuşma yaptım. Yani kısaca-

sı şu dua ve tespihat denilen 

seremoniye fırsat vermedim. 

Neden dua yapmadığımı sor-

duklarında da namazın bizzat 

kendisinin dua olduğunu söy-

leyince, aramızdaki bağ sanki 

daha da kuvvetlendi. Arayıp 

da bulamadıkları, bulup da bir 

türlü paylaşamadıkları kimi 

düşünce ve benimsemeleri ar-

tık açıktan ve müştereken dil-

lendirebilecektik. 

Sultanahmet Camii civa-

rında, Beyoğlu’nda, Cahit ve 

Şakir’in baba evi ve benim 

bekâr evinde buluşup konuş-

malarımız esnasında, uzun 

süredir modern mantık, felse-

fe, semantik, diller ve gramer 

üzerine zihin ve kalbini yor-

muş bulunan Şakir, bana dur-

madan mantık okuyup oku-

madığımı, bu bilgileri nereden 

aldığımı sorup duruyordu. 

Ben de üstatlarım olan ilk mektep 

mezunu terzi M. Said Çekmegil ile 

Malatya’da bir uzak mahallenin 

cami hocası olan Said Ertürk’ten 

bahsediyordum. Şakir buna öy-

lesine şaşırıyordu ki Türkiye’nin 

Şakir tıpkı bizim Malatya’da 
yaptığımız gibi ısrarla lisanın 
ehemmiyeti üzerinde duruyor 
ve Kur’ânda İsrailoğulları’nın 
bir vasfı olarak geçen “onla-
rın dillerini bozun” ifadesini 
taşıyan ayeti sıklıkla konuşu-
yorduk. Diyebilirim ki Vahiy 
ve Sanat adlı kitap çalışma-
ma ilham veren, üçümüzün 
o yıllarda sürdürdüğü konuş-
malardır. Düşünün ki, kulun 
fiilleri hususundaki irade 
hürriyeti üzerinde dururken, 
rahatlıkla, “kul fiillerinin yara-
tıcısıdır” sözünü beraber ve 
onaylayarak tekrarlıyorduk. 
Şakir sonraki kitap çalışmala-
rında, Kur’ân’da Hak Kavramı, 
Kur’ân’da Yaratılış, İslâm’da 
Bilginin Temelleri, Fizik ve 
Gerçeklik ve de İfadelerin 
Gramatik Ayırımı’nda bu 
meseleleri enine boyuna tar-
tışmıştır.
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Müslüman muhitleri için bir hayli 

ileri olduğunu düşündüğü bu an-

layış hakkında, daha da bilgi sahi-

bi olmak istiyor, meraklanıyordu. 

Acaba, bırakın Oksfort’luluğu, 

doğru dürüst mektepli bile olma-

yan hocalarım, bana farkına var-

madan modern mantık mı öğret-

mişlerdi?

Şakir Cahit’le aynı okulda 

Kimya okuyordu ama onun asıl 

meşguliyeti modern mantık ve en 

çok da semantik, dil ve gramer 

meseleleri üzerine alan çalışma-

larıydı. İngiltere’de bulunmuş-

tu. Mevcut Müslüman toplumun 

Kur’ân ile alakasındaki yanlışlığa 

ortak vurgu yapıyorduk. Şakir bu-

nunla beraber semantiğin Kur’ân’a 

uygulanması gereği üzerinde du-

ruyor ve doğru bir anlayışın ancak 

Kur’ân mantığını kavrayarak orta-

ya çıkacağını söylüyordu. O tarih-

ler itibariyle Türkiyeli insanların, 

Müslümanlık idraki bakımından, 

doğrusu lüks sayılabilecek mese-

lelerle meşguldü. Şakir’in ağabeyi 

askerdeyken ilk defa vicdani ret 

hadisesini yaşamış kendisini biz-

zat savunmaya kalkışmış ve bu 

uğurda işkenceler görmüş birisiy-

di. Onun harikulade bulduğum 

savunma metnini de bize oku-

muştu Şakir. Türkiye’de hukuk 

okuyan bana bir model göster-

mekti asıl maksadı. 

İlk gençlik yıllarımızdı. Cahit’le 

benim şiirlerim vardı ve bazı der-

gilerde yayımlanıyordu. Şakir ise 

henüz hiçbir çalışmasını yayımla-

mamıştı. O, ikinci defa İngiltere’ye 

gidip Türkiye’ye bir akademisyen 

olarak döndükten sonra kitapla-

rını yazmaya başlamıştı. Hâlbuki 

biz beraberken, mesela İfadelerin 

Gramatik Ayırımı adıyla kitapla-

şan metindeki meseleleri, sürekli 

tartışır ve aramızda konuşurduk. 

Birbirimizi bulmuştuk tamam 

ama öteki kardeşlerimizin ara-

sında neredeyse soyu tükenmiş 

mahlûk muamelesi görüyorduk. 

İman mevzuu olan mesele ile bilgi 

mevzuu olan meseleleri birbirin-

den ayırmak lüzumunu günlerce 

konuşmuştuk.

İlim ile bilgi, gerçek ile haki-

kat arasındaki farka daha o tarih-

lerde işaret ederek insanların bu 

alandaki aldanışlarına bir çözüm 

arayışı içerisindeydik. Mesela 

müştereken “lügat ilimdir” di-

yorduk. Oysa ıstılah, kelimelere 

düşülen indî, kısmi, hususi ma-

nalardır. İnsanların çoğu kelime 

ve kavramların ilmî manasını bı-

rakıp indî manalarının ardına dü-

şerek yığınla yanlış üretmektedir-

ler. Kur’ân, Peygambere ve O’nun 

toplumuna hitaben “Sana ilim 

geldikten sonra hâlâ mı görmü-

yorsun hakikati” manasına gelen 

uyarılarda bulunur. Burada ilim 

ile İlahi Vahiy aynı değerde görül-

mektedir. Öyleyse rahatlıkla “il-

min kaynağı vahiydir” diyebiliriz. 

Bu ibare M. Said Çekmegil üstadın 

neredeyse tüm eserlerinde geçer. 

Böylesi bilgileri Şakir’le paylaştık-

ça dostluk ve anlaşma zeminimiz 

de artıyordu.

Cahil, bilmeyen insanın sıfa-

tı değildi. Yine Kur’ân “cahilden 

yüz çevir” derken, bilmeyen in-

sanı değil, “bilmediğini bilmeyen” 

insanı kastediyordu. Oysa cahil 

kelimesi de toplumda bu sahih 

anlamıyla kullanıma sokulmuyor-

du. Şakir böyle düşünüyordu; ben 

de M. Said Çekmegil üstadın ellili 

yıllarda yazdığı eserlerinde, aynı 

şeyleri yazmış bulunduğunu ve 

bu meseleleri bizzat Malatya Fikir 

kulübünde, benim liseli yıllarım-

da tartıştığımızı söyledikçe, nere-

deyse bu kendimizce sahih olan 

bilgi paylaşımından ötürü, ikimiz 

de uçuyorduk.

Kavim ve millet kelimesi de 

böyleydi. Aramızdaki konuşma 

konularından birisi de buydu. 

Mesela o tarihlerde Yeniden Milli 

Gâvur Kayırıcılar adlı hikâye kitabım, 1973 yılında ve 
ne yazık ki, Beyaz Saray kitapçılar Çarşısı içerisinde 
bizzat kurduğumuz, Kelime Dergisi yayınları ara-
sında çıkmıştı. Orada Arkamdan Ağlayacak adlı bir 
hikâye metni vardır. Hikâyedeki başkahramanın adı 
Şakir’di. Elbette bu Şakir bizim Şakir’imizden başka-
sı değildi. Nitekim çok sonraki yıllarda yayımlanan 
İstanbul Hikâyeleri adlı kitabımdaki kahramanların 
isimleri Aciz, Muhtaç, Mahrum gibi sembollerle yer 
alırken, yalnızca Şakir ismi açıktan anılmıştır ki bu 
Şakir de bizim Şakir’imizdi. İstanbul Hikâyeleri adlı 
kitabımda bulunan “Are You A Muslim” adlı hikâye, 
o günlerdeki beraberliklerimizi anlatır.
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■ Şakir Kocabaş

Mücadele adlı bir gençlik örgü-

tü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 

daha erken yaşlarında Şakir (veya 

ağabeyi) biraz sempati duymuştu 

onlara. Fakat biz beraberken o ör-

gütün çıkardığı mecmualarda mil-

let kavramının yanlış kullanımın-

dan ötürü eleştiriler yaptığımızı 

hatırlıyorum. Kur’ân, bize göre 

iki millet tanıyordu: İslâm Milleti 

ve Küfür Milleti. Bir başka husus 

bahsi geçen örgütün günlük mec-

mualarında kavim ve millet kav-

ramları yanlış kullanılırken, güya 

ilmi mecmualarında doğru kulla-

nımına da rastlıyor ve bu tezada 

şaşırıp kalıyorduk. 

 Şakir tartıştığımız konuların 

hem Kur’ân’da hem de mantık 

bilgisindeki yerini buluyor getiri-

yor, ben ise Malatya Fikir Kulübü 

içerisinde edindiğim İlahi Vahye 

müstenit düşünme metoduyla, 

ona bir katkı sunmaya çabalıyor-

dum. Cahit yüksek zekâsı, derin 

kültürü ve en çok da çarçabuk 

kavrayışıyla tam ortamızda yer alı-

yordu. 

Şakir tıpkı bizim Malatya’da 

yaptığımız gibi ısrarla lisanın 

ehemmiyeti üzerinde duruyor ve 

Kur’ânda İsrailoğulları’nın bir vas-

fı olarak geçen “vahyin dilini bo-

zarlar” ifadesini taşıyan ayeti sık-

lıkla konuşuyorduk. Diyebilirim 

ki Vahiy ve Sanat adlı kitap ça-

lışmama ilham veren, üçümüzün 

o yıllarda sürdürdüğü konuşma-

lardır. Düşünün ki, kulun fi illeri 

hususundaki irade hürriyeti üze-

rinde dururken, rahatlıkla, “kul 

fi illerinin yaratıcısıdır” sözünü 

beraber ve onaylayarak tekrarlı-

yorduk. Şakir sonraki kitap çalış-

malarında, Kur’ân’da Hak Kavra-

mı, Kur’ân’da Yaratılış, İslâm’da 

Bilginin Temelleri, Fizik ve Ger-

çeklik ve de İfadelerin Gramatik 

Ayırımı’nda bu meseleleri enine 

boyuna tartışmıştır. Oralarda kla-

sik akait kitaplarının görüşlerini 

(çoğu kere zımnen) eleştirmiş ve 

Kur’ân’ın demek istediğini ortaya 

koymaya çalışmıştır. 

Hud suresi ve Hucurat suresi’ni 

sıklıkla okuduğunu hatırlıyorum. 

Malatya’da iken M. Said Çekme-

gil üstattan her vesileyle işitti-

ğim Peygambere atfedilen şu söz, 

Şakir’in de dilinden düşmüyordu: 

“Hud suresi (yahut az sonra anı-

lacak olan ayet, m.ö.m.) beni ih-

tiyarlattı” diyormuş Allah Rasûlü. 

Ben bunu hem Çekmegil’den işit-

miş hem de Hasan Basrî Çantay 

mealinin dip notlarından bizzat 

okumuştum. Peygamber sözünün 

söylenmesine vesile olduğu bildi-

rilen ayetin meali ise hatırladığım 

kadarıyla şöyleydi: “Emrolundu-

ğun gibi doğru ol!” 

Evet, doğru olmak, dürüst ol-

mak elbette insana onur kazan-

dıran ahlaki erdemlerdir. Lakin 

insan, kılavuzu olmadan, İlahî 

Vahyin rehberliğini gözetmeksi-

zin nasıl doğru olacaktı? Nitekim 

ezbere hemen herkesin Kur’ân 

hakkında konuşurken söylediği 

bir söz vardır: “Kur’ân oku diyor” 

denilir. Oysa biz biliyor ve açıklı-

yorduk ki Kur’ân yalnızca “oku” 

demiyordu. “Seni yaratan Rabbi-

nin adıyla oku” diyordu. Ve bu iki 

söyleyiş arasındaki muazzam farkı 

biliyor ve kalben onaylıyorduk. 

Bazen düşünüyorum ve di-

yorum ki acaba bizler Türkiye’de 

bahsi geçen mevzuları tartışan-

ların ilklerinden miydik? Mese-

la Kur’ân’a yönelik literal (lafzi) 

okuyuşların yanlışlığını pekâlâ bi-

liyorduk. Bilimselci, tarihselci ve 

mantıki okumaların marazlarına 

dair de söylediklerimiz, okuma-

larımız ve tartışmalarımız vardı. 

Bütün bu konuşmaların ana çer-

çevesini çizen neticede yine sevgili 

Şakir arkadaşımızdı.

Gâvur Kayırıcılar adlı hikâye 

kitabım, 1973 yılında ve ne yazık 

ki, Beyaz Saray kitapçılar Çarşı-

sı içerisinde bizzat kurduğumuz, 

Kelime Dergisi yayınları arasında 

çıkmıştı. Orada Arkamdan Ağla-

yacak adlı bir hikâye metni var-

dır. Hikâyedeki başkahramanın 

adı Şakir’di. Elbette bu Şakir bi-

zim Şakir’imizden başkası değil-

di. Nitekim çok sonraki yıllarda 

yayımlanan İstanbul Hikâyeleri 

adlı kitabımdaki kahramanların 

isimleri Aciz, Muhtaç, Mahrum 

gibi sembollerle yer alırken, yal-

nızca Şakir ismi açıktan anılmıştır 

ki bu Şakir de bizim Şakir’imizdi. 

İstanbul Hikâyeleri adlı kitabımda 

bulunan Are You A Muslim adlı 

hikâye, o günlerdeki beraberlikle-

rimizi anlatır.

Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsiri 

yeni bir baskı yapmıştı. Biz üçü-

müz Kur’ân üzerine konuştuğu-

muzda umumiyetle bu tefsirden 

yararlanırdık. Şakir’in evinde tef-

sirin tam takımı mevcuttu. Bir ta-

kım da ben edinmek istiyordum. 

Lakin buna maddi gücüm yetmi-

yordu. Arkadaşlarım aralarında 

para toplayarak bana da bir takım 

tefsir almışlardı.

Tefsiri tam dokuz ay tahsil 

edercesine okumuştum. Bazen 
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arkadaşlarımla beraber okuyor, 

mütalaalar yapıyorduk. Onu oku-

dukça da memlekette mevcut din, 

kitap, itaat, ibadet, ilah, rab, dua, 

şefaat, miraç gibi tartışmalı konu-

lar hakkındaki genel kanaat ney-

se, neredeyse onun tam tersi bilgi 

ve belgelere ulaşıyorduk. Elmalılı 

merhum müfessirin, Zemahşeri, 

Razi gibi tefsirlerden aktardıkları, 

Ragıp el-İsfahani’nin el-Müfredât 

adlı Kur’ân lügatine dayanarak 

yaptığı yorumlar, bizi öylesine 

tatmin ediyordu ki, her gün yeni 

bir mesele açıyor ve her gün top-

lumun genel kabullerinden biraz 

daha uzağa düşüyorduk.

Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsiri-

ni dokuz ay gibi bir sürede bazen 

yalnız başıma bazen arkadaşla-

rımla beraber okuyup bitirmiştim. 

Onu okuduğum tarihlerde de on-

dan öğrendiklerimi sürekli etrafı-

ma açıyor ve her seferinde de tep-

kiler alıyordum. İnsanlar tefsire 

diş geçiremiyor, onu aradan çıka-

rarak bize yükleniyorlardı. Ya yan-

lış anlamışsak, biz kim oluyorduk 

ki Kur’ân okuyup oradan ahkâm 

kesiyorduk! vb.

Tepkiler elbette hiçbirimizi yıl-

dıramazdı. Öyle bir gün gelmişti 

ki ben mektebi iyice boşlamıştım. 

Yolunu bile unutmuştum neredey-

se. Sürekli beraber oluyoruz, oku-

yor ve tartışıyoruz. Farklı arkadaş 

gruplarıyla karşılaşıp da İslâm’ın 

herhangi bir meselesi üzerine ko-

nuşuyorsak, bizim söyledikleri-

miz ezberleri bozmasıyla hemen 

gün yüzüne çıkıyordu. Derhal 

muhalefet çığlıkları kopuyordu. 

Ve muhataplarımız bize soruyor-

lardı: “kardeş siz nerede okuyorsu-

nuz?” diye. Bu sorulardan maksat, 

bizim İslâm Enstitüsü’nde oku-

madığımızın ortaya çıkmasını sağ-

lamaktı. Böylece İslâmi meseleler 

üzerine konuşma hak ve maluma-

tımızın bulunmadığı bilinecek ve 

insanları etkilememiz önlenecekti. 

Sorular bilgilenmek maksadı 

gibi bir iyi niyet taşımadığı gibi 

besbelli bariz kötü niyet ürünüy-

dü, nifak ve haset yüklüydü. İşte 

böyle bir sualin sorulduğu or-

tamda galiba Ali Bulaç da varmış. 

Yine birileri sormuş bana nerede 

okuduğumu. Ben evvela kahve-

lerde, çay bahçelerinde okuduğu-

mu söyleyerek suali anlamazdan 

gelmişim. Karşıdaki meramını bu 

kez biraz daha açık ederek, be-

nim okuduğum mektebi sordu-

ğunu söylemiş. İşte o zaman ben 

“Elmalılı Hamdi Yazır Fakültesi 

üçüncü sınıfında okuyorum” deyi-

vermişim. Meğer o aylarda tefsirin 

üçüncü cildini okuyormuşum. 

İşittiğim kadarıyla bu hadiseye 

tanıklık eden arkadaşım Ali Bu-

laç, bazı konuşmalarında etrafına 

benim bu ifademi galiba ilginç bir 

örnek olarak anlatıp duruyormuş.

Türkiye’deki genel kabulleri 

aşan, onlarla zaman zaman kav-

ga eden, tartışan bir Müslümanlık 

anlayışımız vardı. Bunun kaynağı, 

herkesin itibar ettiğini söylediği 

ama biz okuduktan sonra onların 

okumadığını, sayfalarını bile aç-

madıklarını öğrendiğimiz Elmalılı 

tefsiri ile benim Malatya’dan getir-

diğim anlayış idi. 

Elmalılı tefsirinin özellikle 

birinci cildi son derece yoğun 

bilgi yüklüdür. Çünkü bu tefsir, 

Kur’ân’ın ana konuları ve kav-

ramlarını, okuyucu tarafından ilk 

defa görüldüğü her yerde, onları 

sağlam lügat ve tefsir bilgilerinin 

süzgecinden geçirerek aktarır. 

Böylece kimi kavramların, bu-

güne kadar alışa gelinen karşı-

lıklarının dışındaki, daha sağlam 

ve sahih anlamlarını öğrendikçe, 

evvela renkler ardından zihinler 

inkılâplar yaşıyordu. Şunu itiraf 

etmeliyim ki ben, kendisine kü-

çük taşra şehri Malatya’da hasbel 

kader kimi yol göstericiler, üstat-

lar, ağabeyler bulmuş birisiydim. 

Lakin Şakir böyle birileri olmak-

sızın benim ulaştığım yerlerin de 

çok ötesine geçmiş bir idrak ve 

iz’an sahibiydi. Özellikle Kur’ân 

üzerindeki derinlikli ve sahih bilgi 

kaynağı, zannımca onun modern 

mantık çalışmalarını da aşan, bü-

yük ekseriyetle Elmalılı Hamdi Ya-

zır Tefsiri ve Ragıp el-İsfahani’nin 

lügatiydi. 

Şakir Kocabaş’ın özellikle kav-

ramlar üzerinde kılı kırk yarar-

casına gösterdiği titizliğin, bazen 

karakterinden kaynaklandığını 

düşünebilsek bile Elmalılı tefsi-

ri, özellikle de Ragıp el-İsfahani 

Lügatinin etkisi, görmezden ge-

linemez. Elmalılı tefsiri Türkçede 

tek ve ilk olması bakımından son 

derece önemli ve değerlidir. Lakin 

ne gariptir ki böylesi bir tefsire 

Türkçe dili, Müslüman Osmanlı 

zamanında ulaşabilmiş değildi. 

Şakir Kocabaş
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Kemalist cumhuriyet ise belki 

başka bir niyetle yazdırtmış ve 

Müslümanlara onu kazandırmıştı. 

Türkçe okuyup yazmaya mahkûm 

olanların elinde başka bir sağlam 

kaynak da maalesef mevcut değil-

di.

Bakara suresinin başındaki bir 

ayette “insanların inandığı gibi 

inanın” şeklinde tercüme edilmiş 

bir bölüm vardı. Elmalılı merhum, 

bu bölümden hareketle, fıtrat dini 

olan İslâm’dan bahsediyor ve fıt-

ratını bozanların hem Müslüman-

lık hem de insanlıktan çıkmış 

olacaklarını söylüyordu. Çünkü 

İslâm fıtrat diniydi, fıtratını bozan 

İslâm’dan da çıkmış sayılırdı. Bu 

durumda yani fıtratını bozan kişi, 

artık Kur’ân’a göre, insan sıfatıyla 

anılamazdı. Böyleleri şimdi, bit-

kisel hayat sahibi şaşkınlar gibi, 

tabiatın bir unsuruna dönüşmüş-

lerdir. Biz de artık iyi biliyorduk ki 

bütün insanlar İslâm fıtratı üzere 

doğuyorlar. Onların Yahudi, Hı-

ristiyan, Mecusi gibi farklı dinlere 

mensubiyetleri, doğuştanlıkların-

dan sonraki aile, mektep ve çevre 

gibi dış etkiler sebebiyledir.

Bu hakikatleri öğrendiğimiz 

gün, Sultanahmet semtindeki bir 

çay ocağında oturan Hippy kılıklı 

batılı turistlerle konuşmaya başla-

mıştık. Onlara dönük ilk sualimiz 

şuydu: “Are You A Muslim?” Yani 

“siz Müslüman mısınız?” diye so-

ruyorduk. Daha doğrusu güzel ve 

gelişmiş İngilizcesiyle Şakir soru-

yordu. 

Genç turistler bu sual karşısın-

da evvela bir şaşkınlık yaşıyorlar-

dı. Kimisi “Nasıl yani Müslüman 

olmamız mı gerekiyor?” şeklinde 

karşılık veriyorlardı. İşte o zaman 

Şakir “elbette” diye sözü alıyor ve 

Tefsirden öğrendiğimiz bilgi çer-

çevesinde turisti aydınlatmaya ça-

lışıyordu.

Öyle ya mademki bütün insan-

lar İslâm fıtratı üzere doğmuştur, 

o halde doğarken Müslüman olan 

her insanın, hala Müslüman kal-

mış olması en öncelikli ihtimaldir. 

Öyleyse karşılaştığımız bir yaban-

cıyı, peşin fi kirle, mensubu bu-

lunduğu kavmin dininde sanmak 

yerine, Müslüman kalmış olması 

ihtimalini gözetmeli değil miydik?

Günün birinde, mademki 

mantık diye bir bilgi dalı bizi ala-

kadar etmektedir, o halde inanan 

insanların bir disiplin içerisinde 

bulunması gerektiğini savunmaya 

kalkışmıştım. Disiplin, üniforma, 

askerlik, savaş gibi kavramlara 

alerjisi bulunan Şakir, bana şid-

detle karşı çıkmıştı. Benim esasen 

söylemek istediğim, çalışmaları-

mızda bir metot ya da usul bulun-

ması gerektiğiydi. Ancak yanlış 

kelimeyle dile getirmiştim. Bunun 

yerine eğer ölçü kelimesini kul-

lansaydım bir itirazı olmayacaktı, 

biliyorum. Disipline olan alerjisi 

meseleyi askeri disiplin şeklinde 

anlamaya yönelik idi. Yoksa ken-

disi çalışmalarında son derece titiz 

ve de disiplinliydi gördüğüm ka-

darıyla. 

Hayatında laubali veya malaya-

ni diyebileceğimiz hiçbir aksama-

ya rastlamak mümkün olmayan 

arkadaşımız Şakir, yapıp ettiği, 

inanıp inkârdan geldiği her husus-

ta, olabildiğince ciddi idi. Vesika-

sız, belgesiz, alt yapısı, kökü bu-

lunmayan meselelerle uğraşmaz, 

bizi de uğraşır görmek istemezdi. 

Biz yani ben ve Cahit, ona göre 

biraz daha gevşek miydik bilmi-

yorum ama muhtemelen sanatla 

meşguliyetimizden ötürü olsa ge-

rek, bazen hafi fl emek maksadıyla, 

kimi girişimlerimiz olurdu. Ama 

Şakir’in hayatında gördüğüm ka-

darıyla böylesine masum açıklara 

dahi yer yoktu. 

Şakir Kocabaş’ın özellikle kavramlar üzerinde kılı 
kırk yararcasına gösterdiği titizliğin, bazen karak-
terinden kaynaklandığını düşünebilsek bile Elmalılı 
tefsiri, özellikle de Ragıp İsfahani Lügatinin etkisi, 
görmezden gelinemez. Elmalılı tefsiri Türkçede tek 
ve ilk olması bakımından son derece önemli ve 
değerlidir. Lakin ne gariptir ki böylesi bir tefsire 
Türkçe dili, Müslüman Osmanlı zamanında ulaşa-
bilmiş değildi. Kemalist cumhuriyet ise belki başka 
bir niyetle yazdırtmış ve Müslümanlara onu kazan-
dırmıştı. Türkçe okuyup yazmaya mahkûm olanların 
elinde başka bir sağlam kaynak da maalesef mevcut 
değildi.
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Öylesine tabir caizse satranç-

sız, ıvazsız, garazsız bir adamdı 

ki o, asla oyun oynamaya gel-

miyordu. Gülmeleri tebessüm 

boyutunu geçmez, hatırladığım 

kadarıyla bizler gibi kahkahalara 

boğulmazdı mesela. Ancak şunu 

söyleyebilirim, model olması ba-

kımından Cahit Zarifoğlu, o za-

manların modasına uyarak dün-

yayı otostopla dolaşma hevesine 

kapılmış ve bunu gerçekleştirmiş-

ti. Cahit Zarifoğlu’nun bu tercihi-

ni sanatkârane bir macera hevesi 

olarak değerlendirmek mümkün-

dür. Bir tür modern dervişlik de 

gizlidir bu seçimin arka planın-

da. Dünyaya boş vermişlik, dün-

ya acılarından kaçış aranabilirdi 

onun davranışında.

 Böylesi bir yol ve yordamı 

Cahit’le beraber Şakir de gerçek-

leştirmişti. Benim tabansızlığı-

ma denk geldiğinden aralarında 

yoktum. Onlar, ikisi bir yılbaşı 

günü yine otostop yoluyla, Bursa 

Uludağ’a gitmişlerdi. Galiba bir 

bütün geceyi hiçbir yerde uyu-

maksızın orada geçirdikten sonra, 

yine otostop marifetiyle İstanbul’a 

dönmüşlerdi. Şakir’in buradaki 

tercihini alelade bir macera hevesi 

yahut dünyaya boş vermişlik veya 

dervişlikle açıklamak zordur. O, 

başka arayışların adamı idi. Bura-

daki protest tavrın, evvela kurulu 

düzene karşı yapıldığını söyleye-

biliriz. Yine işte tam burada, ku-

rulu düzenin disiplin sağlansın 

diye koyduğu lüzumsuz, anlam-

sız kuralların çiğnenmesinden 

duyulacak olan hazzı tatmaktan 

söz edebiliriz. Rahata yatan, ra-

hata kaçan, ölürken kendisi için 

Allah’tan rahat döşek ölümü talep 

eden, geniş Müslüman kalabalığın 

bu kolaycılığına bir sille atmak, 

bir gösteride bulunmak da diyebi-

liriz bu tercihe. 

Ben çok sonraları İstanbullu 

olmuş, nicedir İstanbul’da yaşıyor 

olmama rağmen daima taşralı kal-

mış birisiydim. Onlar benden çok 

evvel İstanbul’a gelmiş, yerleşmiş-

lerdi. Hele Şakir, İstanbul’u İstan-

bul yapan en eski mahallelerden 

birisinin, Yahya Kemal’in şiiriyle 

şöhretine şöhret katılmış bulunan 

Koca Mustafa Paşa semtinin çocu-

ğuydu. Hem de doğma büyüme 

oralıydı. İstanbul’u adım adım, 

sokak sokak çok iyi tanıyorlardı. 

Bu bilgisi sebebiyle sonraki yıllar-

da Cahit’le ben, İstanbul’da nere-

deyse adım atmadık, çiğnemedik 

sokak, semt ve mahalle bırakma-

mıştık. Mesela şehirde mevcut, 

her iki büyük boğazı birden sey-

redebileceğimiz, çok eski tabyala-

rın bulunduğu en yüksek tepelere 

tırmanmış, oralardan torbalar do-

lusu hüdai nabit meyveler (en çok 

ayva) devşirmişizdir.

Yine İstanbul’u tanımak en çok 

Beyoğlu’nu, İstiklâl Caddesi’ni 

hatta meşhur sinemacılar soka-

ğı Yeşilçam’ı tanımak anlamına 

gelirdi. Benim Gâvur Kayırıcılar 

kitabımda kahramanı Şakir olan 

hikâyemin mekânıdır Beyoğlu. 

Öyle ki o hikâyeyi yazdıktan son-

ra yayımlanmadan önce okuyan 

Cahit, hadisenin geçtiği cadde-

deki noktayı bile tahmin etmişti. 

Malumdur ki düşünce ve inanç 

hürriyeti alanında, memlekette 

büyük bir kısıtlama, bizim bütün 

gençliğimiz boyunca sürüp gel-

mişti. Konuşmalarımızı, yazıları-

mızı rümuzlar ve semboller aracı-

lığıyla sürdürüyor, güya düzenin 

hışmından kendimizi korumaya, 

kurtarmaya çabalıyorduk. 

Sağ sol kavgaları almış başı-

nı gitmişti. Üstelik her yerde örfi  

idarenin baskısı gözleniyordu. 

Şakir’in şiddetle karşı çıktığı bu 

uygulama, ister istemez bizi de 

kısıtlıyordu. Gerçi biz hiçbir za-

man sıradan sokak kavgalarının 

bir öğesi, objesi olmamıştık ve 

olmayacaktık. Bizim derdimiz 

düşünme idi. Düşündüklerimizi 

herhangi bir kısıtlanmaya maruz 

kalmaksızın söyleyebilmek ve 

inandıklarımızı, kimsenin kına-

masından korkmaksızın yaşaya-

bilmekti davamız. Bu kadarına 

bile imkân ve fırsat verilmiyordu. 

Münevver insanlar polis tarafın-

dan izleniyor, yazarçizerler ha-

pishaneleri boyluyordu. Öğrenci-

ler de kendi aralarında kamplara 

ayrılarak, sırtlarını güç ve kuvvet 

sahibi bir oluşuma dayamak is-

tiyorlardı. Arkamdan Ağlayacak 

adlı hikâye işte böyle bir vasatta 

yazıldı ve Şakir’e elbette orada 

başrol verildi.

Durduğumuz yerde aralarında 

yaşadığımız toplumdan giderek 

başkalaşıyorduk. Onların öğreti-

siyle bizim kazanımlarımız ara-

sında ciddi çatlaklar doğmuştu. 

Bunu sadece bizim camia diyece-

ğimiz kesim açısından söylemi-

yorum. Türkiye’de yaşayan bütün 

düşünce ve inanç mensupları için 

de rahatlıkla söyleyebilirim. Me-

sela Oğuz Atay isimli bir adamın 

Tutunamayanlar adlı bir romanı 

yayımlanmıştı. Solcu mecmua ve 

gazetelerde aleyhinde kimi yazılar 

yayımlanınca dikkatimizi çekti. 

Doğrusu Oğuz Atay’ın biraz da 
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■ Şakir Kocabaş

Şakir ve Cahit’le aynı mektebe, 

İTÜ’ye mensup bir kalem erba-

bı olması bizi ona yöneltmiş ol-

malıydı. Diyebilirim ki hemen 

herkesten önce, yani sağcılardan 

zaten önceydi tutumumuz, ancak 

birçok solcudan da önce, bu kita-

bı yutarcasına okumuş ve müthiş 

etkilenmiştik. 

Solcuların yıllardan beridir 

mevcut kurulu düzene karşı sergi-

ler gibi oldukları yapay ve daya-

naksız mücadelede, orayı burayı 

kırıp dökmek, belediye otobüsleri 

ve trenlere zarar vermekten baş-

ka yaptıkları ne vardı? Şehirlerde 

polisle, kırsal bölgelerde jandar-

mayla savaşıyor ve “Bu düzen de-

ğişmelidir” diyorlardı. Ve mesela 

o zamanki İsrail Başkonsolosu Ef-

raim Elrom’u kaçırıp öldürüyor-

lardı. Böylesine kaba bir mücade-

lenin ne gibi bir anlamı olabilirdi 

ki? Oysa yine hemen hemen solla 

aynı kanaatleri paylaştığı gözle-

nen Oğuz Atay, daha farklı bir yol 

ve yordam seçmişti. Olağanüstü 

nükte ve ince alay yüklü bir dille 

sistemin temelini dinamitliyordu. 

Mevcut sistemden elbet biz de en 

az solcular kadar rahatsızdık. Öy-

leyse bu eser bizim de kalbimizi 

okşuyordu. Nitekim biz, mensu-

bu olduğumuz camianın zıddı-

na mesela Dolmabahçe açıkları-

na demirleyen Amerikan Altıncı 

Filosu’na, kimi solcularla beraber, 

“go home” diyenlerdendik. 

Daha sonraki yıllarda yeni ya-

yımlanacak olan eserlerinde ince 

alay yüklü bir dil kullanan Oğuz 

Atay, herkeslerden çok evvel, bi-

zim favori yazarlarımız arasında 

yerini çoktan almıştı.

Beyoğlu’ndaki Dünya ve Fitaş 

Sinemaları bir de galiba Yeşilçam 

Sokağı’na yakın bir yerdeki Bup 

Cafeterya, sık uğraklarımızdan 

birisiydi. Bup Cafeterya’ya ben 

ilk kez adımımı onlarla atmıştım. 

Onlar, ikisi İTÜ’de okudukların-

dan, muhtemelen mekteplerine 

en yakın ve öğrenci bütçesine en 

uygun bir yemek salonuydu bu-

rası. Yanılmıyorsam o tarihlerde 

İstanbul’da henüz Mc Donals v.s. 

gibi yerlerin bir şubesi yoktu. Biz 

de böylesi cafeteryalarda ucuzun-

dan çöp şiş yiyerek karnımızı do-

yuruyorduk. 

Biz Cahit’le iki türkü sever-

dik. Enstrüman çalamıyorduk 

lakin Harput ve Erzurum Türkü-

leri favorimizdi. Sonradan tövbe 

ettiğimiz sigaralarımızın markası 

genellikle Bafra idi. Lucien Blaga 

okumaktan zevk alıyorduk. Şakir 

pipo içiyor, gitar çalıyor ve Witt-

genstein okuyordu. 

Şakir’le hayatının ilk evresin-

de sıkı, sağlam bir beraberliğimiz 

olmuştu. Bu onun olgunlaşma, 

değişme, dönüşme çağına denk 

düşer; tıpkı bizde olduğu gibi. 

Etrafımızdan, toplumumuzdan, 

atalarımızdan, onların getirdikle-

rinden ayrılıyorduk. Kelimelerin, 

kavramların ehemmiyetini konu-

şuyorduk ki, 1973 yılında kura-

cağımız yayınevine, Kelime adını 

verişimizin hikmeti de burada 

yatmaktadır. Üçümüzün kişisel 

tarihine tanıklık edecek en de-

ğerli belgeyi Cahit, Yoksulların ve 

Şairlerin Kitabı’ndaki kimi şiirle-

riyle bırakmıştır. Şakir İngiltere’ye 

bizler de işlerimize koyulmuştuk. 

Onun gidişi kendisini son görü-

şümüzdü. Türkiye’ye bir akade-

misyen olarak dönünce buluşma 

imkânı bulamamış olsak da, ara-

da gelip giden öğrencilerinden 

selamlarımızı tebessümle aldığı-

nı bildiğim Şakir arkadaşım için, 

Rabbimden sonsuz mağfi ret diler-

ken, yazımı Cahit’in şiiriyle bitir-

mek istiyorum:

bu gece sabaha karşı dörtte uyandım

rüyamda Mesihli yıllarımın havarilerinden

şakir vardı ve kırk yıl önceki gibi

yine yüksek, büyük ve erdemli

ama gerçekleştirilmesi

yalvaçlar için ‘ip üzerinde’

şairler için de ‘suların üzerinde’

yürümek kadar zor,

yani hemen hemen imkânsız

şeyler öneriyordu

itirazlarımı yapamadan uyandım.

o günlerin pipolu, gitarlı, wittgenstein’lı şakir’i!

ve onun, artistik jimnastikle

 gazali’ye sembolik mantık öğretme çabaları

britanya’dan dolaşan hac yolculukları;

metin’in ikonoklastik provokasyonları,

benimse, bitmemiş şiirlerimin

döküntüsü saçıntısı arasında,

üçümüzün de yitirdiğimiz

şu lümpen ‘galatalı Mesih”!

ve biz, üçümüz,

onun dağılan şürekâsı!

Şakir Kocabaş’ın 
Tüm Kitapları 

Pınar Yayınları’nda

Yakında Kitapçılarda...
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Mehmet Kubat:
“Hasan el-Basrî’nin risalesi İslâm dünyasında 

itikada dair kaleme alınan ilk orijinal yazılı 
vesikadır ve bu sahada günümüze kadar ulaşmış 

ilk kelâmî metindir.”

Hasan el-Basrî, Hz. Peygamber’in hanımı Ümmü Seleme’nin terbiyesiyle büyümüş, yetmişi Bedir ashabından 

olmak üzere sahabenin önde gelenlerinden beş yüz kadarı ile görüşme imkanı bulmuş önder bir alimdir. Hasan 

el-Basrî’yi önemli kılan şey, İslâm düşüncesinin teşekkül dönemi olarak adlandırılan ve daha sonra kurumsalla-

şarak birer siyasi ve itikadi model haline gelen mezheplerin fikirlerinin oluşmaya başladığı bir dönemde yaşamış 

olması ve nüve halinde yeni şekillenen İslâmi her tür disiplinin gelişmesine katkıda bulunmuş olmasıdır. Son 

günlerde onun Kader Risalesi etrafında tartışmalar yapıldığı görülmektedir. Mehmet Kubat Hasan el-Basrî’nin 

hayatını ele aldığı  çalışmasında İslâmi ilimlerin diğer alanlardaki konumuyla birlikte Hasan el-Basrî’nin daha 

çok kelamcı kişiliği, kelam ilmindeki yeri ve kelami/itikadi görüşleri üzerinde durulmaktadır. Kubat’la Hasan 

el-Basrî’yi konuştuk.

Asım Öz

‹ slâm düşünce tarihi ile ilginizin 

gittikçe arttığını, çalışmalarını-

zın bu yönde yoğunlaştığını görü-

yoruz. Böyle bir ilginin nedenle-

rinden söz eder misiniz?

Üniversitedeki akademik çalış-

malarımı Kelâm Bilim Dalı’nda 

sürdürmekteyim. Bilindiği üzere 

Kelâm, İslâm tarihi boyunca orta-

ya çıkan bütün ekollerin inanç ve 

düşüncelerini ele alıp irdeleyen, 

İslâm dininin inanca ve davra-

nışlara dair ilkelerini nasslardan 

hareketle belirleyen ve aklî yön-

temlerle temellendirip savunusu-

nu üstlenen İslâmî bir disiplindir. 

Dinin doğrudan doğruya itikadî, 

dolaylı olarak da amelî hükümle-

rini aklî delillerle temellendirmeye 

yönelik bütün faaliyetler Kelâm’ın 

kapsamına dâhil edilebilir. Hatta 

Kelâm, sadece dinin esaslarını 

naklî ve aklî delillerle kanıtlayan 

bir ilim olmayıp, aynı zamanda 

siyasî ve içtimaî bütün problem-

leri çözmeye yönelen bir disiplin 

durumundadır. Bu nedenle günü-

müz koşullarında konusu ve kap-

samını göz önünde bulundurarak 

Kelâm’ı İslâm Düşüncesi Tarihi 

olarak adlandırabiliriz.

Müslümanların geçmişte yaptı-

ğı ilmî faaliyetler, insan ve kâinatı 

kavrayış tarzları, olay ve olgulara 

bakış açıları, düşünce ekolleri-

nin fikrî temelleri, çağımızdaki 

düşünce akımlarının tarihî kökleri 

vb. konularda ne yazık ki bütün-

cül bir bilgi birikimine sahip deği-

liz. Geleneği kuşanmadan ânı ve 

geleceği inşâ etmenin mümkün 

olmadığı gerçeğinden hareketle, 

her biri geçmişi geleceğe bağ-

layan birer köprü mesabesinde 

olan önder âlimlerin, onların 

oluşturduğu ekollerin düşünce 

biçimleri ile olay ve olgulara bakış 

açılarını doğru algılayıp analiz 

etmenin günümüz sorunlarına 

çözümsel yaklaşımlarda bulun-

mak açısından önemli olduğu 

izahtan vârestedir. Bu hususlar, 

Mehmet Kubat
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İslâm düşünce tarihine olan ilgimi 

arttıran, çalışmalarımı bu yönde 

yoğunlaştırmamı sağlayan neden-

lerden bir kaçıdır.

Hasan el-Basrî’nin hayatından 

ve düşüncesinin oluşma sürecinden 

kısaca söz eder misiniz?

Hasan el-Basrî, Müslüman 

Araplar Meysân (Irak)’ı fethettik-

lerinde köle edinilen Yesâr adlı bir 

şahsın oğludur. Yesâr, Ensâr’dan 

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kâtibi 

ve tercümanı ünlü sahabî Zeyd b. 

Sâbit’in âzatlısıdır. Annesi Hayrâ 

ise, Resûlullah (s.a.v.)’in eşi Ümmü 

Seleme (r.a.)’nın âzatlısıdır. Irak 

hıristiyanlarından biri olan Yesâr, 

İslâm fütuhatı esnasında esir edi-

lerek Meysân’dan Medine’ye götü-

rülmüş, orada Zeyd b. Sâbit’in 

âzatlıları arasına girerek, Hz. 

Ümmü Seleme (r.a.) âzatlılarından 

Hayrâ adında bir kadın ile evlen-

miş ve bu izdivâcından Hicrî 21 

yılında Hasan doğmuştur. Bilin-

diği üzere bu tarih Hz. Ömer’in 

hilâfetinin son ikinci senesidir.

Kaynaklar, Hz. Ümmü Sele-

me (r.a.)’nın çocukluğu esnasın-

da Hasan’ı emzirdiğini, yani ona 

sütanneliği yaptığını, bu yüz-

den onunla daha çok ilgilendi-

ğini, onun bilgili ve hakîm bir 

kişi olarak yetişmesinde, fesahât, 

belâgat ve hikmet sahibi olma-

sında yaşadığı bu ortamın büyük 

rol oynadığını vurgularlar. Yine 

kaynaklar, Hasan’daki kemâl, hik-

met, fesâhat ve belâgati, Ümmü 

Seleme’nin kendisini emzirme-

sine bağlarlar. Ayrıca kaynak-

lar, Ümmü Seleme’nin, Hasan’ı 

Hz. Ömer’e götürdüğünü ve Hz. 

Ömer’in onun için “Ya Rabbi, onu 

dinde fakîh kıl ve insanlara sev-

dir!” şeklinde dua ettiğini rivâyet 

ederler.

Fikirleri çoğunlukla Hz. 

Ömer’inkilere benzetilen Hasan 

el-Basrî’nin, on iki yaşında 

Kur’ân’ı ezberlediği söylenir. Hz. 

Osman, Ali, Âişe, Talha, Züber 

ve Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r. anhum) 

gibi sahabenin önde gelenleri-

nin yaşamlarına tanıklık etmiş 

olan Hasan el-Basrî’nin, yetmi-

şi Bedir gazisi, toplam beş yüz 

kadar sahabî ile görüşme imkânı 

bulduğu rivayet edilmiştir. Onun 

ilminden faydalandığı sahabîler 

arasında Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a.) 

ve Enes b. Mâlik (r.a.) ilk sırada 

zikredilirler.

Hasan el-Basrî, Vâdi’l-Kurâ’da 

yetişmiş, orada kendisini ilme ada-

mıştır. Yetişkinliğinde Afganistan 

dolaylarında Doğu İran’ın fethine 

(43/663) katılan Hasan el-Basrî, 

bu seferden kısa bir müddet sonra 

da Horasan Vâlisi Rebi’ b. Ziyâd’ın 

kâtipliğini yapmıştır. Sıffin sava-

şından bir sene sonra Basra’ya 

giden Hasan el-Basrî, Ömer b. 

Abdülaziz döneminde kısa bir 

süre Basra kadılığı yapmış, daha 

sonra bu görevinden istifa ede-

rek ilim ve vaazla meşgul olmuş-

tur. Hayatının bundan sonraki 

dönemini eviyle mescit arasında 

geçiren Hasan el-Basrî, mescitte 

ve evinde dinî sohbetler yapa-

rak halkı İslâm’ın ibâdet ve ahlâk 

prensiplerini samimiyetle benim-

seyip tam bir ihlâsla yaşamaya 

davet etmiştir.

Hasan el-Basrî, bir asra yak-

laşan ömrünün sonlarında hasta-

lanmış, 110/728’de vefat etmiştir. 

Bütün belde halkının cenazesine 

katılması ve defin işiyle meşgul 

olması sebebiyle, o güne kadar 

hiç görülmemiş bir şekilde cami-

de cemaatle ikindi namazı kılı-

namamıştır. Bu hadise, Hasan 

el-Basrî’nin, kendi zamanın-

da umumî bir hürmet ve genel 

bir kabule mazhar olduğunu 

göstermesi açısından oldukça 

mânidardır.

Onun yaşadığı çağ, “İslâm 

Düşüncesinin Teşekkül Dönemi” 

diye adlandırılmaktadır. Hasan 

el-Basrî’yi İslâm düşünce tarihi 

içinde özgün kılan noktalar neler-

dir?

İslâm düşünce tarihi içinde 

Hasan el-Basrî’yi özgün kılan 

hususlardan ilki, onun Hz. 

Peygamber’in rahle-i tedrîsinden 

geçmiş 70’i Bedir ashâbından 

olmak üzere toplam 500 kadar 

sahabe ile görüşme fırsatı bulmuş 

olmasıdır. O, bu vesileyle sahabe-

nin düşünce dünyasına, eş deyişle 

Kur’ân ve Sünnet’e dayalı İslâm’ın 

ilk dönemindeki uygulamalarına 

bizzat tanık olma imkânına sahip 

bulunmasıdır.

Hasan el-Basrî’nin fikirleri-

ni özgün kılan noktalardan biri 

de, onun, sizin de sözünü ettiği-

niz “İslâm Düşüncesinin Teşek-

kül Dönemi” diye adlandırılan 

ve Mürcie, Cebriyye, Kaderiye/

Mu’tezile ve Selefiyye/Ehl-i Sün-

net gibi sonradan kurumsallaşan 

ve birer siyasî/itikadî model hali-

ne gelen fırka veya mezheplerin 

fikirlerinin tomurcuklanmaya, 

yeni yeni filizlenmeye başladı-

ğı bir çağda yaşamış olması ve 

söz konusu hemen bütün fırka, 

mezhep, meşrep veya oluşumun 

fikirlerinin oluşumunda katkıda 

bulunmuş olmasıdır. Bu konu-

mundan dolayı İslâm adına ortaya 

■ Hasan el-Basrî’nin Risalesi
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çıkan hemen bütün çevreler onu 

kendi önder ve öncülerinden biri 

saymış ve kendi mezhep, meşrep 

veya fırkalarının “fikir babası” ola-

rak kabul etmişlerdir. Söz gelimi 

daha sonraki dönemlerde kurum-

sallaşan Mu’tezile mezhebi onu 

ilk öncülerinden biri kabul etmiş, 

Ehl-i Sünnet ekolüne bağlı bil-

ginler ise Hasan el-Basrî’yi kendi 

selefleri arasında saymaya olduk-

ça ilgi duymuşlardır. Bir yandan 

hür düşünce fikrinin, öbür yan-

dan da başlangıç dönemi Ehl-i 

sünnet sisteminin şekillenmesin-

de önemli rol oynayan âlimlerin 

başında gelen Hasan el-Basrî’nin, 

hem hürriyet düşüncesinin hem 

de Ehl-i Sünnet’in ilk habercisi 

rolünü oynadığı söylenebilir.

Yine Hasan el-Basrî’nin fikirle-

rini özgün kılan noktalardan bir 

diğeri de, onun sözünü ettiğimiz 

ve kendi döneminde yeni yeni 

filizlenen İslâmî her tür disiplinin 

gelişmesine katkıda bulunmuş 

olmasıdır. Bu yönüyle o, dönem-

deki bütün Müslüman âlim ve 

seçkinlerin düşünce dünyalarında 

silinmez izler bıraktığı gibi, fikir, 

düşünce ve öngörüleriyle çağlar 

ötesine de ışık tutmuştur. İslâmî 

ilimlerin hemen bütün alanla-

rında yetkin, zühd ve takvâsıyla 

önder ve yaşayışıyla da örnek bir 

şahsiyet olması, sonraki çağlarda 

Hasan el-Basrî’yi neredeyse bütün 

Müslüman âlimler, İslâmî mez-

hepler ve fırkalar üzerinde zengin 

ve daimî bir nüfûz sahibi kılmıştır. 

Yaşadığı dönemin siyasi ve sos-

yal özellikleri nasıldır?

Hasan el-Basrî’nin yaşadığı 

devir, İslâm Devleti’nin sınırları-

nın genişlediği, Müslüman halkın 

çeşitli kültür ve medeniyetler-

le tanıştığı ve değişik kültürle-

rin oluşturduğu kozmopolit bir 

atmosferin yaşandığı karmaşık 

bir dönemdir. Aynı zamanda bu 

dönem, İslâm Dini’nin çeşitli yön-

leriyle anlaşılmaya çalışıldığı bir 

oluşum ve mezhepler açısından 

da bir teşekkül dönemidir. Bu 

dönemde, özellikle itikadî alanda 

fikir oluşturma felsefesinin gelişti-

ği bâriz bir özellik olarak kendisi-

ni gösterir.

Hasan el-Basrî’nin fikirleri-

nin teşekkül ettiği dönem olan 

Emevîler dönemi, zaman ve 

mekân bakımından Hz. Peygam-

ber (s.a.v.)’den ve onun getirdiği 

saf İslâmî düşünceden her sani-

ye uzaklaşılan, Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’in hadisinde belirttiği üzere 

hilafet sisteminin bırakılarak, dev-

let idaresinde saltanat sisteminin 

ikame edildiği, kelâm bilginlerinin 

deyimiyle “ısırıcı melikler” devri-

dir. Müslümanlar arasında vuku 

bulan ihtilaflar, ayrışmalar, zulüm 

ve haksızlıklar, fiili mücadeleler, 

savaşlar, hilâfet müessesesinin sal-

tanata dönüştürülmesi gibi olum-

suzluklar hep bu dönemde baş 

gösteren meseleler olarak dikkati 

çeker. Bu dönemde geniş ve yeni 

bir imparatorluğun kurulmasıyla 

lüks ve dünya zevklerinin oluş-

turduğu bir ortam Müslüman 

toplumunda hâkim olmaya başla-

mıştır. Özellikle ilk dört halifenin 

yaşadıkları saf dinî hayatın geniş 

ölçüde zıddını yaşayan Emevî 

saltanatının yeni yöneticilerinin 

çoğunun pek de dindarca olma-

yan ve dünyevî amaçlara yönelik 

tutumları karşısında, bu dönemde 

çeşitli fırkaların tarih sahnesine 

çıktığını görüyoruz.

Peki iktidarlarla ve siyasetle 

ilişkisi hakkında neler söylersi-

niz?

İslâm’ın erken çağının en 

çarpıcı isimlerinden biri olarak 

Hasan el-Basrî’nin, Hz. Peygam-

ber (s.a.v.) ve onun izini sür-

düren halifelerin yaşadıkları saf 

dinî hayatın büyük ölçüde zıd-

dını yaşayan Emevî iktidarları ile 

fikrî ya da siyasî işbirliği yap-

ması düşünülemezdi. Bu nedenle 

o, fikrî ve siyasî bağımsızlığını 

korumak için, Emevî iktidarla-

rıyla hemen hiçbir ilişki içerisi-

ne girmemiş, kısa bir süre hariç, 

hayatının sonuna kadar kendisi-

ne kadılık gibi devlet memurluğu 

yapması için yapılan bütün teklif-

leri de reddetmiştir. 

Kendi arzu ve emellerini dev-

letin kanunu haline getiren, insan-

lara zulmeden, Müslüman halka 

karşı işledikleri cürümleri Allah’ın 

kazâ ve kaderine nispet eden ve 

İslâm’ın özünden saparak dünyevî 

amaçlara yönelik tutumlar sergile-

yen Emevî saltanatına karşı en sert 

tepki gösterenlerden birisi, şüphe-

siz dönemin tartışmasız en önde 

gelen âlim şahsiyeti olan Hasan 

el-Basrî olmuştur. O, başta Mua-

viye olmak üzere, hemen bütün 

Emevî yöneticilerini alenen eleş-

tirmiştir. Çağdaşı Abdülmelik b. 

Mervân’ın sağ kolu, döneminde 

Emevî saltanatını ayakta tutan, 

Kâbe’yi mancınıkla taşa tutarak 

yıkıp yerle bir etmekten çekinme-

yecek kadar gaddarlaşan, döne-

min meşrû halîfesi İbn Zübeyr’i 

şehid etmekten çekinmeyen, üste-

lik onun kafasını keserek Abdül-

melik b. Mervân’a gönderen, 

cesedini ise annesi Hz. Esmâ’ya 

vermeyerek Tencim denen yerde 

üç gün, bazı rivâyetlere göre de 
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yedi gün boyunca çarmıha geren 

ve yaptığı zulümlerinden dolayı 

kimsenin aleyhinde tek kelime 

bile söylemeye cesaret edemediği 

Vâli Haccâc b. Yusuf hakkında 

alenen, “o, fâcir, zâlim ve fâsıktır” 

demiştir. Haccâc’a karşı 

Hasan el-Basrî’den daha cesur 

kimsenin olmadığı rivâyet 

edilir. Nitekim kaynaklarda, 

“Haccâc’a, Hasan el-Basrî gibi 

karşı çıkan yoktu” kaydına 

rastlıyoruz. Haccâc’ın yaptı-

ğı zulümler onu çok rahatsız 

ediyordu. Bu yüzden Hasan 

el-Basrî, Haccâc’ı fâsıkların en 

fasığı, kötülerin de en kötü-

sü olarak görüyordu. Yüzü-

ne karşı ona şöyle demiş-

tir: “Gök ehli senden nefret 

ediyor, yeryüzü ehli de seni 

lânetliyor.” Haccâc’ın ölüm 

haberini duyunca da Hasan 

el-Basrî’nin “Allah’ım! Onu 

öldürdüğün gibi, açtığı çığırı 

da öldür (yok et)!” diyerek 

ona beddua ettiği kaynakları-

mızda yer almaktadır.

Abdülmelik b. Mervan’a 

gönderdiği Risâle’nin dönemi 

içindeki yeri nedir?

Hasan el-Basrî’nin döne-

minde bütün İslâmî disip-

linlerde zirvede oluşu, dinî 

hemen her konuda otorite 

oluşu, bu konularda görüş 

beyân etmesi ve en önemlisi 

de yaşayışıyla halkın nazarında 

umumî bir rağbet ve genel bir 

kabul görmüş olması, yani halk 

nezdindeki güçlü konumu görüş-

lerinin iktidarlar tarafından dik-

kate alınmasını zorunlu kılıyordu. 

Bu bağlamda Hasan el-Basrî’nin, 

İslâm’ın tarihi gelişiminin daha 

ilk dönemlerinden itibaren bütün 

safhalarında kelâmî ve felsefî tar-

tışmaların merkezinde yer alan, 

üzerinde çokça tartışılan ve bir 

türlü sonuca varılamayan kader 

meselesine dair görüşleri, işle-

dikleri zulümleri Allah’ın kazâ 

ve kaderine bağlayan Emevî 

iktidarları döneminde daha bir 

anlam kazanıyordu. İşte Hasan 

el-Basrî’nin bu konumunun ayır-

dına varan Abdülmelik b. Mervân, 

ona bir mektup yazarak kadere 

dair görüş beyanında bulunmasını 

istemiş, Hasan el-Basrî de fikirle-

rini içeren cevabî bir Risâle kale-

me almıştır. Hasan el-Basrî’nin, 

Abdülmelik b. Mervân’a gön-

derdiği Risâle ve bu mektupta 

savunduğu fikirler, bilhassa 

Emevi sultanlarının yönetim-

deki yanlış uygulamalarına ve 

işledikleri zulümleri Allah’ın 

kaderine bağlayan tutumla-

rına şiddetle karşı çıkması 

açısından oldukça mühim-

dir. Ayrıca Hasan el-Basrî’nin 

başta kader meselesi olmak 

üzere diğer itikadî görüşlerini 

de ihtiva eden bu Mektup, 

onun en önemli ve en meşhûr 

eseridir. Bu eser aynı zaman-

da İslâm dünyasında itikada 

dair kaleme alınan ilk orijinal 

yazılı vesikadır ve bu sahada 

günümüze kadar ulaşmış ilk 

kelâmî metindir.

Ömer b. Abdülaziz’i nasıl 

değerlendirir?

Malum olduğu üzere 

Ömer b. Abdulazîz, diğer 

Emevî sultanlarından çok 

farklı bir yaşam ve idare tarzı 

benimseyen, adâletiyle dedesi 

Hz. Ömer’e çokça benzetilen, 

lüks ve israfa dayalı yaşamdan 

hiç hoşlanmayan, dindarlığı 

ve takvâsıyla öne çıkan bir 

halifeydi. Hasan el-Basrî’nin 

sahabe ve Hz. Peygam-

ber (s.a.v.)’e yakınlığından, ilmî 

kişiliğinden, ahlâkından, zühd 

ve takvâsından ve en önemlisi 

İslâmî ilimlerdeki güçlü konumu 

ile halk nezdindeki otoritesinden 

haberdâr olan Ömer b. Abdüla-

ziz, hilâfete geldiği zaman ona 

bir mektup yazarak kendisine 

Hasan el-Basrî’nin fikirleri-
ni özgün kılan noktalardan 
biri de, “İslâm Düşüncesinin 
Teşekkül Dönemi” diye adlan-
dırılan ve Mürcie, Cebriyye, 
Kaderiye/Mu’tezile ve Selefiyye/
Ehl-i Sünnet gibi sonradan 
kurumsallaşan ve birer siyasî/
itikadî model haline gelen 
fırka veya mezheplerin fikirle-
rinin tomurcuklanmaya, yeni 
yeni filizlenmeye başladığı bir 
çağda yaşamış olması ve söz 
konusu hemen bütün fırka, 
mezhep, meşrep veya oluşu-
mun fikirlerinin oluşumun-
da katkıda bulunmuş olma-
sıdır. Bu konumundan dola-
yı İslâm adına ortaya çıkan 
hemen bütün çevreler onu 
kendi önder ve öncülerinden 
biri saymış ve kendi mezhep, 
meşrep veya fırkalarının “fikir 
babası” olarak kabul etmiş-
lerdir.
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yardım edecek kimseleri tavsi-

ye etmesini rica etmiştir. Bunun 

üzerine Hasan el-Basrî’nin ona, 

“zamane insanlarını sen istemez-

sin; âhiret erleri de seni istemezler. 

O halde Yüce Allah’tan istianede 

bulun” şeklinde cevap vermiş-

tir. Bu cevap Hasan el-Basrî’nin, 

kendi döneminde giderek kötü-

leşen yaşam biçimine karşı ciddi 

bir endişe duyduğunu gösterir. 

Hasan el-Basrî’nin, İslâm ahlâkıyla 

ahlâklanmış, yönetimde oldukça 

dürüst ve âdil; insan haklarına son 

derece saygılı; bireysel yaşamında 

ise zühd ve takvâya dayalı bir 

yaşamı benimsemiş Halife Ömer 

b. Abdülaziz’i dahi âhiret hazırlı-

ğında yeterli görmemesi ise, onun 

âhirette utanca düşmemek için 

ne denli hassas ve duyarlı olun-

ması gerektiğine yaptığı vurguyu 

gösterir.

Gündem belirleyici bir alim 

olarak Hasan el-Basrî’nin Müs-

lüman oluşumlar üzerinde güçlü 

bir etkiye sahip olmasının sebebi 

nedir?

Evet, gerçekten de Hasan 

el-Basrî, kendisinden sonra hayatı, 

fikirleri ve yaşam tarzı üstüne en 

çok araştırma yapılan âlimlerden 

birisi olarak İslâm tarihinin nere-

deyse bütün dönemlerinde “gün-

dem belirleyici” olmuştur. Asha-

bın takvâ üzere yaşadıkları hayata 

tanıklık etmiş olması, dönemi-

nin ilim ve ahlâk bakımından 

tartışmasız en önde gelen siması 

olması, İslâmî ilimlerdeki otoritesi 

ve halk üzerindeki güçlü nüfûzu 

açısından kendi döneminin en 

saygın âlim-şahsiyeti oluşu ve top-

luma önderlik edecek niteliklerin 

hemen hepsini bünyesinde barın-

dırması, onun kendisinden sonra 

oluşan hemen bütün düşünce 

ekolleri tarafından sahiplenilme-

sine ve fikirlerinin farklı kesimler 

tarafından “görüşlerinin kaynağı” 

olarak kabul edilmesine neden 

olmuştur. Nitekim Mu’tezilîler 

onu ilk kaderîlerden, dolayısıy-

la kendi öncülerinden biri say-

mış, daha sonraki dönemin Ehl-i 

Sünnet yazarları ise, onu kendi 

selefleri arasında saymaya özen 

göstermiş ve dindarlığı, zühd ve 

takvası sebebiyle de sûfî ekolleri 

onu kendi öncülerinden biri ola-

rak kabul etmiştir. Bu kesimlerin 

hemen hepsinin Hasan el-Basrî’yi 

kendi önder ve öncülerinden 

biri saymalarında gerçek payının 

olduğunu kabul etmek gerekir. 

Onun hem Ma’bed el-Cühenî, 

Vâsıl b. Atâ, Amr b. Ubeyd gibi 

kaderci görüşleri benimseyen 

ve hem de Eyyub es-Sıhtiyanî, 

Humeyd et-Tavîl ve Yûnus b. 

Ubeyd gibi Ashâbu’l-Hadis’ten 

olup kader karşıtı fikirleri savu-

nan öğrencilerinin oluşu ve doğal 

olarak onların fikirlerinin oluşu-

muna etki etmiş bulunması, bu 

iddiaların hepsine birden haklılık 

kazandırmaktadır.

İslâmi ilimler geleneğindeki 

yeri hakkında neler söylenebilir?

Hasan el-Basrî, bir yandan 

bütün aklî ve nakli ilimlerde, 

öte yandan da başta Arap Dili 

ve Belâgati, Akâid/Kelâm, Tefsir, 

Hadis, Fıkıh ve Tasavvuf olmak 

üzere bütün İslâmî disiplinlerde 

otorite sayılmıştır. Özlü ve akıcı 

üslubu, derin bir tefekkürün ve 

mânevî bir tecrübenin ürünü olan 

hikmetli, hakîmâne sözleri, bütün 

âlimler üzerinde her zaman etki-

li olmuştur. Onun hakkında Hz. 

Ali’nin “şâyet uygun/şık düşsey-

di, fesâhatinden dolayı Kur’ân’ın 

Hasan’ın lügati üzere indiğini söy-

lerdim” demesi, Hz. Âişe’nin onu 

konuşurken işittiğinde, “sıddîkler 

kelâmı ile konuşan bu adam kim-

dir?” diye sorarak hayretini giz-

leyememesi ve onun özdeyişleri 

yanında anıldığında Ebû Ca’fer 

el-Bâkır’ın “onun sözleri, pey-
gamberlerin sözlerine benziyor” 
demesi, Hasan el-Basrî’nin İslâmî 

ilimler geleneğindeki üstün konu-

munu gösteren birkaç örnektir. 

Hasan el-Basrî’nin İslâmî ilim-

ler alanında attığı hemen her 

adım, birer “ilk adım” niteliğinde-

dir ve bu özel konumu sebebiyle 

Kendi arzu ve emellerini devletin kanunu haline 
getiren, insanlara zulmeden, Müslüman halka karşı 
işledikleri cürümleri Allah’ın kazâ ve kaderine nispet 
eden ve İslâm’ın özünden saparak dünyevî amaçlara 
yönelik tutumlar sergileyen Emevî saltanatına karşı 
en sert tepki gösterenlerden birisi, şüphesiz döne-
min tartışmasız en önde gelen âlim şahsiyeti olan 
Hasan el-Basrî olmuştur. O, başta Muaviye olmak 
üzere, hemen bütün Emevî yöneticilerini alenen 
eleştirmiştir.
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de o günden bugüne Müslüman-

lar için büyük bir öneme ve değe-

re sahiptir. Birçok ilke imza atmış 

olması, hem kendi döneminde ve 

hem de sonraki zamanlarda Hasan 

el-Basrî’yi İslâmî ilimler gelene-

ğinde vazgeçilmez bir konuma 

yükseltmiştir. Kaderin teorik 

tartışmasını yapan ilk kelâmcı, 

zühd ve takvâya dayalı tasavvu-

fun temellerini atan ilk mutasav-

vıf, şiddet ve aşırılıktan uzak orta 

yolun öcülüğünü yaparak “Ehl-i 

Sünnet” kavramını kullanan ilk 

âlim, hür irâde öğretisinin Müs-

lümanlar arasındaki ilk kuru-

cusu olması gibi birçok adımın 

ve yeniliğin sahibi oluşu, Hasan 

el-Basrî’yi çağlar üstü öneme taşı-

yan birkaç unsurdur.

Onun bir anlamda bozulmamış 

İslâmî bütünlüğün peşinde olduğu-

nu düşünmek mümkün mü?

Kesinlikle bu şekilde düşün-

mek mümkün. Çünkü Hasan 

el-Basrî’nin, bütün hayatını bozul-

mamış İslâmî bütünlüğün peşin-

de koşmakla geçirdiğini söylemek 

hiç de abartı olmaz. Bu amaç 

doğrultusunda sahabenin yaşadığı 

İslâm’ı hayatının değişmez modeli 

kabul eden Hasan el-Basrî, şahsî 

hayatında sürekli olarak ashâbın 

yaşadığı toplumu yeniden canlan-

dırmanın mücadelesini vermiştir. 

Onun, hem kendi döneminde-

ki insanlarla sahabe arasındaki, 

hem de kendi devrindeki yaşam 

ile sahabenin sahiplendiği yaşam 

biçimi arasındaki farkın pekâlâ 

farkında olarak, hayatını sahabe-

nin yaşadığı atmosferi yeniden 

diriltmenin yollarını aramaya ada-

dığı pekalâ söylenebilir.

Hasan el-Basrî’nin sahabe hak-

kındaki, “siz onları görseydiniz 

deli sanırdınız; fakat onlar sizin 

iyilerinizi görseydi, artık ahlâkın 

kalmadığına hükmeder; kötüleri-

nizi görseler, bunların hesap günü-

ne bile inanmadıklarını söylerler-

di”; “şayet sizden biriniz İslâm’ın 

ilk dönemine yetişip selef-i 

sâlihînden benim gördüğüm kim-

seleri görseydi, gecesi gündüzüne 

karışır, her zaman hüzün ve keder 

içerisinde olurdu. Aynı şekilde siz-

den ciddi görünenlerin ne kadar 

ciddiyetsiz, çok çalışkan görünen-

lerin de ne kadar az çalıştığını çok 

iyi anlardı” ve “eğer Rasûlüllah’ın 

ashabından biri şu mescidin kapı-

sından girerek yanımıza gelmiş 

olsaydı, kıblemiz hariç, hiçbir 

şeyimizi tanımazdı” gibi sözle-

ri, onun, giderek bozulup yoz-

laşan yaşam biçimi karşısında 

sahabe hayatına duyduğu derin 

özlemin dışa vurumuydu. Hasan 

el-Basrî’den, sahabeye en çok ben-

zeyen ve sanki âhirete gidip tekrar 

dönmüş ve orada görüp yaşadık-

larından haber veren bir “âhiret 

adamı” olarak bahsedilmesi, onun 

kurtuluşun yegâne reçetesi olarak 

gördüğü sahabe yaşamını ne denli 

içselleştirdiğinin en somut göster-

gesidir.

Tevhid ve Adâlet düşüncesini 

sahiplenenler Emeviler döneminde 

silahlı olarak direnmeyi öncele-

mişlerdi. Saltanat yönetimlerine 

karşı silahlı direnişlere katılma-

yan Hasan el-Basrî’nin bu tavrını 

sivil itaatsizlik kavramı çerçeve-

sinde değerlendirmek anlamlı mı?

Evet, sizin de belirttiğiniz 

gibi Tevhid ve Adâlet düşüncesi-

ni savunanlar Emevîlerin zulme 

dayalı sistemlerini değiştirmek 

için isyanı, ayaklanmayı, yani 

silahlı mücadele yolunu seçerken, 

Hasan-ı Basrî, şiddetten uzak dur-

maya çalışmış, yönetimi değiştir-

mek için isyânı, silahlı mücade-

leyi, özellikle mevcut Emevî ikti-

darlarına karşı ayaklanma teşeb-

büslerini tasvip etmemiştir. O, 

Emevî yönetim sisteminde deği-

şimin gerekli olduğunu savun-

muş, ancak bu uğurda güç kulla-

nılmasına karşı çıkmıştır. Çünkü 

saltanatlarını koruma konusunda 

her tür yolu mubah gören ve bu 

uğurda son derece müsamaha-

sız davranan zâlim Emevî yöne-

timine karşı güç kullanımı, ayak-

lanma, isyân, yani silahlı direniş 

Müslümanların başarısız olmaları 

ve kanlarının heder olmasından 

başka bir anlam ifade etmiyordu. 

Bu nedenle o, gerek ilk kaderî 

isyân olarak nitelendirilen İbn 

Eş’as isyânında olsun, gerekse de 

davet edildiği Yezid b. Muhalleb 

isyânında olsun, bu tür konu-

ların şiddetle çözülemeyeceğini; 

toplumsal değişimin duygusal bir 

çıkışla ve nereye varacağı belli 

olmayan bir direnişle, isyân ve 

icbâr ile değil, sürece bağlı, tutarlı 

ve dayanakları olan fikrî bir hare-

ketle gerçekleşebileceğini vurgu-

layarak ayaklanmalara taraftar 

olmamıştır. Onun bu tavrını “sivil 

itaatsizlik” ya da “pasif direniş/

muhâlefet” olarak adlandırmak 

mümkündür ve bu açıdan olduk-

ça anlamlıdır. Hasan el-Basrî’nin 

bu hareket tarzı, onun, dönemin-

deki siyasal otoriteye şartlı itaat 

etmesini, ama buna koşut olarak 

yapılan yanlış uygulamaları kesin-

likle reddetmesini, üstelik bunu 

da kılıçla, kaba kuvvetle yapma-
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yarak anarşizme düşmemesini 

ifade ediyordu.

Sanırım bir de “sabır teorisi” 

ile izah edenler var onun muhale-

fetini. Sabır teorisi nedir?

Evet; bir önceki soruda da 

değindiğimiz gibi, kendi döne-

minde değişimin kaba kuvvet-

le, kılıçla, silahla değil, tövbe ile 

olacağına inanan Hasan el-Basrî, 

askerî açıdan oldukça güçlü ve 

Müslüman tebaaya karşı da son 

derece müsamahasız olan Emevî 

yönetimine karşı isyân ya da ayak-

lanmaların Müslüman kanının 

akması gibi faydadan çok zarar 

getireceğini düşündüğü için, dev-

lete ve siyasî otoriteye karşı baş 

kaldırılmasına ve şiddet kulla-

nılmasına karşı çıkmıştır. O, bir 

takım telkinlere, hatta zorlamala-

ra rağmen kendi döneminde baş 

gösteren İbnu’l-Eş’as ve Yezîd b. 

Muhalleb’in isyânlarına katılma-

mıştır. Hasan el-Basrî’nin bu tutu-

mu “sabır teorisi” olarak adlandı-

rılmıştır. Ancak Onun “sabır teori-

si” olarak tanımlanan bu tutumu, 

sadece itaati âmir bir kuram olarak 

görülmemelidir. Zira o, toplumsal 

değişimin duygusal bir çıkışla ve 

nereye gideceği belli olmayan bir 

direnişle, isyân ve icbârla değil; 

sürece bağlı, tutarlı ve dayanakları 

olan fikrî bir hareketle gerçekleşe-

bileceğini düşünüyordu.

Onu tanıtmak, bir bilgi olarak 

ortaya koymak için yapılan çalış-

malar içinde Câbiri’nin bakışını 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

İslâm dünyasında bazı Şiî grup-

ların dışında Hasan el-Basrî’den 

hep övgüyle söz edilmiş, öncü, 

örnek ve önder bir âlim olduğu-

na vurgu yapılmıştır. Bu bağlam-

da Câbirî de kitaplarında Hasan 

el-Basrî’nin sıradan bir âlim olma-

dığını, bilakis çevresinde seçkin-

lerin toplandığı “sembol” bir kişi 

olduğunu özellikle vurgulamış-

tır. Câbirî’ye göre ağırlığı olan ve 

halka yön veren ünlü âlimlerin 

hocası, yani hocaların hocası 

olması Hasan el-Basrî’nin halk 

nezdindeki dinî ve sosyal ağırlığı-

nı ve saygınlığını arttırmıştır.

Yine Câbirî, Hasan el-Basrî’yi 

hep akıllı, zeki ve sorumluluğu-

nun bilincinde önder bir âlim 

şahsiyet olarak takdim etmiştir. 

Söz gelimi kaynaklarımızda akta-

rılan, “Haccâc Hasan el-Basrî’yi 

çağırtarak ona “Ali ve Osman hak-

kında ne düşünüyorsun?” Hasan 

şöyle dedi: “Benden daha hayırlı 

olanın (Mûsa’nın), senden daha 

kötü olanın (Firavun’un) yanın-

da söylediğini söylüyorum. Zira 

Firavun, Mûsa (a.s.)’dan geçmiş 

toplumların durumunu sorduğun-

da o şöyle demişti: “Onların bilgisi 

Rabbimin katındadır” hadisesini 

yorumlayan Câbirî, Haccâc’ın 

Hasan el-Basrî’ye sorduğu soru-

nun, gerçekte siyasî tuzak içeren 

bir sual olduğunu söyler ve “Han-

gisi haklı, Ali mi yoksa Osman 

mı?” Dolaysıyla Ali mi yoksa Mua-

viye mi? Akıllı ve sorumlu tutum, 

bu “terörist” soruyu reddetme-

yi gerektirir. Hasan el-Basrî de 

zekâsıyla bu kasıtlı ve art niyet-

li soruyu reddetmiştir” diyerek 

onun zeki ve akıllı bir âlim oldu-

ğunu vurgulamak istemiştir.

Ayrıca Câbirî, Hasan el-Basrî’nin 

ilim ve vaazla meşgul olmasını ve 

hayatının sonuna kadar kendi-

sine kadılık gibi devlet memur-

luğu yapması için yapılan bütün 

teklifleri reddetmesini yorum-

larken, “Bunun nedeni, fikrî ve 

siyasî bağımsızlığını korumak 

içindi” diyerek onun köşesine 

çekilmiş, mistik bir hayat sürdü-

ren, yalnızca ilimle meşgul olan 

bir âlim değil, aynı zamanda akıllı 

ve zeki olduğu kadar, topluma 

karşı sorumluluk bilincini kuşa-

nan önder bir şahsiyet olduğu 

gerçeğinin de altını kalın çizgilerle 

çizmiştir.

Peki oryantalistlerin Hasan 

el-Basrî’yi değerlendirme biçim-

lerinde daha çok hangi konular 

üzerinde durulur?

Oryantalistler çalışmalarında 

Hasan el-Basrî’yi daha çok kader 

düşüncesi bağlamında ele alırlar 

ve onun Kaderî-Mu’tezilî çizginin 

fikir babası olduğunu öne çıkar-

maya çalışırlar. Meselâ Hellmut 

Ritter onun hakkında “Halbuki 

Hasan el-Basrî’nin kendisinin 

kaderî olduğunda şüphe yoktur. 

Şu kadar var ki, kelâmî ihtilâflarda 

cephe alacak bir şahsiyet değil-

di.” derken, onun kaderîliğinin 

ispatı olarak, “kaderî fırkasının 

bize kadar gelen yegâne orijinal 

vesikasıdır.” dediği Abdülmelik 

b. Mervân’a gönderdiği Risâleyi 

delil olarak gösterir. Yine Josef 

van Ess, W. M. Watt, M. Schwarz 

(Hayfa) ve Julian Obermann gibi 

diğer oryantalistler de Hasan 

el-Basrî’nin kaderîliğine delil ola-

rak aynı Risâleyi gösterirler ve bu 

konuda Ritter’den farklı düşün-

mediklerini ortaya koyarlar.

Bu tutumlarıyla Oryantalistler 

bir bakıma Kaderiyye ve onların 

halefleri olan Mu’tezile’yi İslâm 

dünyasında rasyonalist bir akım; 

Hasan-ı Basrî’yi de daha çok onla-

rın fikir babası olarak takdim 

etme amacındadırlar. Onlar, İslâm 

dünyasında yegâne akılcı damar 
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■ Hasan el-Basrî’nin Risalesi

olarak Kaderî-Mutezilî çizgiyi öne 

çıkarırlar ve bu akımın tarihin 

belli bir döneminde ortaya çıktı-

ğını, fakat Müslümanların kâhir 

ekseriyetinin sahiplendiği tutu-

cu kesim Ehl-i Sünnet tarafından 

adeta yok edildiğini vurgulama-

ya çalışırlar. İslâm dünyasında 

oryantalistlerden çokça etkilenen 

bazı çevreler de aynı düşünce-

yi bir adım daha ileri götüre-

rek Kaderî-Mutezilî çizginin iti-

katta Eş’arî düşüncenin, amelî/

fıkhî hususlarda da Şafiî bakı-

şın egemen olduğu Müslüman-

ların çoğunluğu tarafından yok 

edildiğini iddia ederler. Oysa ne 

Mu’tezile onların anladığı anlam-

da tam bir rasyonalisttir, ne de 

Hasan el-Basrî bu anlamda onla-

rın fikir babasıdır.

İman, amel bütünlüğü olgusu-

na/kavramına bakışı nasıldır?

Hasan el-Basrî, imanın amelî 

boyutuna en az itikadî yönü kadar 

değer verir, pratiğe yansımayan 

bir imanın faydasızlığına inanırdı. 

Ona göre hakikî iman, sahibini 

amel etmeye yönelten imandır; 

eğer iman sahibini amel etmeye 

yöneltmiyorsa, o imanın bir değe-

ri yoktur. Onun bu görüşünü, 

“İşte bunlardır doğru olanlar ve 

bunlardır Allah’tan korkup kötü-

lüklerden sakınanlar.” (Bakara, 

2/177) âyetini, “İmanla birlikte 

amel yoksa, o imanın bir değeri 

yoktur.” şeklinde yorumlamasın-

dan ve “Biz insanın dindarlığını 

sözleriyle değil, fiiliyatıyla anla-

rız.” mealindeki sözlerinden anlı-

yoruz. Ayrıca o, “Şunu bil ki, hak-

kında mûteber olan sözün değil, 

yaptığındır/işindir.” diyerek, ger-

çekte önemli olanın laftan çok, 

iş/eylem olduğunu vurgulamak 

istemiştir. Bu nedenle hayatına 

dair araştırma yapanlar, Hasan-ı 

Basrî’nin insanlara bir şey emret-

mek istediğinde, onu önce kendi-

sinin yaptığını, onları bir şeyden 

sakındırmak istediği zaman da, o 

şeyi önce kendisinin terk ettiğini 

söylemişlerdir.

Hasan el-Basrî, “Mü’minin 

sözü fiilini, içi dışını, gizlisi ise 

açık olan tarafını doğrular.” 

diyerek, imanın amelî boyutuna 

dikkat çekmiş; “Ey Âdemoğlu! 

Komşuna eziyet ediyorken, ona 

güven vermemişken nasıl Müslü-

man, insanlar da sen(in şerrin)

den emîn değilken nasıl mü’min 

olabilirsin?” derken de, imanın 

emniyetle, İslâm’ın da selâmet ve 

teslimiyetle alâkasından hareketle 

komşusu ile güven ilişkisi sağlaya-

mamış olan birinin “iman ettim” 

demesinin mümkün olmadığı-

na; şerrinden insanların güven-

ce içinde bulunmadığı bir kim-

seye de Müslüman denmesinin 

zorluğuna işaret etmiştir. Hasan 

el-Basrî’ye göre iman, ideolojik bir 

tavır değil, amel ve fiildir. Kısacası 

iman, kişiyi ilâhî buyruklara itaat 

etmeye sevk eden imandır.

Hasan el-Basrî’nin kadere 

bakışı etrafında oluşan tartışma-

lar nelerdir?

İslâmî disiplinlerde zirvede 

oluşu ve dinî hemen her konuda 

otorite kabul edilmesi nedeniyle 

Hasan el-Basrî’nin kader anlayı-

şı etrafında farklı tartışmalar baş 

göstermiştir. Özellikle düşünce, 

fikir, bakış açıları yönüyle birbirle-

rine zıt kutuplarda yer alan Kade-

riyye ve karşıt grupların Hasan 

el-Basrî’yi aynı anda sahiplenmesi, 

onun “kaderî” olduğunun hem 

esaslı bir şekilde iddia edilmesi-

ne ve hem de bu fikrin şiddetle 

reddedilmesine neden olmuştur. 

Hasan el-Basrî’nin kaderî düşün-

cenin öncüsü olduğunu savuna-

lar, onun Emevî halifesi Abdül-

melik b. Mervân’a gönderdiği 

Risâle’ye dayanmışlardır. Nitekim 

onun Halife Abdülmelik’e hita-

ben yazdığı bu Mektup’ta küf-

rün Allah’ın kazâ ve kaderiyle 

olmadığı, Allah’ın kullarına yal-

nızca yaptıkları amellere göre ceza 

Hasan el-Basrî’nin, Abdülmelik b. Mervân’a gönder-
diği Risâle ve bu mektupta savunduğu fikirler, bilhas-
sa Emevi sultanlarının yönetimdeki yanlış uygulama-
larına ve işledikleri zulümleri Allah’ın kaderine bağ-
layan tutumlarına şiddetle karşı çıkması açısından 
oldukça mühimdir. Ayrıca Hasan el-Basrî’nin başta 
kader meselesi olmak üzere diğer itikadî görüşlerini 
de ihtiva eden bu Mektup, onun en önemli ve en 
meşhûr eseridir. Bu eser aynı zamanda İslâm dün-
yasında itikada dair kaleme alınan ilk orijinal yazılı 
vesikadır ve bu sahada günümüze kadar ulaşmış ilk 
kelâmî metindir.
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veya mükâfat vereceği, Allah’ın 

yasakladığı şeyleri kullarına takdîr 

ederek, kulları ile emrettiği şeyle-

rin arasına girmeyeceği vb. cebrî 

düşünceyi hedef alan, kaderî 

söylem doğrultusunda görüşler 

serdetmiştir. Öte yandan onun 

kader karşıtı düşüncenin öncüsü 

olduğunu savunanlar ise Hasan 

el-Basrî’nin Ömer b. Abdülaziz’e 

gönderdiği kadere dair mektubu 

ve kendisinden aktarılan kaderî 

söylem karşıtı ifadeleri esas almış-

lardır. Nitekim o gerek Ömer b. 

Abdülaziz’e gönderdiği mektupta 

ve gerekse de kendisinden akta-

rılan diğer rivâyetlerde özetle, 

Allah’ın kaderine inanmayan kim-

senin kâfir olacağını; aynı şekilde 

günahlarını Allah’a nispet eden 

kimsenin de kâfir olacağını söy-

lemiştir.

Hasan el-Basrî’ye kanaatimizce 

“kaderci” demek mümkün olma-

dığı gibi, “cebrî” demek de müm-

kün değildir. Çünkü gerek kader-

cilerin, onun kaderî fikirlerin 

savunucusu olduğunu ispatlamak 

için dayandıkları Abdülmelik’e 

gönderdiği Risâle’de, gerekse de 

kader karşıtı kesimin onun kaderî 

olmadığını ispatlamak için delil 

gösterdikleri Ömer b. Abdülaziz’e 

gönderdiği Mektup’ta Hasan 

el-Basrî, hem kaderî ve hem de 

cebrî düşüncenin aşırılıklarına bir-

den karşı çıkmıştır. O, söz konu-

su mektuplarda bir yandan “İlâhî 

takdîr”i kabul ederken, öbür yan-

dan da cebrî düşüncenin İslâm’ın 

ruhuna uymadığına aşırı vurgu 

yapmıştır. Temelde İlâhî kaderi 

kabul eden Hasan el-Basrî’ye göre 

Allah, kullara yapacakları işleri 

önceden mukadder kılmamıştır. 

İnsan; fiillerinde hür, fiillerinin 

gerçek fâilidir. Bu yüzden de dün-

yada imtihan edilen insan; amelle-

rinden sorumlu olacak, onlardan 

hesaba çekilecek ve sonuçta ceza 

veya mükâfat görecektir.

Hasan el-Basrî’nin düşünce-

sinin temeli, insanın fiillerinde 

bütünüyle hür olduğunu vurgu-

lamaktır. Onun nazarında asıl 

mühim olan şey, insanın kendi 

eliyle gerçekleştirdiği fiillerden 

Allah’ı sorumlu tutmayarak, yap-

tıklarının tam sorumlusunun biz-

zat kendisi olduğunu hissetmesi 

ve âkibetten korkarak günah-

lardan olabildiğince sakınması-

nın gerekliliğiydi. Bu nedenle o, 

İslâm’ın Cebriyye’ye ait yorumu-

nu şiddetle reddederek, insanı fiil-

lerinden dolayı sorumlu görmüş-

tür. Fakat onu, kaderî düşünceyi 

ön planda tutmaktan ziyâde, zühd 

ve takvâya dayalı bir ahlâklılığın 

bu düşünceye ulaştırdığı söyle-

nebilir. O, bütün fiillerin insan-

dan çıktığını ve fiillerden ötürü 

sorumlu olduğunu, bütün iyi şey-

lerin Allah’a, kötü olanların ise 

şeytana ve insana nispet edilme-

si gerektiğini Kur’ân’a dayanarak 

ileri sürmüştür.

Geleneğimizdeki siyasî ve itikadî 

bir tavrın günümüz Müslüman 

düşünce dünyası bağlamında ne 

tür katkıları olabilir?

Her şeyden önce şu gerçe-

ği tekrar hatırlatmanın önemli 

olduğunu düşünüyorum: Belli 

bir geleneğe, mektep ya da ekole 

dayanmadan, önceki problem ve 

tartışmalardan haberdar olmadan 

girişilen bir düşünce ve eylem 

serüveninin, hem düşüncenin 

seyrine hem de İslâmî bir tavra 

olumlu katkı yapmayacağı açık-

tır. Dolayısıyla birey ve toplum-

ların zihnî tasavvurları ile ahlakî 

davranışlarının köklerini barındı-

ran, onların davranışlarını şekil-

lendirmede önemli derecede rol 

oynayan ve zihinsel ve sosyal 

evrenin oluşumunda önemli bir 

paya sahip olan gelenek bilinme-

den an ve gelecek inşâ edilemez. 

Bu anlamda geleneğimizi hiçbir 

endişe taşımadan kendisinden 

öğrenebileceğimiz âlimlerden biri, 

hiç kuşkusuz Hasan el-Basrî’dir. 

Onun görüş ve düşüncelerinin, 

erken dönem İslâm düşünce yapı-

sını anlayıp algılamamıza ve onu 

analiz etmemize katkıda buluna-

cağı şüphesizdir.

Yine yetmişi Bedir ashabından 

olmak üzere beş yüz kadar sahabe 

ile görüşme imkânı bulan, onların 

düşünce dünyasını tanıma fırsatı 

yakalayan, Hz. Peygamber’in reh-

berliğinde yetişen sahabenin doğ-

ruluk, dürüstlük, adâlet, eşitlik ve 

kardeşlik esasına dayalı yaşam biçi-

mine şâhit olan öncü ve önder bir 

âlim olarak Hasan el-Basrî, İslâm’ın 

erken dönemindeki düşünce ve 

uygulamaları, hayatı boyunca bizzat 

yaşayarak pratize etmiştir. Tâbiîn 

döneminin ilim ve ahlâk bakımın-

dan tartışmasız en önde gelen sima-

sı olarak Hasan el-Basrî’nin ilim, 

ahlâk, fazilet, zühd ve takvâya daya-

narak hayatı boyunca sahiplenerek 

sürdürdüğü yaşam biçiminin Müs-

lümanlar için örneklik teşkil edece-

ği rahatlıkla söylenebilir.

Ayrıca İslâm’ın erken çağının 

en çarpıcı isimlerinden biri olarak 

Hasan-ı Basrî, İslâmî doğrulardan 

taviz vermeyen, özellikle de zâlim 

Emevî iktidarlarının yanlışları-

na karşı dik duran tavrıyla, zulme 

karşı özverili duruşuyla örnek bir 

Müslüman âlim profili çizmekte-

dir. Bu tavrın, düşünce ve fikir-

lerin çeşitli bid’at ve hurafelerle 

bulandığı, materyalist ve kapitalist 

felsefelerin göz boyadığı ve zihinleri 

bulandırdığı günümüz dünyasın-

da Müslüman âlim ve önderlere 

yol göstereceği ve halkların zulme 

karşı duruşlarının şekillenmesine 

katkıda bulunacağı kuşkusuzdur
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D oğrusu İbnülemin Mahmut 

Kemal İnal’ın Ahmet Hamdi 

Tanpınar’a etkisinin peşine düştü-

ğümde nelerle karşılaşacağımı tam 

olarak bilmiyordum. El yordamıy-

la ilerlemeye çalıştığım bu vadide 

meseleyle doğrudan ilgili olmayan 

epeyce mektup, hatırat ve anek-

dotla karşılaştım. İbnülemin’in 

Son Asır Türk Şairleri kitabının 

iki binli yıllarda yapılan bası-

mının ne kadar kötü olduğunu 

fark ettim mesela. Zaten sözünü 

ettiğim bu farklılıkla karşılaşma 

durumu olmasaydı elimdeki bazı 

yazılara mesafeli yaklaşma düşün-

cesi de gerçekleşmeyecekti. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, 

İbnülemin Mahmut Kemal İnal1 

hakkında iki yazı kaleme almış-

tır. Yazılardan ilki “Büyük Muasır: 

İbnülemin Mahmut Kemal” baş-

lığıyla Tasvir-i Efkâr’da 3 Mayıs 

1941’de yayımlanmıştır. İkinci 

yazı ise İbnülemin Mahmut 

Kemal’in vefatından dolayı 

tamamlayamadığı Hoş Sadâ Son 

Asır Türk Musikişinasları2 adını 

taşıyan son eserinin baş tarafında 

Hasan Âli Yücel, Kâzım İsmail 

Gürkan, Muzaffer Esat Güçhan ve 

Avni Tunç’un yazılarıyla birlikte 

yayımlanan “İbnülemin Mahmut 

Kemal’e Dair” başlıklı yazıdır. 

Bir ara not olarak şunu belirt-

meliyim: Tanpınar’ın yazıları dik-

katle okunduğunda, İbnülemin 

hakkındaki kanaatlerinin büyük 

ölçüde farklılaştığı görülecektir. 

Tanpınar’ın fakültede asistanı ve 

yakın dostu olan Ömer Faruk 

Akün bu iki yazı hakkında şu 

yorumu yapar: “(…) bu iki yazı, 

getirdiği Farklı görüş ve tesbitler-

le İbnülemin hakkında şimdiye 

kadar yazılanların en orijinalidir. 

Birincisi, onu en has çizgilerinde 

yakalayan mükemmel bir manevî 

portresini çizerken ölümünden 

sonraki ikincisi, aynı sıcak sevgi-

yi taşımakla beraber ilkindekine 

sivri köşeler katmaya yönelik ve 

yer yer birtakım fantezilere kaçan 

bir negatifi gibidir.”3 

 Tanpınar’ın edebî yazıları-

nı derleyen Zeynep Kerman, 

Mehmet Kaplan’ın teşvik ve yar-

dımlarıyla hazırladığı Edebiyat 

Üzerine Makaleler’in girişin-

de “metinlerde hiçbir değişiklik 

yapılma”dığından, metinlerin 

“olduğu gibi veril”diğinden söz 

eder. Fakat bazen dikkatsizlik 

farkında olmaksızın büyük deği-

şikliklere sebep olabilmektedir. 

Ne demek istiyorum? Tanpınar 

metinleri için aşina olduğumuz 

‘eksik taramanın’  kurbanı olmuş 

bir yazı var bu kitapta. 

Görünüşte İbnülemin hakkın-

da yazılan iki yazı Tanpınar’ın 

farklı dergi ve gazetelerde 

çıkan edebî makalelerini, İslâm 

Ansiklopedisi’ne yazdığı yazıla-

rı, antoloji başlarına veya müş-

terek kitaplara verdiği etüt-

leri içeren Edebiyat Üzerine 

Makaleler(Birinci basım, 1969) 

de yer almaktadır. Fakat ikinci 

yazının neredeyse yarısı büyük 

bir dikkatsizlikten dolayı bu kita-

ba dâhil edilmemiştir. Bu durum 

Edebiyat Üzerine Makaleler’in 

2011’de yapılan son basımı için 

de hâlen geçerliliğini korumak-

tadır. Peki, bu eksikliğin sebebi 

nedir? 

Kanaatimce  -tabii başka bir 

niyet yoksa- Zeynep Kerman, 

Asım ÖZ

On Yılların Dikkatsizliği

Ahmet Hamdi Tanpınar
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Tanpınar’ın yazısının altıncı say-

fasının sonunda yer alan yıldız 

işaretinden dolayı yazının son-

landığını düşünmüş ve yazının 

kalan dört sayfasını görmemiş-

tir. Hal böyle olunca “İbnülemin 

Mahmut Kemal’e Dair” başlıklı 

yazı Edebiyat Üzerine Makaleler 

kitabında bütün olarak değil 

oldukça eksik  bir biçimde yer 

almıştır. Daha sonra bu yazıya atıf 

yapan yazarların hemen tamamı 

yazıya atıf yaparken Kerman’ın 

derlemesi üzerinden atıf yaptık-

larından yazının derlemedeki 

kaderinde şimdiye kadar her-

hangi bir değişiklik olmamıştır4. 

Geçtiğimiz aylarda  TYB Akademi 

dergisinin  Ahmet  Hamdi Tanpınar 

özel sayısında da  bugüne kadar 

eksik yayımlanan bir söyleşinin 

tam metni yayımlandı. Bu açıdan 

bakıldığında, Tanpınar’ın şimdi-

ye kadar okuyamadığımız yazıları 

kadar okuduğumuzu düşündüğü-

müz çeşitli yazılarının ve söyleşi-

lerinin de ilk yayımlandığı yerler 

dikkate alınarak yeniden gözden 

geçirilmesinin gerekli olduğu 

düşünülebilir.  

Görebildiğim kadarıyla 

Tanpınar’ın İbnülemin hakkın-

daki yazıları Son Sadrazamlar 

(1982, Dergâh Yayınları) kita-

bının girişinde birleştirilerek 

fakat ‘eksik’ olarak yayımlanmış-

tır. Yazının eksik yayımlanma 

serüveni Müteferrika dergisinin 

İbnülemin’e hasredilen sayısın-

da da sürdürülmüştür. Dergide, 

Hayat Tarih Mecmuası’ndan 

(Cilt 2, sayı 7, Ağustos 1967, 

s. 11-13) özetlenerek yayımla-

nan “İbnülemin Mahmut Kemal’e 

Dair” yazısını alıntılamış, fakat bu 

yazının kaynağına gidilmemiştir. 

Ne yalan söyleyeyim, ben de ilk 

okuduğumda bu metni -sunuşun-

da yer alan hatırlatmaya rağmen-, 

İbnülemin hakkında Tanpınar 

tarafından yazılan ikinci yazı-

nın taslağı/ön hazırlığı olduğunu 

düşünmüştüm. Hatta yazının son 

kısımlarını okuyunca müstakil 

üçüncü yazı olduğunu zannet-

miş ve yazının Edebiyat Üzerine 

Makaleler’e alınmayışına hayret 

etmiştim. Sonradan Hoş Sadâ’ya 

ulaşınca meseleyi bütünüyle kav-

radım.

Tanpınar’ın bu yazısının, 

İbnülemin hakkındaki değerlen-

dirmeleri bir yana özellikle İttihat 

Terakki devrinden Tek Partili yıl-

lara uzanan yayın faaliyetlerin-

de siyasi merkezin rolünün ne 

olduğuna ilişkin yapılan/yapıla-

cak değerlendirmeler bakımın-

dan dikkatle okunması gerekti-

ğini düşünüyorum. Bunu özel-

likle Hasan Âli Yücel’e atfedilen 

“cesaretin” kaynakları noktasında 

söylediğimi de belirtmek isterim5. 

‹ bnülemin Mahmut Kemal Bey’in 

ilk eserlerini, bilhassa Âsar-ı 

Müfide Kütüphanesi’nde çıkan 

divan mukaddimelerini daha 

Sultanî talebesi iken Antalya’da 

okumuştum. Fakat kendisini 

Türkiyat Enstitüsü’nde tanıdım. 

Selâmlaşmakla başlıyan münasebe-

timiz -zavallı Tevfik, senin odanda- 

sonuna doğru benim için olduk-

ça şaşırtıcı, fakat ciddî bir dostluk 

oldu. Çünkü bu çalışkan, zeki, iyi 

kalbli olduğu kadar tok sözlü, alın-

gan, mütecessis ve dedikoducu, 

her mânasiyle acaip adamla hemen 

hemen müşterek hiçbir tarafımız 

yoktu. Şiir, musiki, düşünce, değer-

leri alış tarzı, hattâ kültürün kendisi 

aynı değildi.

Sade ayrı nesillerden değil, 

ayrı ufuklardan gelen insanlardık. 

-Kendi neslimden, hattâ benden 

de gençler arasında aynı şartlarla 

karşılaştıklarımız vardır.- Bununla 

beraber onu çok sevmiştim. Bu 

cinsten ayrılıkların insanda yarat-

ması tabiî olan huzursuzluk, hattâ 

münasebetin devamı için her lâhza 

tarafsız mınt[ı]kalar arama mecbu-

riyeti dahi, bu dostlukta bana ağır 

gelmezdi. Diyebilirim ki, onu, sevil-

mesini istediği şekilde sevenlerden 

biriydim; yani her lâhza bende esas 

olan birtakım şeyleri feda etmiş 

görünerek.

İşin garibi, onun bende ve her-

keste buna bile bile razı olmasıy-

dı. İbnülemin Mahmut Kemal Bey 

etrafiyle bir çeşit gizli muvazaada 

karşılaşmayı kabul eden insandı.

Bu yüzden etrafiyle münasebeti, 

abese kadar giden bir protokolla 

tesbit edilmiş gibiydi. Bu protoko-

lün ilk şartı ve maddesi, kendisine 

karşı olan hürmetle fantezilerine 

mutlak teslimiyetti. Onun hukuku 

beşer beyannamesi “Ya beni olduğu 

gibi kabul edersiniz, yahut sizin 

için yokum” diye başlardı ve sizin 

inkârınıza kadar giderdi. Bu sebeple 

herkes arasındaki hayatı, komedi-

nin ihtiyarı ile mutlak ve müstebit 

bir hükümdar arasında sallanırdı.

‹BNÜLEM‹N MAHMUT KEMAL’E DA‹R6

Ahmet Hamdi Tanpınar
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Meclisinin bellibaşlı hususiye-

ti, bu kişiliğin doğurduğu her an 

komiğe kaçan vaziyetlerdi.

Fakat bu, zamanımızın hakkiy-

le hitap etmesi imkânsız birtakım 

modalarda gecikmiş, bizim anlıya-

mıyacağımız şekilde zeki ve eğlen-

celi adam, birtakım büyük meziyet-

lerle doğmuştu. Hayatı ve insanları 

severdi. Kıskanılacak derecede can-

lıydı, izzeti nefisle, unutulma kor-

kusuyla karışık garip ve ısrarlı bir 

vefası vardı. Gençlikten hoşlanır ve 

daima arardı. Bir gün yaşıtı olması 

icap eden bir misafirin arkasından 

“Bu bunak da ikide bir bana neye 

gelip durur?” demişti.

Hakikatte meclisinde en çok 

rağbet görenler, kendisinden yirmi 

otuz, hattâ kırk yaş küçük olan-

lardı.

İbnülemin Mahmut Kemal Bey, 

çoğu bizim nesilden orta yaşlılar 

arasında öldü ise bunun mes’ulü 

seneler ve herkesten gizlediği uzun 

yaşıdır.

Bütün bu meziyetlerin arkasın-

daki insan ise tâbir caizse “çağı 

olmıyan” bir insandı. Kıyafetinden 

fikirlerine varıncaya kadar her şey 

onda karışık bir zamandan, bir çeşit 

üst üstelikten geliyordu. Onunla 

ancak çok eski ve karışık bir kitabı 

okur gibi karşılaşmak mümkün-

dü. Sivastopol’un zaptını, Balkan 

Harbi’nin talihsizliklerini, İkinci 

Mahmud’un kılıç alayını, Kâmil 

Paşa’nın sadaretini bütün ciddiye-

tiyle aynı senenin aktüel hâdiseleri 

gibi ve o senelerin zihniyet ve ruh 

halini veren bir kitap, daha iyisi çok 

keyfî bir takvim tasavvur edilsin. Bu 

mazi adamında ancak uzun araştır-

malarla veya şaşırtıcı tesadüflerle 

ele geçirebileceğimiz, zamanından 

kopmuş şeylerin lezzeti vardı. Beni 

asıl ona bağlıyan şey, bu hali ve 

biraz da onun tabiî neticesi olan 

yalnızlığı idi.

İbnülemin Mahmut Kemal 

Bey, bu yalnızlığın farkında mıydı? 

Burasını pek zannetmem, fakat 

onun emrinde yaşadığı muhakkak-

tı. Kendisini, o tatlı ve yapmacığı 

bol hiddetlere, şahsına mahsus bin 

türlü anlaşmazlığa götüren şey de 

bence hep bu yalnızlıktan, daha 

doğrusu hayatla mevcudiyeti zarurî 

olan birtakım bağların yokluğun-

dan gelirdi. Yalnızlığa hiç tahammül 

edemiyen bir yaradılışta olmasına 

rağmen, zamanına karşı bu sorum-

suzluk, etrafiyle olan münasebet-

lerine, hürriyet fikrinin ötesinde 

bir ihtiyarîlik katıyordu. Meclisinde 

bunu ister istemez sezdiğiniz için, 

her lâhza coşturmasını bildiği neşe-

ye daima biraz hüzün karışırdı.

Niçin söylemiyelim, bu canlılığı 

ve çalışkanlığı ile hepimizi şaşırtan 

adam, bir kalıntı idi. Onunla yarım 

saat başbaşa konuşup da, artık mev-

cut olmıyan birtakım şeyleri varlığı-

nın tabiî şartları gibi etrafınızda his-

setmemeniz kabil değildi. Devamlı 

bir anlaşmamazlık içinde yaşadı-

ğı Bâbıâli bunların başında gelir. 

Filhakika eski İyalât-ı Mümtaze 

kalemi müdüründe, yahut bizim 

pek hoşuna giden şakamızla “son 

Müstemlekât nazırımızda”, baba 

evinden sonra en büyük tesir, hare-

ketinin ortasında birdenbire dur-

durulan bu eski, defalarca tamir 

edilmiş büyük makineden gelir. 

Onda Bâbıâli’nin bir buçuk asırdan 

beri birikmiş havası ve ekonomi-

si vardı. Çalışkanlığı ise doğrudan 

doğruya eski Tanzimat kalemlerin-

de işe başlıyanların  çalışkanlığı 

idi. Hemen hemen on bin sahifeyi 

bulan basılmış eserlerini, basılmı-

yan öbürlerini, bunların hazırlı-

yan kopya ve müsveddeleri, on 

beş yaşından itibaren masa başında 

geçen hayatında gündelik işler üze-

rindeki zarurî çalışmaları, bütün o 

komisyon lâyihalarını, fezlek [e]leri 

düşünün: ömrü boyunca karaladığı 

ve muhafaza ettiği kâğıdın yekûnu 

hakkında bir fikir elde edebilirsiniz.

İbnülemin Mahmut Kemal Bey, 

bazı zelzele mınt[ı]kalarında oldu-

ğu gibi, Bâbıâli’nin en eski taba-

kalariyle yeniye en yakının çetre-

fil bir halitası idi. Bu yüzden bu 

Meşrutiyet münevverinde, hattâ 

Tanzimatı’n üstünden bile atlıyarak, 

İkinci Mahmut veya Üçüncü Selim 

devrine rahatça gidilebilirdi. Kaç 

defa onunla konuşurken, Cenap’la, 

Süleyman Nazif’le, Rıza Tevfik’le 

ahbap olduğunu bildiğim, beraber 

çekilmiş fotoğraflarını evinde sey-

rettiğim karşımdaki adamın pekâlâ 

şair Beylikçi Ali İzzet Bey veya 

İkinci Mahmud’un mabeyincisi Sait 

Bey, yahut tarihimizdeki meş’um 

rolünü hiç farketmeden, tarikat bir-

liği münasebetiyle o kadar müdafaa 

ettiği Pertev Paşa, doğrudan doğru-

ya eserini devam ettirdiği tezkereci 

Fatin Efendi olabileceğini düşün-

müştüm.

Kitaplarını bizim için o kadar 

çekici yapan taraflardan biri de bu 

olsa gerektir. İbnülemin Mahmut 

Kemal Bey, sonradan gelen bir 

tanıklık gibi yazardı. Onun için 

aktüalite veya polemiğin muay-

yen bir zaman hududu yoktu. Bu 
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yüzdendir ki eserlerinin mevzuu 

ne kadar değişirse değişsin, daima 

kendi tercüme-i hali imiş hissini 

verir. Son Sadrazamları, belki Son 

Asır Türk Şairleri’ne ilâve ettiği 

kendi tercüme-i hali kadar şahsı-

na bağlıdır. Çünkü bize Mahmut 

Kemal Bey’i içinde yetiştiği mües-

sese ve etrafındaki insanlarla verir.

Bu hacimli kitabın Sait Paşa’ya 

ayrılan ciltleri ise, bu bakımdan 

emsalsizdir. Bizde bu iki cilt kadar 

siyasî bir şahsiyetin üzerinde dik-

katle durmuş eser azdır. Fakat 

aldanmıyalım, bu ciltlerde devrinin 

politik hâdiseleri ve sadrazam Sait 

Paşa’nın hayatı arasında asıl karşı-

laştığımız şey, İbnülemin Mahmut 

Kemal Bey’in kendisidir. Yahut hiç 

olmazsa, Mahmut Kemal Bey’le 

olan münasebetlerinde yakalanmış, 

Mahmut Kemal Bey’e hizmet veya 

ihanet etmiş bir Sait Paşa’dır. Eser 

ilerledikçe Abdülhamid’in kendi 

mizacına göre yarattığı bu vezi-

rin arkasından, öbür barok terkip, 

İbnülemin Mahmut Kemal Bey 

yavaş yavaş bütün egosantrizmi ve 

kompleksleriyle tıpkı kırılan kalıbın 

arasında asıl büstün çıkışı gibi çıkar.

Çünkü insan, hâdise, her şey, bu 

yalnız acaipliğiyle lezzetli muhar-

rirde kendisine ve kendisine yakın 

olanlara nispetleri derecesinde 

mühimdir.

Kâmil Paşa, Sait Paşa ile çatıştığı 

için, Yusuf Kâmil Paşa babasının 

hâmisi (ve bittabi akrabası) oldu-

ğu için, Âli ve Fuat Paşalar, Yusuf 

Kâmil Paşa’nın dostları -oldukları 

için vardırlar. Böylece tabaka taba-

ka peykleriyle teşekkül eden güneş 

manzumesinin ortasında ise terkibin 

tabiî merkezi olarak, ve kendi değer-

ler cetveline göre hükmetmek için 

muharririn kendisi bulunacaktır.

Böyle bir dünya, içinde yaşa-

nan asıl dünyanın ortadan kalkması 

değilse bile, ikinci dereceye inme-

siyle kurulabilirdi. Filhakika bu iki 

ciltte bütün bir vesika bolluğuna, 

hakikî bir araştırma isteyen istiş-

hatlara, biyografi bilgilerine rağ-

men bu asıl dünyayı bulmak çok 

güçtür. İbnülemin Mahmut Kemal 

Bey o cinsten muharrirlerdendir ki, 

Mütareke gibi felâketli bir devir bir-

kaç satırda, baba evinin Fransızlar 

tarafından işgali hâdisesine istiha-

le eder; Abdülhamit istibdadı ve 

keyfiliği, sembolünü babasının 

Kozana tâyininde bulur ve Balkan 

Muharebesi, Birinci Cihan Harbi 

gibi büyük ve elîm hâdiseler, ken-

disine ait bir maaş haksızlığının 

hikâyesinde ihmale lâyik birer istit-

rad haline girerler. Bununla beraber 

son devirlerimiz tarihi hakkında 

onun kadar orijinal vesika neşret-

miş, bütün bu yüz otuz senenin 

yayını üzerinde durmuş muharrimiz 

azdır. Matbu ve yazma görmediği 

eser, Babıâli kalemlerinden geçip de 

kopyesini almadığı bir vesika yok-

tur, denebilir. Tecessüsünü durma-

dan sağa sola uzatan bu muharrir, 

her adımda basılmış veya basılma-

mış vesikaların yeni bir harmanını 

yapar.

Son Sadrazamların, çoğu, ens-

tantane fotoğraflara benzer vesika-

lara dayanan hakikatine rağmen 

bize o kadar değişik görünmesinin 

bir sebebi, insanları ve hâdiseleri 

çok yakından, âdetâ dibinden gör-

mekten gelen perspektiv değişikliği 

ise, öbür sebebi de muharririn ego-

santrizmi ve üstüne aldığı maziyi 

behemehal temize çıkarmak vazi-

fesidir.

Bu egosantrizmin ne olduğu-

nu hiçbir şey Son Asır Şairleri’nde 

kendisine ayırdığı kısımda saydığı 

eserlerin adları kadar iyi göstermez. 

Filhakika muhtelif isimler altın-

da neşredilen bu eserlerin hemen 

hepsi neşredilmiyenlerle beraber 

-15 eser- ya “Kemal” kelimesiyle 

başlıyor veyahut onunla bitiyordu. 

Son Asır Türk Şairleri’nin asıl adı 

Kemalü’ş-Şü’erâ, Son Sadrazamların 

ise “Kemalü’s-Sudûr” idi.

Burada bu egosantrizmi doğu-

ran bir yığın anlaşmazlığın, muhit 

intibaksızlıklarının üzerinde dur-

mamızın imkânı yoktur.

Zamanından böyle çözülmesi 

elbette bir anda olmadı. Onun da 

etrafiyle anlaştığı bir devir, dilini 

konuştuğu bir nesil, herkes gibi 

olmamakla beraber yine lezzet-

le yaşadığı gençlik seneleri vardı. 

Şakalarına hayretten başka cevap 

aldığı seneler. Her şeyden sarfı-

nazar, sadece pandomima, tulûat, 

tiyatro, karagöz, orta oyunu gibi 

eğlencelerden bu esere ve üslûba, 

hattâ şahsiyete girmiş unsurlara 

dikkat etmek, bize çocukluk ve 

gençliğini ne kadar derinden yaşa-

dığını gösterir.

Bütün bunlara çok sıkı birta-

kım hadlerde hakikaten gecikmiş 

muhafazakâr aile terbiyesini ve bir 

çeşit dine benzeyen bir baba ve aile 

saygı ve sevgisini de ilâve etmek 

gerektir.

İbnülemin Mahmut Kemal 

Bey’in şahsiyetinde asıl çekirdeği, 

tâbir caizse, bu aile dini verir. Bütün 

kompleksler orada toplanır, yahut 

ona değişir. İşte kendi zamanı ile 

arasına giren şey, şüphesiz bazı psi-

şik noksanların yol açtığı ve kuv-

vetlendirdiği bu aile terbiyesidir. Bu 

terbiyeyi şu veya bu sebeple saha-

sını genişletmiş mukaddes fikriyle 

ifade etmek belki en doğrusudur.

Bütün bunlar Bâbıâli gibi muay-

yen teşrifatı, âdâbı bulunan, her şey-

den evvel kendisini birtakım zarurî 

şekiller içinde görmeğe mahkûm ve 

Tanzimat’tan beri o kadar gayretle 

yenileşmiş siyasî bir merkezde onun 
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yolunu tabiatiyle kesecek, hattâ 

bazı zaruretlerle göz yumulan bir 

unsur haline getirecekti. Sait Paşa 

devrinde bir ara sadece kiyafeti için 

kardeşi Tevfik Bey’in Anadolu’da 

memuriyetle Bâbıâli’den çıkarılması 

düşünüldüğünü kendisi anlatır. Bu 

şüphesiz onun için de sık sık mev-

zuubahis olan bir şeydi. Bununla 

beraber İbnülemin Emin Mahmut 

Kemal Bey, aile münasebetleri, gir-

ginliği, patavatsız olmakla beraber, 

rahat ver cerbezeli konuşması, o 

zamanlar daima bir muhatap bulan 

kuvvetli Müslüman terbiyesi ve ona 

dayanan değerler dünyası ile, eski 

kültürümüze ait az çok sağlam, 

bilhassa filolojik bilgileri ve nihayet 

çalışkanlığı ile kendisini etrafına 

âdetâ zorla kabul ettirmişti.

Hakikat şu ki, Bâbıâli ona biraz 

da çalışkanlığı yüzünden göz yumdu 

ve bilhassa politika dışı işlerde çalış-

tırmakla kendisini asıl istidadı olan 

sahalarda yapma imkânını verdi. 

İbnülemin Mahmut Kemal Bey’in 

şahsiyeti Bâbıâli’de asıl metne, yani 

politikaya muvazi yürüyen bir çeşit 

hâşiye gibi teşekkül eder. Zaten 

edebiyattan gelmişti. Gençliğinde 

yazdığı iki romanı ve bir hikâyesi 

vardı ve gazetelerde bir yığın yazısı 

çıkmıştı. Asıl şöhreti hattâ eseri 

ise, eski kültürümüze karşı bilhassa 

Birinci Cihan Harbi içinde resmi 

muhitlerde uyanan alâka ile başla-

dığını unutmamalıdır. Sürüp giden 

muharebenin temin ettiği o acaip ve 

felâketli istikrar içinde, Ziya Gökalp 

Rönesansının getirdiği bu kendi 

üstümüze dönüşte eski şeyleri haki-

aten bilen insanlar, birdenbire değer 

kazanmışlardı.

Şurası da var ki, muhafazakâr 

adam, içinde bulunduğu müessese 

ile bir başka noktada çok iyi anla-

şıyordu. Benzeri müesseseler gibi, 

Bâbıâli de biraz arşivdi. İbnülemin 

Mahmut Kemal Bey de arşivist ve 

kolleksiyoncu, daima ön plândadır. 

Kendisine ilk verilen büyük iş, 

bir arşiv işi oldu. Meşrutiyet’ten 

sonra Yıldız evrakını tasnif etmeye 

memur komisyona tâyin edildiği 

gün, muharrir İbnülemin Mahmut 

Kemal Bey’in asıl doğduğu gün-

dür, denebilir. Bu işe nasıl bir dik-

kat ve şevkle giriştiğini, bu evrakı 

ne kadar ciddiyetle elediğini, Sait 

Paşa ile Kâmil Paşa arasında çıkan 

ve Meclis-i Mebusan’dan matbuata 

intikal eden polemiğin hikâyesinde 

görürüz, İbnülemin Mahmut Kemal 

Bey, Yıldız evrakını avucunun içi 

gibi biliyordu. Sadece bu dikkat, 

bu işe ne kadar evvelden hazırlan-

dığını gösterir. Filhakika daha çok 

evvelden, Fatin Efendi tezkeresini 

tamamlamağa karar vermiş, sağdan 

soldan biyografik malûmat, el yazısı 

ve fotoğrafi toplamağa başlamıştır.

Toplamak, tasnif etmek ve dik-

katle saklamak. Böylece kolleksi-

yon yavaş yavaş teşekkül edince, 

boşluklar kendiliğinden meydana 

çıkar. İşte o zaman arama ve bulma 

başlar. Bir bakıma eseri zaman için-

de bir merak ve ihtirasın etrafın-

da kendiliğinden bir istalaktit gibi 

teşekkül etti; o kadar, yalnız mal-

zemesinden ibaret hissini bırakır. 

Bazı kuş yuvaları gibi en dağınık ve 

birbirine yabancı unsurları ifrazla-

riyle birleştirerek, bütün bir kütüp-

haneyi hazırladı.

Bu ifrazlar, onun mazi sevgisi, 

hâtıralara olan hürmeti, tecessüsü 

ve kızgınlıkları, değerler karşısın-

daki vaziyetidir. Mizacı ne kadar 

yalanlarsa yalanlasın, yahut ciddî 

notunu inkâr ederse etsin, muay-

yen bir değer cetveli olan adamdı. 

“Kendisine sadık olmak” dediğimiz 

ve bugünün insanından o kadar 

çok istediğimiz davranışın üzerinde 

Türkçede en çok ısrar eden muhar-

rirlerden biri, muasır hayata o kadar 

uzak olan İbnülemin Mahmut 

Kemal Bey’dir. Ve hakikatte de 

biraz fazlaca şahsî şekilde tefsir etti-

ği aşikâr olan değerler dünyasına 

sadıktı. Gerek Son Sadrazamlar’da, 

gerek Son Asır Türk Şairleri’nde bize 

o kadar garip görünen bütün bir 

tenkid cihazını işleten şey bilhassa 

budur: İbnülemin Mahmut Kemal 

Bey, aramızda çok eski bir zama-

nın ahlâki ve örfü namına konuşan 

adamdı. Onda Hüküm denen şey 

muasır değildi. Başka bir zihniyetin 

münhanisi üzerinden bize geliyor-

du. Onun içindir ki, İbnülemin 

Mahmut Kemal Beyin okuyucuları 

üzerinde -birçok meselelerde getir-

diği sarahate rağmen- ilk tesiri, bazı 

görüş veya hâfıza hastalıklarının 

sebep verdiği yanlışlıklara benzer.

Bununla beraber, acaip şekilde 

bir görme kudreti olan adamdı. 

Her şeyi demiyeceğim, fakat aksa-

yanı, bütün vüzuhu ve teferruatiyle 

görmekten ve göstermekten zevk 
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alırdı. Bu kendi üstüne hiç çevrilmi-

yen, daima dışarda, daima başkala-

rının üstüne dikilmiş gözün, belki 

tek kusuru yalnız teferruatta kalma-

sı ve asıl terbiyesini yukarda söyle-

diğim gibi yerli halk eğlencelerinde 

ve biraz da eski müverrihlerimizde 

yapmasıydı. Medresetü’l-Hattâtin’in 

Son Hattatlar’ın mukaddimesinde 

anlattığı açılış merasiminden baş-

lıyarak Son Asır Türk Şairleri’nde 

birçok tanıdıkları için yazdığı şey-

ler, Ali Emirî’nin ölüm döşeğinde 

yattığı oda, Sait Paşa’nın o kadar 

dolambaçlı yollardan hikâyesine 

geldiği son çocuğu, Paşa’nın “has-

tayım!” diye yataktan çıkmayışla-

rı, edebiyatımızdaki benzerlerini 

geçen şeylerdir. Bunlar tek baş-

larına alınırsa sahibini çok daha 

başka ışıkta gösterebilirler. Halbuki 

bunun yanında, bir türlü kendisi-

ni anlatamıyan bir geçmiş zaman 

şairi vardı. Bu İstanbul efendisi, 

hayatımızın kırk elli sene içinde 

nasıl altüst olduğunu, çerçeveleri-

ni nasıl kaybettiğini ve çöktüğü-

nü görmüştü. Gençliğinde zengin, 

mamur, ağzına kadar dolu gördüğü 

konakların hepsi yanmış, yıkılmış, 

insanları dağılmış, arsaları kaybol-

muştu. Bunlar hepimizin bildiği ve 

az çok duyduğu şeylerdi. Fakat 

İbnülemin Mahmut Kemal Bey, 

onları yalnız hatırlamakla kalmı-

yor, garip ve dokunaklı bir şekil-

de kendisini onların ayakta kal-

mış tek parçası, hakikî vârisi zan-

nediyordu. İşte tezkireciyi, Fatin 

Efendi’nin, Esat Efendi’nin, Âli’nin 

ve Müstakimzade’nin halefini, yazı 

yazmayı Flaubert’in Bouvard et 

Pécuchet’sini hatırlatacak derecede 

ömrünün tek işi yapan adamı bu 

terkipten kalanları behemehal kur-

tarmağa götüren, yahut daha iyisi bu 

işte o kadar kırbaçlayan şey. Bir eser, 

bir isim, bir müşahede, yıkılanın bir 

zerresi, ne olursa olsun o daima 

bir şeyler kurtarmağa mecburdu. 

Son Hattatlar’da bazan yalnızca bir 

ismi anmak ona yetiyordu. Son Asır 

Türk Şairleri’nin anketi abese kadar 

gider, ömründe tek manzume, hattâ 

tek mısra yazmış insanların hepsi), 

bu acaip “sormagir” mahallesinde-

dir. Çünkü muharrir için kurtardığı 

şeylerin kıymetli olması behemehal 

şart değildi. Kurtarılmış olmaları 

mühimdi. Bu onun ekonomisi, en 

aziz şeylerini alan zaman uçuru-

muna karşı açtığı mücadele, hattâ 

zaferiydi. Bu arada bazıları kendisi-

ni asıl zamanına götürse ne mutlu! 

O zaman İbnülemin Mahmut 

Kemal Bey de mevzuunun verdiği 

imkânla değişir, üslûbu tatlılaştırdı. 

O zaman bugünün hayatiyle birkaç 

dosttan başka bağı olmıyan adam, 

asıl hayatını yaşadığı zamana kavu-

şuyor, kaybolmuş saadetler, başta 

babaevi, annesi, kardeşleri ve dost 

muhitleri, Kâmil Paşa konağı hepsi 

birden eski revnakı ile yaşamağa 

başlıyordu. Fakat onların yanıbaş-

larında uğradığı ihmaller, bir türlü 

yenemediği itiyadları için mâruz 

kaldığı tenkidler, istihfaflar, eskili-

ğinin, muasır olamayışının verdiği 

küçüklük duygulan, şahsî mezi-

yetlerinin mensup olduğu âlemle 

beraber inkâr edilmesinden duy-

duğu acılıklar, hattâ şu veya bu 

sebeplerle evsiz, çoluksuz çocuksuz 

kalışı vardı. Bu sefer büyük hınçla-

rın devri başlıyordu: “Onlar muvaf-

fak olmadılar, ben muvaffak oldum. 

Son sözü ben söylüyorum, işte ben 

onların hakkında hüküm verece-

ğim.” Ve bu son sözü söylemek fır-

satını bu dindar adam, kaderin ken-

disine bahsettiği bütün bir imtiyaz 

addediyordu. Ve mademki son sözü 

o söylüyordu, imkânlar müsaade 

ettiği müddetçe söyliyecekti. İşte 

İbnülemin Mahmut Kemal Bey’in 

arkasında çalışan karışık cihaz...

Bu hayatta ve eserde örneğin 

daima mühim bir yeri vardı. Onun 

gibi kat kat olan bir insanı, bir daha 

görebilir miyiz bilmem? Eserlerinin 

doğrudan doğruya devamı olduğu 

tezkirecilerden, şahsî şahadete fazla 

ehemmiyet veren ve tarihi canlı bir 
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misâl üzerinde, bir politika ve ahlâk 

dersi addeden eski vak’a nüvislere, 

üslûbunun bir tarafını, hiç olmazsa 

hicvinin ve nüktesinin bazı çizgi-

lerini, konuşmasının perdesizliğini 

aldığı muhakkak olan yerli temaşa 

oyunlarına, belki de Hüseyin Rahmi 

romanına, tanıdığı vezirlerden sev-

diği, ezberinde olan mısralarını her 

vesile ile değiştirerek tekrarladığı 

şairlere kadar, gençliğinde her ras-

geldiğinin onda hâfızası vardı.

Yusuf Kâmil Mehmet Sait, Sait 

Halim Paşalar bu örneklerin şahsî 

hayat plânında en önde gelenleri 

idi. Hâtıralarının ocağında babası 

için birincisinin diğer bir nüshası 

olan bir çehre dövmüştü. Kendisi 

ise benzetişi çok ilerilere, mukadde-

se kadar götürdüğü bu iki insanın 

bir muhasılası olmak istedi. Belki 

de arada ilk devirlerinde tanıdığı 

ve tesiri altında kaldığı bir şeyh 

(Nakşibendîliğin Halidiye kolun-

dandı ve etrafında bulunanların 

bir kısmı gavsliğine inanırdılar.) 

bu tesirlerin, ilk kademede mâruzu 

olan, o kadar çok sevdiği ve her 

eserinde o kadar hüzünle bahsettiği 

kardeşi Tevfik Bey vardı.

Yazısında, konuşmasında, her 

pazartesi gecesi evinde yaptığı ve 

behemehal gelmemizi istediği musi-

ki toplantılarında onu hep yekûnu 

olduğu bu kalabalıkla beraber 

görürdük. Yusuf Kâmil Paşa’nın, 

Sait Halim Paşa’nın konakların-

da, servet ve debdedece onlardan 

kıyas edilemiyecek derecede geride 

olan -fakat mânen onlara çok üstün 

addettiği- babasının evinde olduğu 

gibi musikimizin büyük şöhretle-

rini bu gecelere getirmesi kendisi 

için imkânsızdı. Fakat çocukluğunu 

büyülemiş olan bu âlemlerin teşrifat 

ve âdabını elindeki imkânlarla tek-

rardan kimse kendisini men ede-

mezdi. Bu gecelerde kırmızı kadi-

fe kanapenin her zaman oturduğu 

köşesinde, bütün ömrünce üstü-

ne eğildiği gazete koleksiyonları-

nın rengini bağlamış çehresi, zayıf 

vücudü, o eski vezir edası nerden 

ve nasıl buluyordu, bunu izah ede-

mem. Fakat etrafında, devletin her 

şey olduğu ve tek bir mansapta top-

landığı devirlerin hürmet ve riaye-

tini kurmağa çalıştığı muhakkaktı. 

Yazık ki öbür İbnülemin Mahmut 

Kemal, her lâhza canı sıkılan, etrafı-

nı azarlarken, şaka ve lâtife ederken 

asıl hayatım yaşadığını zanneden 

adam, bütün bu örneklerin taba-

kasını birdenbire yırtar, dışardan 

görülen bir dikkatle her şeyi altüst 

ederdi. Öyle ki tesadüfen en güzel 

çalınan veya söylenen en mühim 

eserin ortasında bile ev sahibinin 

âdeta sinsice bir müdahalesi ile kış-

kırttığı kahkahalar, onlara cevap 

veren ve onları azdıran hiddetler 

başlardı. Asıl garibi, kendi oyunu-

na arasıra kendisinin de mağlup 

olması ve sonunda karşısındakine 

darılması idi. Bu şakadan başlıyan 

dargınlıklar içinde bazıları -rahmet-

li Hamamîzade İhsan Bey’le olduğu 

gibi- bütün ömrü boyunca sürmüş-

tü.

Yukarda onun eseri için, son-

radan gelen bir tanıklık demiştim. 

Muharririn değerler karşısındaki o 

çok hususî davranışını bir yana 

bıraksak bile, yine bu eserin bize 

asıl tar [i]hten, biyografi ve erüdis-

yonda tek şart olan inzibattan ve 

onu sıkı eleyişinden mahrum ola-

rak geldiği inkâr edilemez. Bununla 

beraber bu eserin, bir yığın ve çok 

lüzumlu şeyi kurtardığı aşikârdır. 

Filhakika bu kadar dağınık unsuru, 

birbirinden ayrı geçmiş zamanlar 

yığınını ancak onun gibi zaman-

dan ve zamanın meselelerinden 

kopmuş bir insan toplıyabilirdi. 

İbnülemin Mahmut Kemal Bey ara-

mızda, hayatın konserine karışan 

bir aksisedâ gibiydi. Bu aksisedâyı 

yakalamak, hattâ tâbir caizse tahrik 

etmek lâzımdı. Bu itibarla ittihat 

ve Terakki devrinden başlıyarak, 

sırasiyle Türk Tarih Encümeni’nin, 

daha sonra Maarif Vekilliği zama-

nında dostum Hasan Âli Yücel’in 

bu eserin tamamlanması ve mey-

dana çıkması için sarfettikleri gay-

reti burada hatırlamamak büyük 

bir haksızlık olur. Hele kendisinin 

bütün iddialarına rağmen bu eser-

lerin çoğunun başlangıçta sadece 

not halinde bulunduğu ve ancak 

matbaanın eşiğinde tamamladığı 

düşünülürse bu himmetin ehem-

miyeti kolayca anlaşılır. Filhakika, 

meraklı ve koleksiyoncu ile yazar 

daima ayrı şeylerdir. Birincisi ne 

olsa amatördür. Amatörde birçok 

şeyi tesadüfün kendisi idare eder. 

Bu itibarla İbnülemin Mahmut 

Kemal Bey’in bugün elimizde bulu-

nan eseri başından itibaren resmî 

alâkanın mahsulüdür, diyebilirim. 

Zaten ısmarlandığı zaman yazan 

muharrirlerdendi. Konuları itiba-

riyle en mazbut eserleri olan divan 

mukaddimeleri, tezkire mukaddi-

meleri, Evkaf ve Maarif nezaretleri 

salnameleri hep böyle vücuda gel-

mişti, işte “Hoş Sadâ”yı, Hasan Âli 

Yücel’in vekilliğinden sonra devam 

ettirmesini bildiği bu alâkaya borç-

luyuz. Şurasını da söyliyelim ki 

ben, yirmi sene İbnülemin Mahmut 

Kemal Bey’i hepsinden evvel bu 

kitabı bitirmeye teşvik etmiştim. 

Aramızda bu iş için daima alev-

lenmeye hazır bir çeşit mücadele 

vardı. Fakat o, Son Sadrazamlar’ı 

daha ehemmiyetli buluyordu. Bu 

gecikme yüzünden “Hoş Sadâ” 

biraz da yarım çıkıyor. Buna rağ-

men, bir medeniyet değişmesi ara-

sından bile hissî hayatımızı hâlâ 

idare etmekte devam eden, öbür 
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sanatlarımıza o kadar tesir eden son 

devirler musikimiz hakkında bize 

bilmediğimiz birçok bilgiyi vereceği 

aşikârdır. Eski musikimizin tarihi 

ile birazcık yakından olsun uğra-

şanlar, Itrî, Hafız Post, Seyyid Nuh, 

Ebubekir Ağa veya Tab’î Mustafa 

Efendi gibi en büyük musikişinas-

larımızın bile hayatı hakkında ne 

kadar az bilgimiz olduğunu, hattâ 

bazan Zaharya’da olduğu gibi, yaşa-

dıkları devirde bile tereddüt edildi-

ğini çok iyi bilirler. “Hoş Sadâ” nın 

muharrire mahsus o lâtif karışıklığı 

içinde olsa bile bize bilmediğimiz 

birçok şey öğreteceği, hiç olmazsa 

bu mâzi sanatını alâkadar eden bir 

yığın ihtimale ve şüpheye yol açaca-

ğı muhakkaktır.

Şimdi bu son kitabı ele alma-

nın sabırsızlığı içinde muharriri-

ni daha başka türlü hatırlıyorum. 

Duvarlarını süsliyen çok güzel yazı-

lariyle (bazı mühim eksikliklere 

rağmen, bütün bir kolleksiyon; Son 

Hattat’larda İbnülemin Mahmut 

Kemal kolleksiyonu) bir köşeye 

yığılmış çoğu kırık eski fayans par-

çalariyle (bu evde hiçbir şey atıl-

mazdı, fakat birkaç iyi Beykozu 

ve Yıldızı vardı), hiç olmazsa ilk 

Meşrutiyet yıllarına çıkan havı 

dökülmüş, Empire mobilyasiyle 

gözümün önünde olan, salonda, 

bahçe üstündeki sade döşemeli 

küçük yazı odasında bir ramazan 

akşamı o kadar acaip şekilde azar-

lanarak, gülerek, fakat hakikî bir 

ikramla ve kendi pişirdiği yemekler-

le iftar ettiğimiz bu odaların açıldığı 

sofada, kaybettiği âlemden bir gölge 

gibi dolaşan, çalışkan, acaip, nasıl 

seveceğini bilmeden seven titiz, bir 

çeşit cihan kaynanası huylu, fakat 

vefalı ihtiyar adamı, çok eski bir 

zaman takvimi gibi günü geçmiş 

şeyleri sayan ve sizin zamanını-

za ekleyen adamı, kendi tarzında 

dikkatli araştırıcıyı, bir yığın ihti-

basın ve enfüsîliğin içinden bize 

gördüklerini ve bildiklerini veren 

hâtıracıyı, bende kalmış yüzlerce 

hayalinden hatırlıyorum ve içim 

garip şekilde burkuluyor.

Etrafiyle ve kendisiyle bir yığın 

anlaşmamazlık içinde yaşıyan, fakat 

bütün bu anlaşmazlıkların ortasın-

da kurduğu iç âhengiyle, yaşadığı 

devrin devamlı inkâriyle, dağ[ı]nık 

olsa bile büyük bir eseri vücu-

da getiren, o kadar unutulmaya 

mahkûmu, unutulmuş şeyi tekrar 

hatırlatan bu çalışkan adamı elbet-

teki fikir âlemimiz daima hatırlı-

yacaktır. Fakat onu şahsen tanı-

yanlardan biri olan ben, bu kaybın 

yanında öbür kaybı, geriye dönmüş 

zamanın lâtif ve şaşırtıcı bir sayık-

lamasına benziyen, asıl İbnülemin 

Mahmut Kemal’i hiçbir zaman unu-

tamıyacağım.

(Hoş Sadâ Son Asır Türk 

Musikişinasları, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, seri 1, no 10, 

İstanbul, 1958, s. XLVI-LV.)
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20011. Hakkı Süha Gezgin, Edebî 

Portreler, Hazırlayan: Beşir Ayvazoğlu, 

Timaş Yayınları, İstanbul, 1999. Taha 

Toros, Mazi Cenneti I, İletişim Yayınları, 

İstanbul, 1998. Hüsrev Hatemi, Anılar 

Ömür Süvarisi, Dergâh Yayınları, 

2009. Beşir Ayvazoğlu, Gel Söyleşelim 

Cümle Geçen Demleri, Timaş Yayınları, 

İstanbul, 2012. 2011. Müteferrika Yaz 

2000/1, sayı:17.

2   İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Hoş 

Sadâ-Son Asır Türk Musikişinasları, 

İstanbul Maarif Basımevi, Türkiye   İş 

Bankası Kültür Yayınları, seri 1, 

no.10,1958.

3   Ömer Faruk Akün, “İbnülemin Mahmut 

Kemal İnal”, s.262

4  Muhtemelen bu durum İslâm 

Ansikopedisi’ne “İbnülemin” maddesi-

ni yazan Ömer Faruk Akün için de 

geçerlidir.  Bu bakımdan Mücevherlerin 

Sırrı kitabının “Önsöz”ünde yer alan 

“taramalarımızı mümkün olduğun-

ca geniş tutmaya çalıştık. Tanpınar’ın 

(..) unutulan yazılarını gün yüzüne 

çıkarmak için amacıyla yürüttüğümüz 

çalışmaların merkezinde Ömer Faruk 

Akün tarafından hazırlanmış olan 

“Tanpınar’ın Yazılarının Bibliyografyası” 

isimli çalışma yer almıştır. Bu bibli-

yografyada adı geçen dergi ve gazete-

leri büyük ölçüde yeniden taradığımız 

gibi, diğerlerini de araştırma yoluna git-

tik” ifadeleri manidardır. Muhtemelen, 

sözünü ettiğimiz yazının devamının 

bu araştırmacıların da gözünden kaç-

mış olması sadece Zeynep Kerman’ın 

dikkatsizliğinin sürekliliğinin belirleyi-

ci olmasından kaynaklanmamaktadır. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Mücevherlerin 

Sırrı Derlenmemiş Yazılar, Anket ve 

Röportajlar, Hazırlayanlar: İlyas Dirin, 

Turgay Anar, Şaban Özdemir, YKY, 

2002, s. 11 

5   İsmail Kara “Ebülûla Mardin’in Ulema 

Haltercümelerine Dair” yazısın-

da Ebülûla Mardin’in Medeni Hukuk 

Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa adını 

taşıyan kitabın ortaya çıkışında dönemin 

devlet ricalinin etkisini şöyle açıklar: “Bu 

eserin ve -Cevdet Paşa’yı modern Türk 

tarihçiliğinin, hukuk modernleşmesinin 

ve çağdaş Türk düşüncesinin önemli bir 

rüknü haline getiren- Tanzimat I kitabı-

nın ortaya çıkışını devrin Milli Eğitim 

bakanı Hasan Âli Yücel’in, arka planı ve 

temel sâikleri hâlâ yeterince bilinemeyen 

teşebbüsüne ve cesaretine borçluyuz. 

Yücel 1945 yılında Cevdet Paşa’nın vefa-

tının 50. yıldönümünü vesile edinerek  

böyle bir eserin (müstakil monografi-

lerin ve makalelerden oluşacak eserle-

rin hazırlanmasını İstanbul Üniversitesi 

Rektörlüğü’ne teklif etmiş, rektörlük 

Hukuk Fakültesi’ne muhtemelen tarih-

çiliği ve dile dair eserleri için Edebiyat 

Fakültesi’ne) iletmiş, Hukuk Fakültesi 

yönetimi de bu görevi en layık öğretin 

elemanına, Ebülûla beye tevdi etmiş-

tir.” Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar 

Dergisi, cilt:16, sayı:31, s.161 

6   Yazının imlasında herhangi bir değişik-

lik yapılmamıştır. Tashih mahiyetinde 

yapılan düzeltmeler köşeli parantezle 

belirtilmiştir. 
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Beled Suresi Üzerine
Düşünceler

Abdülkadir KARAMAN

Sureye Genel Bakış

Surenin başındaki  ‘La’ edatı; 

‘gerçek sizin bildiğiniz veya 

zannettiğiniz gibi değil’ anlamın-

dadır. Aynı zamanda surenin  La 

(Hayır) edatı ile başlaması aşa-

ğıdaki davranışlar içinde olan 

insanların yanlış inanç ve yaşam 

tarzlarının reddedildiğini de gös-

terir.

Surenin başında, insanoğlu-

nun genel özelliklerinden bahse-

dilerek önüne iki farklı yol (iyi-

kötü, hayır-şer) konulduğunu, 

iyi ve hayırla dolu olan yolun 

zor ancak insanlığın zirvesinden 

geçen bir yol, bir geçit (akabenin 

sözlük anlamı) olduğunu belir-

tip, bu yolun sonunda cennet 

olduğunu hatırlatıyor.

Yemin edilen belde (beled), 

surenin konusunun genel ve 

insanlığın tümüne ait olduğunu 

düşünürsek insanların yaşadığı 

yeryüzünün tümüdür. Bu belde-

yi sadece Mekke ile sınırlamak 

surenin hitabını özelleştirir ki 

surenin insanlığın geneline ait 

olan yergisini ve öğütlerini de 

zayıflatır. Yine Rasûlüllah’ın kısa 

bir süre sonra Medine’ye hic-

ret ettiğini ve orada yaşadığını 

düşünürsek, surede kastedilen 

yurdun Mekke dışında bütün 

yeryüzü olduğunu da anlayabi-

liriz. Rasûl’e hitap ederek ‘’sen 

de bu yeryüzünde yaşamaktasın 

ve baba ile oğulun (ademoğulla-

rı) soyundansın’’ denilerek diğer 

insanlarla birlikte aynı zorluk 

meşakkat’e, onun da direnmek 

, güçlükleri yenmek, zorunda 

olduğunu belirtir.

Yine surenin 3. ayetinde 

anne-babadan (doğurandan ve 

doğurtandan) ve oğuldan (doğ-

rulandan), 4. ayetinde ise insa-

nın zorluklarla veya zorluk ve 

güçlüklere dayanıklı yaratıldı-

ğından bahsedilmesi de surenin 

hitabının insanoğlunun tümüne 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1 Hayır; bu şehre yemin ederim,

2  Ki sen, bu şehirde oturmakta iken

3  Babaya ve doğan çocuğa da.

4  Andolsun, biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

5  O, hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyece-

ğini mi sanıyor?

6  O: “Yığınla mal tüketip-yok ettim” diyor.

7  Kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?

8  Biz ona iki göz vermedik mi?

9  Bir dil ve iki dudak?

10  Biz ona ‘iki yol-iki amaç’ gösterdik.

11  Ancak o, sarp yokuşa (akabe) göğüs germedi.

12  Sarp yokuşun (akabenin) ne olduğunu sana 

öğreten nedir?

13  Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)

tir;

14  Ya da açlık gününde doyurmaktır,

15  Yakın olan bir yetimi,

16  Veya sürünen bir yoksulu.

17  Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye 

edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye eden-

lerden olmak.

18 İşte bunlar, sağ yanın adamlarıdır (Ashab-ı 

Meymene).

19 Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamla-

rıdır (Ashab-ı Meş’eme)

20 ‘Kapıları kilitlenmiş’ bir ateş onların üzerinedir.1

BELED SURESİ
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ait olduğunu doğrular. Sadece 

Mekke’de yaşayanlar zorluklar 

içinde veya zorluklara dayanıklı 

yaratılmamıştır.

5. ila 11. ayetlerde insanoğ-

lundan bahsetmektedir ki böy-

lece surenin kesinlikle insanların 

genel davranış ve yaşam tarzları-

na getirdiği eleştiri ve ikazlarlar-

dan söz ettiğini anlamalıyız.

5. Ayette insanın (insanoğ-

lunun) güce ve gücüne aşırı 

bel bağladığını güç ve iktidar 

peşinde koşup onu elde etmeye 

çalıştığını belirterek biraz güç 

elde edince şımarıp kendini 

üstün görmeye başladığından 

bahsetmektedir. ‘’O (güçlüklere 

dayanıklı yarattığımız  insan), 

gücünden ötürü, hiç kimsenin, 

kendisine güç yetiremeyeceğini 

mi, yenilmeyeceğini mi sanı-

yor?” Böyle düşünen insanla-

rın açlar, yoksullar, zayıflar ve 

yetimler olmadığı bellidir. Bu 

anlayış; ancak kendilerini çok 

güçlü gören müstekbir, gururlu, 

egoist, saltanat sahibi diktatör 

yöneticilerde görülebilir. Çünkü 

aşırı güç elde eden insan kendi-

ni tanrılaştırmaya başlar, bunun 

sonucu, karşısındaki insanların 

köleleşmesidir. Firavunun tiran 

olması için İsrailoğulları’nın 

ve tebasının köle olması gere-

kir. Roma’nın güçlü olması için 

İmparatorlara onların da kölelere 

ihtiyacı vardır. Hitler’in diktatör 

olması için Alman olmayanların 

köle olması gerekir. Amerika’nın 

süper güç olması için Afrikalı 

Zencilerin köle olması gerekiyor-

du. İşte Kur’ân Beled suresinin 

başındaki La! ile bunlara ‘Hayır!’ 

demektedir. İş sandığınız gibi 

değildir: İnsanları köle yapa-

rak güç elde etmenin hem bu 

dünyada hem de ahirette kötü 

sonuçları olacaktır, hatırlatması 

yapılmaktadır. İnsanların özgür-

lüklerini elinden alanlara, kadın-

ları fuhuş çetelerinde çalıştıran, 

insanları uyuşturucu bağımlısı 

yaparak köleleştiren, fuhuş ve 

uyuşturucu baronlarını ve yine 

çıkar amaçlı terör örgütlerinin 

çete başlarını da katabiliriz. Acil 

çözüm 13. ayette geçer: Köleleri 

özgürlüğüne kavuşturmak, yani 

boyunları zincirlerinden kurtar-

maktır. Surenin çoğul ve genel 

seslenişi bunun bireysel bir görev 

olmayıp toplumsal bir amaç ve 

misyon olduğunu gösterir.

6. Ayette: İnsanların gösteriş, 

zevk ve eğlence için, doğrula-

rı söyleyenlere düşmanlık için 

yığınla mal harcadıklarına işaret 

ederek bunun da kabul edilme-

yeceğini belirtir. Buradaki harca-

ma; telef edileni, gücün ilahlaş-

masını, diktanın güçlenmesini, 

gösteriş ve israf amacıyla sarf edi-

len serveti işaret etmektedir. İşte 

ilk ayetteki La (Hayır) bu davra-

nışı da  reddeder. Komşusu aç 

yatarken kendisi zevk ve eğlen-

ce için milyonlar harcayanları, 

çöplükten karnını doyuranlar 

varken köpeğine saraylar yaptı-

ranları, üzerine giyecek hırkası 

olmadığı için soğuktan donan-

lar varken üzerine giysi almak 

için Roma’ya ve Paris’e giderek 

milyarlar harcayanları, sokakta 

yatan ve yaşayan binlerce insan 

varken onlarca odalı villalarda 

iki kişi yaşayanları ikaz eder. 

Malları açlığı ve yoksulluğu orta-

dan kaldırmak için harcamaları 

gerekirken diktatörlüklerini güç-

lendirmek ve insanları daha da 

özgürlükten yoksun bırakmak 

ve köleleştirmek için yapılan 

harcamaları kınar. Diktatörler, 

tiranlar, firavunlar  insanları kor-

kutmak ve köleleştirmek için 

dün görkemli saraylar , anıtlar, 

piramitler ve tapınaklar inşa edi-

yorlardı. Bu gün de ihtişam ve 

gösteriş için aynı yolu takip ede-

rek, açlığın ve yoksulluğun kal-

dırılmasına yönelik kullanılması 
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■ Beled Suresi

gereken servetleri, ihtişamlarını 

gösterecek yapılara, savaşlara, 

silahlara, festivallere, eğlencelere 

harcıyorlar yani malları telef edi-

yorlar. Kur’ân, zenginlerin mal-

ları üzerinde fakirlerin hakları 

(sadakaları ve yardımları değil) 

olduğunu2 ikaz ederken, yok-

sul ve yetimlerin, açların doyu-

rulmasının insanlığın en 

önemli ikinci hedefi oldu-

ğunu 14.15.16. ayetlerinde 

açıklar

Beled 7: ‘’O, kendisini 

hiç kimsenin görmediğini 

mi sanıyor” ayeti; O kimse, 

Allah’ın kendisine gücü-

nü, malını nasıl ve nereden 

kazanıp nasıl ve nereye har-

cadığının hesabını sormaya-

cağını mı sanır?” anlamın-

dadır. 7. Ayetteki kimsenin 

kendisini görmediğini ve 

sorumsuz olduğunu zan-

neden hayatını buna göre 

yaşayan insanların yaşam 

tarzına alternatif olarak 17. 

ayette; müminlere, birbir-

lerine sabrı ve merhameti 

öğütleyen öncü ve sorumlu 

bir toplum olmaları tavsiye 

edilmektedir.

İşte başarılması gereken 

zirve yolu (en üstün, en yük-

sek, zor yol, geçit=akabe) 

budur. İnsanlığın zirvesine 

(akabesine), gücü ve malı 

sorumlu olarak kullanıp 

harcayanlar, iman eden-

ler ve birbirlerine hakkı ve 

merhameti öğütleyenler ula-

şacaktır. İnsanları köle etmeden 

gücü kullanmak, hakkı, adale-

ti tavsiye etmektir. Yoksulları 

doyurmak, yetimleri bakmak, 

merhameti tavsiye etmektir.

Bu sureyi özetlersek insan-

lığın önüne konan iki farklı 

yaşam tarzından (iki tepe, iki 

yol) bahsetmekte akabe denilen 

zor ama insanlığın zirvesi olan 

yaşam tarzı için hangi hedeflerin 

başarılması gerektiği ortaya kon-

maktadır.

Ayrıntılar 

Ayet 1: Gerçek, senin de için-

de yaşadığın bu yeryüzü yur-

dunda yaşayanların zannettiği 

gibi değildir. (Ayetin başındaki 

La’nın red ve olumsuzluk anla-

mından esinlenerek)

Ayet 2: Buradaki belde (yurt) 

kavramı özelde Mekke’yi ifade 

ettiği gibi genelde bütün yeryü-

zü yurdunu anlatır. Daha sonra 

gelen ayetlerdeki doğurana ve 

doğana ifadesi ve insanoğlunun 

meşakketler içinde yaratıl-

dığından, ona göz ve dil 

vs. verilmesinden bahseden 

ayetler surenin genel olarak 

yeryüzü yurdunda yaşayan 

ve yaşamış bütün insanoğ-

lu soylarını içine aldığını 

gösterir.

Ayet 3: Doğurana ve 

doğurduğuna (babaya ve 

oğula) dikkat çekilmesi: 

surenin bütün insan neslini 

ilgilendirdiğinin anlatımıdır.

Ayet 4: İnsanı zorluklar 

içinde ve onlarla baş ede-

cek güçte yarattık. Ona zor-

luklara dayanması ve baş 

etmesi yeteneğini verdik. Bu 

zorluklar aşağıda gelen ayet-

lerle gösterilmiştir.

Ayet 5’te: “O (güçlük-

lere dayanıklı yarattığımız 

insan), gücünden ötürü, 

hiç kimsenin, kendisine 

güç yetiremeyeceğini mi, 

yenilmeyeceğini mi sanı-

yor?”  İnsanlığın iki önemli 

sorunundan birincisi olan 

gücün kullanılmasının 

sınırsız olmadığını, mutlak 

gücün Allah’a ait olduğunu 

ima ediyor. Güç ve iktida-

rın sorumsuzca kullanılamaya-

cağını işaret ediyor. Gücün ve 

iktidarın insanı ilahlaştırıp diğer 

insanları köle haline getirmesi-

Yemin edilen belde (beled), 
surenin konusunun genel ve 
insanlığın tümüne ait oldu-
ğunu düşünürsek insanların 
yaşadığı yeryüzünün tümüdür. 
Bu beldeyi sadece Mekke ile 
sınırlamak surenin hitabını 
özelleştirir ki surenin insan-
lığın geneline ait olan yergi-
sini ve öğütlerini de zayıfla-
tır. Yine Rasûlüllah’ın kısa bir 
süre sonra Medine’ye hicret 
ettiğini ve orada yaşadığını 
düşünürsek, surede kastedilen 
yurdun Mekke dışında bütün 
yeryüzü olduğunu da anlaya-
biliriz. Rasûl’e hitap ederek 
‘’sen de bu yeryüzünde yaşa-
maktasın ve baba ile oğulun 
(ademoğulları) soyundansın’’ 
denilerek diğer insanlarla bir-
likte aynı zorluk meşakkat’e, 
onun da direnmek, güçlükleri 
yenmek, zorunda olduğunu 
belirtir.
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nin kabul edilmeyeceği, köle-

liğin kaldırılmasının insanların 

kölelikten kurtarılmasının insan-

lığın zor ama zirve görevlerin-

den biri olduğu, 5. ayete cevap 

ve alternatif olarak 13. ayette 

belirtilmiştir. Beled suresinin 

indiği dönemlerde yeryüzünde 

genellikle soy ve sopa dayanan 

sultanlar yönetimdeydi. Kur’ân 

Neml suresi 34. ayette: Dedi ki: 

«Gerçekten hükümdarlar (kral-

lar) bir ülkeye girdikleri zaman 

orasını fesada uğratırlar ve hal-

kından onur sahibi olanları hor 

ve aşağılık kılarlar; işte onlar, 

böyle yaparlar.» diyerek sultan-

ların bir ülkenin yönetiminde; 

halkın ileri gelenlerini, aydınla-

rını, bilgelerini, özgürlüklerini 

ve onurlarını ellerinden alarak 

aşağıladıklarını belirtir.

Ayet 6’da: “Ben yığınla servet 

tükettim” diyerek malın ve serve-

tin kullanılmasında da sorumsuz 

olacağını zannediyor. Oysa bu 

gerçekte öyle değildir. Servetin 

israf ve gösteriş için, insanları 

özgürlükten yoksun bırakmak 

için sarf edilmesinin nankör bir 

yaşam tarzı olduğunu belirtip 

14.,15.,16. ayetlerde servetin ve 

yiyeceklerin yoksul ve yetimlerle 

paylaşılmasını, açlığın ve yoksul-

luğun yok edilmesini insanlığın 

önüne ikinci zor geçit olarak 

koymaktadır.

Ayet 7’de: “O kimsenin ken-

disini görmediğini mi sanıyor?” 

denilerek, güç ve servetin kul-

lanımının hesabını vereceğini, 

nasıl ve nerede kullandığının 

bir sorumluluk gerektirdiğini ve 

her şeyin kaydedildiğini ima edi-

yor. Bu ayetin alternatif yaşam 

tarzı ise 17. ayette gösterilmiş, 

insanların Allah yokmuş gibi 

sorumsuz davranmamalarını, 

iman etmelerini, Allah’a ina-

nıp güvenmelerini, birbirleri-

ne güçlük ve zorluklara karşı 

sabır ve merhamet öğütleyerek 

direnmelerini tavsiye etmiştir.

Ayet 8 ve 9’da insana, gerek 

yeryüzünün gerekse insan ola-

rak yaşamanın zorluklarına 

dayanması, güç ve servet elde 

ederek kullanması için göz, dil, 

dudak gibi duyu organları ve 

akıl verildiği bildirilmektedir. 

Bu vasıtalar, onun iki yoldan 

birini seçmesini sağladığı gibi, 

bu yolun iyi, güzel ve doğru 

olanı için mücadele ederek 

başarmasını, zirveye ulaşmasını 

sağlayabilir.

Ayet 10’da “Ona iki yol gös-

terdik”: Bunlardan biri iyi doğru 

güzel, diğeri ise kötü, yanlış ve 

çirkindir. Birisi zorluklarla baş 

etmeyi gerektiren ama dağın, 

hedefin zirvesine çıkan (akabe) 

yoldur. Bu yolların bulunması-

nı insanoğluna bırakmadık, biz 

ona bu iki yolu da seçenek ola-

rak (vahiy ve elçiler aracılığıyla) 

sunduk.

Ayet 11 ve 12’de sarp olan, 

zor olan, meşakkatli olan yolun 

açıklaması yapılıyor.

Ayet 13: Bu zor ama doğru 

ve iyi olan erdemli olan yolun 

(akabe) birinci hedefi ‘boyunla-

rı zincirden ve boyunduruktan 

kurtarıp’ özgürlüğüne kavuştur-

maktır.

Boyunların bağını çözmek, 

insanı ve insanları özgürleştir-

mek. Öncelikle köleliğe karşı 

Komşusu aç yatarken kendisi zevk ve eğlence için 
milyonlar harcayanları, çöplükten karnını doyuranlar 
varken köpeğine saraylar yaptıranları, üzerine giye-
cek hırkası olmadığı için soğuktan donanlar varken 
üzerine giysi almak için Roma’ya ve Paris’e giderek 
milyarlar harcayanları, sokakta yatan ve yaşayan bin-
lerce insan varken onlarca odalı villalarda iki kişi yaşa-
yanları ikaz eder. Malları açlığı ve yoksulluğu ortadan 
kaldırmak için harcamaları gerekirken diktatörlükle-
rini güçlendirmek ve insanları daha da özgürlükten 
yoksun bırakmak ve köleleştirmek için yapılan harca-
maları kınar. Diktatörler, tiranlar, firavunlar  insanları 
korkutmak ve köleleştirmek için dün görkemli saray-
lar, anıtlar, piramitler ve tapınaklar inşa ediyorlardı. 
Bu gün de ihtişam ve gösteriş için aynı yolu takip ede-
rek, açlığın ve yoksulluğun kaldırılmasına yönelik kul-
lanılması gereken servetleri ihtişamlarını gösterecek 
yapılara, savaşlara, silahlara, festivallere, eğlencelere 
harcıyorlar yani malları telef ediyorlar.
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■ Beled Suresi

çıkmaktır. 5. Ayette insanın 

sınırsız güç peşinde koştuğunun 

ve gücü iktidarı sorumsuzca kul-

lanmaya çalıştığının iması vardı. 

İktidarın, gücün sınırsız ve 

kontrolsüz olması başkalarının 

köleliğini getirir. Her firavun, 

her diktatör iktidarını arttırmak 

için uyruğunun özgürlüğünü ve 

iradesini azaltır, yani her dikta 

rejimi köle toplum yaratır. Bu 

gün kölelik kağıt üzerinde kalk-

masına rağmen dikta rejimle-

ri insanları boyunduruk altına 

almaktadır. O halde buna karşı 

mücadele etmek, boyunları kur-

tarmaktır.

İslâm kölelikle savaşını vah-

yin ilk yıllarında başlatmış, nihai 

hedefi olan köleliğin yeryüzün-

den kaldırılmasını zor ama başa-

rılması gerekli bir görev olarak 

belirlemiştir. 

O zamana kadar insanlar 

1. Borçlarını ödemediklerinde 

(Kumar vs, dahil),  2. Ağır suç 

işlediklerinde, 3. Korsanlarca 

kaçırıldıklarında, 4. Fuhuş ve 

dilencilik amacıyla kaçırıldıkla-

rında, 5. Savaşlarda esir düştük-

lerinde, 6. Hint dini inanışların-

da kendine çile çektirmek için 

gönüllü köle oluyorlardı. İslâm 

bu kölelik sebeplerinin tama-

mını, (sadece  Müslümanlara 

öldürmek amacıyla saldıran ve 

salıverildiklerinde tehlike yarata-

cak olanlarla fidye ödemeyi red-

deden savaş esirliği hariç) red-

detmiştir. Ancak o günden sonra 

köleliğin kaldırılmasında en 

büyük engel uluslararası hukuk 

ve köleci sistemler olmuştur. 20. 

Yüzyılda İngiltere’nin ardından 

dünyada ikinci olarak İslâm’ın 

resmi temsilcisi olan Osmanlı 

İmparatorluğu köleliği kaldır-

mıştır. İslâm’ın daha ilk yılların-

da insanlığa gösterdiği aşılması 

zor ancak insanlığı zirveye götü-

recek geçit (akabe)1400 sene 

sonra aşılabilmiştir.

İnsanları köleleştiren sadece 

firavunlar, dikta rejimleri ve dik-

tatörler de değildir. Paranın, fuh-

şun veya heva ve heveslerinin, 

uyuşturucunun bağımlısı olan 

insanların da özgürlüğünden söz 

edilemez. Fuhuş ve uyuşturu-

cu terör çetelerinin başları da 

insanları köleleştirir. O zaman 

zor ama zirveye çıkan yol olan 

akabe yolu, insanları tutsak alan 

bu kötülüklerle ve onların çete 

başlarıyla da savaşmaktır.

Bu çeşit köleleşme; insanın 

kendi içsel boyunduruğudur. 

Onu günaha iten ve günah-

larının esiri kılan. Kendini ve 

insanları bunlardan kurtarmak 

da akabeyi (zor geçiti) aşmaktır. 

İnsanın içsel boyunduruklarına 

uyuşturucu bağımlılığını, madde 

bağımlılığını, alkol bağımlılığı-

nı da katabiliriz. Uyuşturucu ve 

alkol bağımlılığının insanı köle-

leştirdiğini, insanı boyunduruk 

altına alıp onu kötülük yolunda, 

şeytanın yolunda  kullandığı-

nı söylemek gerekir. Diyebiliriz 

ki bir insanı uyuşturucudan ve 

alkolizmden kurtarmak, onu 

uyuşturucu baronlarının, sigara 

ve içki tekellerinin boyunduru-

ğundan kurtarmaktır. Bu çaba ve 

emek de insanı özgürleştirmek 

ve kölelikten kurtarmanın bir 

başka yoludur.

Ayet 14’de zor ama doğru 

yolun (akabenin) ikinci özelliği 

belirtilir. ‘Açlık gününde kendisi 

de aç olduğu halde açları ve yok-

sulları doyuracak (kadar feda-

kar) olmaktır’.

Ayet 15-16’da akabenin ikinci 

özelliğinin açıklanmasına devam 

edilerek yetim ve evsiz, yurtsuz 

yoksulları doyurup, gözetmeyi 

hatta toprakta sürünen yoksulla-

rı işaret ederek onların barındı-

rılmasını da hedef olarak ortaya 

koyuyor..

Ayet 17’de akabenin 3. şartı 

olarak,  ‘iman edenlerden’ olmak 

zor ama aşılması gereken zirve 

geçit olarak ortaya konmuştur. 

Bazı tefsircilerimiz iman etme-

nin diğerlerinden önce gelme-

si gerektiğine işaret etmişler-

dir. Ancak vahyin sıralaması 

isabetlidir. İnsanları özgürleş-

tirmeden, karınlarını doyurup 

açlıktan kurtarmadan kamil 

bir mümin haline getiremezsi-

niz. İnsanları özgürleştirmek, 

boyunları boyunduruklardan 

kurtarmak; İslâm’ı anlamaları-

nın ve yaşamalarının öncelikli 

şartıdır. İnsanlar özgür irade-

leriyle İslâm’ı şeçmeliler. İman 

etmeyi akabenin üçüncü sıra-

sında zikretmenin ikinci bir 

işareti de insanların kölelikten, 

açlıktan ve yoksulluktan kurtul-

masının bütün insanlığın ortak 

sorumluluğunda olduğunun 

belirtilmesi olarak görebiliriz. 

Önce insan olarak görevlerimiz, 

sonra mümin olarak görevleri-

miz. Peygamberimiz’in, “cahiliy-

ye döneminde kız çocuklarını 

ölümden kurtardığı için sevap 

var mı?” sorusuna verdiği cevap:  

‘’Allah seni bu sayede İslâm’la 

tanıştırdı ‘’ olmuştur. Yani önce 
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ahlak ve vicdan, sonra iman. 

Yukarıda akabeyi geçmenin iki 

şartı aslında insanoğlunu vic-

danlı olmaya davettir.  Bakara 

suresinin hemen başında belirt-

tiği gibi ‘’Bu kitap müttakiler için 

bir hidayet rehberidir.’’ Müttaki 

yani takva sahibi yani vicdan-

lı, sorumluluk sahibi olanlara 

rehberlik eden Kur’ân bu ayette 

de imandan önce takva sahibi 

olmayı yani vicdani sorumlu-

luk sahibi olmayı öneriyor. Bu 

iki geçit (insanları özgürleştir-

me ile açlık ve yoksulluktan 

kurtarma), kardeşlerimize karşı 

öncelikli sorumluluğumuz, iman 

etmenin ve öncü müminlerden 

olmanın da ilk safhası olarak işa-

ret edilmiştir. Ayet 17’de ‘iman 

edenlerden’ olmakla öncü mümin 

topluluğuna katılmayı, ‘birbirle-

rine sabrı ve merhameti tavsiye 

edenlerden’ olmakla akabenin 

yani zirve geçitin nihai safhasını 

ortaya koymuştur. Ayette geçen 

sabır kavramı bizlere insanlığın 

zirvesine çıkaracak bu yolda; 

acizlik içinde beklemeyi değil, 

aktif mücadele ederek, çıkacak 

zorluklara direnmeyi ve dayanış-

mayı hatırlatmaktadır.

Merhameti öğütlemeyi anla-

mak için merhamet kelimesinin 

sözlük anlamını bilmek gerekir. 

Merhamet, Rahman, Rahim gibi 

aynı kökten gelen, içine ihsan 

(gereğinden çoğunu verme), 

sevgi, şefkat, acımayı alan çok 

yönlü bir kavramdır. İnsanlara 

izafe edildiğinde kalp yumu-

şaklığını da içerir. Merhameti 

öğütlemek, merhameti sözle ve 

eylemle yaymaktır. Çoğul kulla-

nılması, bunları sadece bireysel 

olarak değil toplumsal olarak ta 

yerine getirmenin zorunluluğu-

nu ortaya koyar. Merhamet, kin 

ve nefretin zıddıdır. Sadece mer-

hametin öğütlenmesi ve yayıl-

ması ilkesi bile köleliği, ırkçılığı, 

yoksulluğu, sahipsizliği ve yal-

nızlığı ortadan kaldırır. Suçları 

önler, insanları doğruya, iyiye ve 

güzele sevk eder. 

Batı düşüncesinin önemli 

temsilcilerinden sayılabilecek 

Nietzsche tarafından bu emrin 

tam tersi savunularak ‘zayıflara 

merhamet göstermenin doğaya 

ihanet olduğu’ ifade edilmiştir. 

Nietzsche’nin görüşlerinin ve 

öğretisinin takipçisi sayılabile-

cek Hitler de bu sebeple, sakat, 

güçsüz, hasta ve zayıfların yok 

edilmesini, onlara merhametin 

doğaya ihanet olduğunu ünlü 

kitabı Kavgam adlı eserinde 

savunur.

Beled suresinin emrettiği 

merhameti öğütleme ve yayma-

yı ise; yoksula yardım, yetimin 

başını okşama, yetimi kerimleş-

tirme, toplum içinde bir konum 

sahibi haline getirme, insanlara 

ve hayvanlara acıma,  bir hay-

vanı eziyetten kurtarma, yoldan 

bir engeli kaldırma, insanların 

hastalığını tedavi etme, onlara 

barınak bulma, acısına ortak 

olma, derdini paylaşma, birlikte 

ağlama, onlara maddi ve manevi 

destekte bulunma olarak açıkla-

yabiliriz.

Asr suresinde hüsrandan 

kurtulanlar tarif edilirken “...

birbirlerine hakkı ve sabrı tav-

siye edenler…” ibaresi kulla-

nılmaktadır. Yani Beled sure-

sindeki merhamet yerine Asr 

suresinde hakk kavramı kulla-

nılmaktadır. Buradan hareketle 

Hakk=Merhamet=Kur’ân denk-

lemini kurabiliriz.

Sonuç

Velhasıl Beled suresi insan-

lığın önüne, aşılması güç ancak 

bizleri insanlığın zirve geçitine 

(akabe) çıkaracak olan şu hayati 

üç hedefi ortaya koymuştur:

1. Özgürlük: Egemenliği, 

gücü doğru kullanmak, kimseyi 

köleleştirmemek, köleliği kaldır-

mak. 

2. Yoksulluğu ve açlığı kal-

dırmak: Serveti gösteriş, itibar 

ve günah için boşa harcamayıp 

israf etmemek, kendisi açlık 

içinde olsa bile yoksula, yetime 

ve sürünenlere harcamak.

3. Öncü müminler toplumu 

olmak:  İman edenlerden, bir-

birlerine sabrı (direnci) ve mer-

hameti öğütleyenlerden olmak. 

Dipnotlar

1 Tefhimu’l-Kur’ân, Mevdudi, Bkz. Beled 

Suresi Meali.

2 Bkz: Kalem Suresinde Bahçe Sahipleri 

Kıssası
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KÜLTÜR SANAT

Muhammed ESED

‹ şte bu Mekke’ye giden 

yolumun hikâyesi: kalbi-

min eve dönüşünün hikaye-

si, 1932 yazlarının sonunda 

anlamaya başlamıştım, iki 

erkek iki hecin devesi üzerin-

de Arabistan’ın kuzey hudut-

larından güneyine yolculuk 

ederken.

‘Kalbin Eve Dönüşü’: ne 

zaman Arabistan’da geçirdi-

ğim yılları ve Arap dudakla-

rından sıkça duyduğum ehlen 

ve sehlen -‘eve hoşgeldin’- 

selamlamasını düşünsem bu 

ifade zihnimde yankılanır. 

1927 Kışında, Mekke’deki 

Mescid-i Haram’ın kütüpha-

nesinde yıllar içinde benim de 

adeta ailem haline gelmiş aile-

nin prens oğlu Emir Faysal’la 

tanıştırıldığımda da bu sözü 

duydum. Ertesi gün babasıy-

la, zaman içinde bana ‘oğlum’ 

diye seslenecek olan, efsanevi 

Kral İbn Suud’la tanıştığım 

günde aynı selamı aldım...

Yıllar geçtikten, Arabistan 

yıllarım geçmişe gömülüp, 

Arap denizinin batı ufkun-

da kaybolduktan çok zaman 

sonra dahi ehlen ve sehlen söz-

leri içimde yankılanmaya devam 

etti. Sonra Hindistan toprakları 

üzerindeydim, Arabistan’ın temiz 

çöl havasının yerine Hindistan’ın 

tozu gelmişti: bir rüya çağırmıştı 

beni, gerçekleştirilmek iste-

yen bir rüya, nihayetinde tüm 

noksanlarına rağmen Pakistan 

nam İslâm devletinin kurulu-

şuyla gerçekleştirilen bir rüya.

Pakistan’da, Pakistan için 

çalıştığım yılların hikâyesi 

ayrı, belki başka bir zaman 

anlatırım. Gel gör ki 1951’de 

Arabistan’a geri döndüğüm-

de, on sekiz senelik gaipliğin 

ardından hayatımın bu iki ana 

cereyanı birleşti, bir kez daha 

Cidde’den Mekke’ye giden 

yolda yıldızlı Arabistan gök-

yüzünü seyreyliyordum: bu 

sefer Pakistan bayraklı hızlı 

bir arabayla, bin yılı aşkındır 

develerin, eşeklerin ve sanda-

letli hac yolcularının sayısız 

izlerini örten yepyeni maka-

dam bir karayolu üzerinde. 

Pakistan hükümetinin elçisi 

olarak Suudi Arabistan’a geli-

yordum ve bu kalbin eve yeni 

bir dönüşüydü.

Ertesi sabah Kral İbn 

Suud’a ‘resmi’ ziyaretimi ger-

çekleştirdim, tuhaf hissedi-

yordum -abes kaçmış gibi- 

üzerimde Paki açkanı2 ve kafam-

da siyah kalpakla: bu kıyafetler 

kozmopolitan Mekke’de oldukça 

Mekke’ye Giden Yol’a Zeyl1

Eski Kral İbn Suud kelime-
nin tam manasıyla bir şairdi: 
Her şeyden daha çok sezgi-
sine ve -ekseriyetle hakkıyla 
ve fakat bazen sehven- kal-
binin hikmetine bel bağladı. 
Kendisi kadim Arap tarihçile-
rini, Kur’ân müfessirlerini ve 
bunun yanında kelama ve şeri-
ata dair çok okumuşsa da ve 
çok sayıda genç erkeği yurtdı-
şında tıp, elektronik mühen-
disliği ve hatta elektronik gibi 
pratik zanaat ve meslekleri 
öğrenmeleri için göndermişse 
de, ortaçağ bedevi irfanı çer-
çevesinde yetiştiğinden, eğiti-
min pratik amaçlar için pratik 
bir araçtan fazlası olduğunu 
hayalinde canlandıramadı. 
Faysal ise eğitimin insanın 
zekâsını geliştirmeye, algısını 
genişletmeye yönelik, yepyeni 
girişimleri gaye edinmek için 
yaşanılan ve süren bir süreç 
olduğunu anladı.
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sık olmasına rağmen Arabistan’da 

ilk kez Arap kıyafetinden gayrı 

bir şey giyiyordum. Tesadüf bu ya 

kraliyet sarayında karşılaştığım ilk 

kişi Prens Faysal’dı. Son gördü-

ğümden beri on sekiz yıl yaşlan-

mıştı, sakallıydı, her zamanki gibi 

zayıf ve sureta utangaçtı, Kralın 

büyük selamlık odasının girişin-

de, babasının misafirlerini karşı-

lamaya hazır, ayakta tek başına 

bekliyordu.

Önünde durup dedim 

“Selamün aleyküm ey ihtiyar! 

Beni unuttun mu?...” 

Baktı, bir saniyeliğine gözlerini 

dikti ifadesizce, sonra gözlerine 

ışık doldu, iki elini de uzatıp 

“ehlen ve sehlen ailene hoşgeldin, 

asude yürüyesin! Seni nasıl unuta-

bilirim!” dedi.

Geçmiş yıllarda babasının 

sıkça yaptığı gibi, elimden tutup 

benimle uzun koridorda yavaş-

ça yürüdü, elimi bir an olsun 

bırakmadan Arabistan’dan gideli 

hayatımın nasıl gittiğini sordu. 

Sanki dün ayrılmış gibi huzurlu 

ve sade bir şekilde sohbet edi-

yorduk: yaşı ve konumu ne olur-

sa olsun Faysal’ın kişiliğinin en 

belirgin yanı her zaman tavrında-

ki samimiyet ve davranışlarındaki 

mütevazilik olmuştur. Mekke ve 

Taif’deki ilk zamanlarımın sakal-

sız prensi Faysal, asaletiyle büyük 

bedevi şeflerinin toplantısına baş-

kanlık ettikten sonra atına atla-

yıp misafirlerine ve misafirlerinin 

korumalarına amansız bir yarış 

için meydan okurdu. Yemen’le 

yapılan 1934 savaşında ordula-

rın lideri Faysal, geceleri yorucu 

yürüyüşlerin ardından devesinin 

semerine yaslanıp bir kamp ate-

şinin yanında bedevi savaşçıların 

şarkılarını, hikâyelerini, ümitleri-

ni ve dertlerini dinleyen Faysal. 

Ömrünün ortasına geldiğinde, 

yaşlı Kral’ın vefatından sonra, 

güçlü Başbakan Faysal, arabasında 

şoförünün yanına otururdu, koru-

masız ve gösterişsiz. Ve nihayet, 

şimdi, Arabistan’ın Kral Faysal: 

tüm Arap dünyasının en bilge, en 

uzak görüşlü, en çok saygı duyu-

lan yöneticisi, hâlâ şoförünün 

yanına oturan, selefinin yaptırdı-

ğı saraylarda yaşamayı reddeden, 

eskiden beri yaşadığı alçakgönül-

lü  evlerde kalmayı tercih eden 

Faysal3. Babası gibi, dalkavukluk-

tan ve saray törenlerinden nefret 

eden Kral, çünkü ne dünyaya ne 

de kendisine kral olduğunu hatır-

latmasına gerek yok...

Ne zaman Kral Faysal’ın ülke-

sini idare edişi üzerine düşünsem, 

babasının verip gerçekleştireme-

diği tüm sözlerin yerine getirildi-

ğini görüyorum.

İbn Suud coşkulu ve capcanlı 

biriydi: büyük jesti yaptı, büyük 

arzuların ve korkusuz cesaretin 

dönemeciydi, bilinmeyene git-

meye hep hazırdı, fakat yavaşça, 

inşa edilmesi gerektiği üzere, iç 

uyumu sayesinde yerinde duracak 

modern bir devletin yapısını inşa 

edecek sabrı yoktu. Öbür taraftan 

Faysal her daim kendine hâkimdi, 

babasından daha az cesur olmasa 

da, cesaretin hükümet sanatının 

encamı değil başlangıcı olduğunu 

biliyordu. Sabır en büyük erdem-

lerindendi, -onun gibi kadim 

Arap geleneğine dayanan- yaşlı 

Kral’ın nihai başarıdan evvel dur-

mak zorunda kaldığı yerde tahta 

geçti. Dedikleri gibi ‘zamana 

uydu’, Faysal bedevi kabileleri-

nin feodal sadakatlerini, şehirli 

tüccarların ticari çıkarlarını ve 

henüz kaos hâlindeki gelişen yeni 

eğitimli genç neslin özlemlerini 

kaynaştırdı, hepsini devlet inşası 

için müşterek bir çaba içinde, her 

biri kendi ayakları üzerinde dura-

bilen ve dolayısıyla iç uyumu olan 

kurumlar çerçevesinde telif etti.

Eski Kral İbn Suud kelime-

nin derin manasıyla bir şairdi: 

her şeyden daha çok sezgisine 

ve -ekseriyetle hakkıyla ve fakat 

bazen sehven- kalbinin hikmetine 

bel bağladı. Kendisi kadim Arap 

Kalemimi bırakırken, duvardaki iki fotoğrafa 
bakıyorum: Kral Abdülaziz İbn Suud ve oğlu 
Kral Faysal: iki kral, iki adam, iki devir: binyılın 
yalnızlığındaki yitik Arabistan, imanında güçlü, 
usullerinde sade ve şimdi petrol kuyularının 
Arabistan’ı tamamen hesaplanamaz bir gelece-
ğe varoluşunu ve belirsizliklerini yansıtıyor.
İki kral, iki devir... ve her şeyin üzerinde henüz 
cevabı bulunamamış şu soru: Teknolojinin -başka 
halkların ürettiği bir teknoloji- tahakkümü altın-
daki bu yüzyılda Arap yaşamı -Müslüman yaşa-
mı- nasıl engelleri aşıp gelişecek?
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tarihçilerini, Kur’ân müfessirleri-

ni ve bunun yanında kelama ve 

şeriata dair çok okumuşsa da ve 

çok sayıda genç erkeği yurtdışın-

da tıp, elektronik mühendisliği ve 

hatta elektronik gibi pratik zana-

at ve meslekleri öğrenmeleri için 

göndermişse de, ortaçağ bedevi 

irfanı çerçevesinde yetiştiğinden, 

eğitimin pratik amaçlar için pratik 

bir araçtan fazlası olduğunu haya-

linde canlandıramadı. Faysal ise 

eğitimin insanın zekâsını geliştir-

meye, algısını genişletmeye yöne-

lik, yepyeni girişimleri gaye edin-

mek için yaşanılan ve süren bir 

süreç olduğunu anladı. İktidara 

geldiğinden beri -önce büyük 

abisinin Başbakanı olarak ardın-

dan da hakkıyla kral olarak- yeni 

okullar kesintisiz olarak birbirini 

takip etti: her kasaba ve köyde, 

çöl vahasında sayısız ilkokul, her 

kasabada kızlar ve erkekler için 

ortaokullar, kraliyetin tüm önem-

li belde ve şehirde, erkekler ve 

kadınlar için ileri eğitim kurum-

ları ve meslek okulları kuruldu. O 

kadar çoktu ki benim gibi Suudi 

Arabistan’a ara sıra gelen bir ziya-

retçinin bunların kaydını tutma-

sına imkan yok. Tüm bunların 

üzerine, her sene ‘çok sayıda’nın 

da ötesinde, yüzlerce genç insan 

Avrupa ve Amerika üniversitele-

rine eğitim için gönderildi, her 

türlü sanat ve bilimde diplomala-

rıyla geri geldiler.

Fakat Faysal modern eğitimin 

-Batı kaynaklarından alınan ve 

Batı’nın bilim ve teknoloji kav-

ramlarından mülhem bir eğitim- 

tek başına, kendiliğinden, Arap 

ulusunu kuracak araçları sağla-

yabileceğine inanmıyordu. Böyle 

bir eğitimin zamanımızda ulus 

inşası için zaruri bir araç oldu-

ğunda her zaman ısrar etmişse 

de, bu eğitimi halkının kültürel 

ve toplumsal gelişiminin temeli 

addetmeyi aklından bile geçirme-

di. On dört yüzyıl öncesine kadar 

sadece kabilelerden ve kan dava-

sı güden gruplardan mürekkep 

olan Arapların tarihlerindeki bir 

-ve tek- olayla kelimenin gerçek 

manasıyla bir millet hâline nasıl 

geldiğini biliyordu: Arap peygam-

ber Muhammed’in ve Allah’ın 

gönderdiği İslâm mesajının kabu-

lü. Faysal’a göre bu mesaj olma-

dan -ya da bu mesaja bilinçli ve 

yaratıcı bir şekilde iltihak etme-

den- Arapların milliyetçilikleri 

için bir temeli, gerçek bir kimlik-

leri ve dolayısıyla bir gelecekleri 

de yoktu. Bu sebepten Faysal tüm 

eğitim planlamalarında, halkının 

yaşam kalitesini madden arttır-

maya yönelik tüm girişimlerin-

de, okul, hastane, yol ve sanayi-

yi kurarken, Arap varoluşunun 

manevi temellerini ve bu inançtan 

neşet etmiş kültürel geleneklerini 

hiç aklından çıkartmadı. Babası 

gibi dar anlamıyla ‘milliyetçi’ tavrı 

bilinçli bir şekilde reddetti ve her 

zaman Arapları Müslüman dünya-

nın geri kalanına bağlayan İslâmi 

bağları vurguladı. Aynı sebepten 

moderniteyi inancın ve geleneğin 

emrettiği tüm ahlaki engellerin 

ortadan kaldırılmasıyla özdeşleş-

tiren düzmece ‘ilerlemecilik’in 

taleplerine boyun eğmeyi bilinçli 

bir şekilde reddetti. Sözümona 

‘zamanın ruhu’nu yadsıdığından 

dolayı kimi Batılılar -ve hatta kimi 

Batılılaşmış Araplar- kendisini bir 

‘fanatik’ ve ‘gerici’ olarak görmeye 

meyillidir. Faysal ne bir 

fanatik ne de gerici. Halkına sade-

ce ve sadece manevi ve kültü-

rel mirasını koruyabilmesi için, 

yaşamlarını inançlarının işaret 

ettiği hedefler, kendi doğru ve 

yanlış kavramları doğrultusunda 

yaşayabilmeleri için yardım etmek 

istiyor.

Bunda babasının, eski Kral İbn 

Suud’un oğlu olduğunu belli edi-

yor: ikisinin de amacı hep aynıydı.

Kalemimi bırakırken, duvar-

daki iki fotoğrafa bakıyorum: 

Kral Abdülaziz İbn Suud ve oğlu 

Kral Faysal: iki kral, iki adam, 

iki devir: binyılın yalnızlığındaki 

yitik Arabistan, imanında güçlü, 

usullerinde sade ve şimdi petrol 

kuyularının Arabistan’ı tamamen 

hesaplanamaz bir geleceğe varo-

luşunu ve belirsizliklerini yansı-

tıyor.

İki kral, iki devir... ve her şeyin 

üzerinde henüz cevabı bulunama-

mış şu soru: Teknolojinin -başka 

halkların ürettiği bir teknoloji- 

tahakkümü altındaki bu yüzyılda 

Arap yaşamı -Müslüman yaşamı- 

nasıl engelleri aşıp gelişecek?

Tanca, 1973.

(Çeviren: Selim Karlıtekin)

Dipnotlar
1   Mekke’ye Giden Yol’un hiçbir Türkçe 

baskısında yer almamış bu zeyil 

1980’deki gözden geçirilmiş Dar 

Al-Andalus yayınevi baskısında yer 

almıştır. Kitabın diğer baskıları Pola 

Hamida’ya ithaf edilmişken bu baskıda 

değişikliğe gidilir: “Suudi Arabistan’ın 

Şehit Kralı Faysal’ın Aziz Hatırasına ithaf 

olunur”. Bu zeylden bizleri haberdar 

eden Kudret Büyükcoşkun’a teşekkür 

ediyoruz. (Çev.)

2   Açkan, dize kadar uzanan bir erkek 

kıyafeti. (Çev.)

3   Kral İbn Suud’un vefatı üzerine 1953’te 

tahta oğlu Suud geçti. Faysal 1964’te 

abisini, ulemanın ve ailenin kararıyla 

tahttan indirdi. 1975’e dek kral kalan 

Faysal’ı yeğeni öldürdü. (Çev.)
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Ahmet Sait AKÇAY

Shabbir Banoobhai ile arkadaş-

lığımız iki yıl öncesine uzanır, 

Joburg’ta Horizon’da Türk okul-

larının birinde yaşadığım sıkıntı-

lı günlerden sonra Cape Town’a 

gelmiştim, yıl 2009, Ekim ayıy-

dı, İstanbul’dan Ebubekir Eroğlu 

bana kendisinin e-mail adresini 

vermişti. Kendisinden sitayişle 

bahsetmişti Eroğlu, çok halim bir 

mümin havası var demişti bana. 

Mailime birkaç saat sonra cevap 

gelmişti ve ardından beni evden 

almaya geldi Shabbir, aynı semtte 

kalıyorduk, bir cadde aşağıda otu-

ruyordu. İlk görüşmemizle onun 

mümin, selim bir şahsiyet olduğu-

nu, dirayetini fark etmiştim, sufi-

yane çok mütevazi yönü hemen 

dikkat çekiyordu. Claremon’tan 

Waterfront’a, ordan Seapoint ve 

Hout Bay’e doğru yol almıştık. 

Okyanusun tertemiz manzarası-

nın yanında yaz havasının serin 

rüzgârıyla Hout Bay’de Fish on 

Rock adlı meşhur balık restora-

nında balık yemiştik. Joburg’da 

yurtta yaşadıklarımı unuttururca-

sına güzel bir sohbetle o günü 

tamamlamıştık.

Shabbir’in üç kitabının  tanı-

tım etkinliği vardı hemen sonraki 

hafta, onun telaşı da üzerindeydi, 

güzel bir telaştı doğrusu. İki şiir 

bir deneme kitabının tanıtımı kok-

teyli District Six Müzesi’nde yapıl-

mıştı, orada pek çok Müslüman 

yazarla tanışma imkanım oldu,  

Cape Town Üniversitesi profe-

sörlerinden Abdulkader Tayob, 

(İsmail Faruki’nin son tez öğren-

cisiydi) oradaydı, yine Zubeida 

Jaffer, Our Genaration kitabıyla 

çok popüler olmuş bir entelektüel 

ve Shamil  Jeppi de katılımcı-

lar arasındaydı, adeta daha sonra 

bana hatırlatacağı gibi küçük ama 

etkisi büyük bir entelektüel toplu-

luğuydu tanıştıklarım.

Shabbir’le daha sonra sıkça 

görüştük, dost olduk arkadaşlı-

ğın ötesinde, bir İstanbul sevdalısı 

adeta, o yıl İstanbul’a Uluslararası 

Şiir Festivaline davet edilmişti, 

İstanbul ve Bosna onun için fark-

lı kentlerdi, Shabbir’i tanıdıkça 

kamil bir insan portresiyle da kar-

şılaştığımı zaman içerisinde fark 

ettim, herkesimden insanın saygı 

duyduğu Müslüman bir entelek-

tüeldi. Kızlarına yazdığı mektup-

lardan oluşan If I Could Write 

(Yazabilseydim) bir Ramazan 

hediyesiydi, otuz mektuptan olu-

şan kitap bir babanın kızlarına 

dünyayı hakikat penceresinden 

görme imkanını anlatıyor, dene-

yimlerini, okumadan süzülmüş 

parıltılı sözlerini ve dahası usta 

bir kalemle yazılmış sıradışı ve 

düşündürücü mektuplardır her 

biri.  Keşke Türkçeye bir an evvel 

çevrilse diyesim de geliyor..

Shabbir, Durban doğumlu, 

Hint kökenli bir şair, akrabaları-

nın bir kısmı Bombay’da olduğu 

için birkaç yılda bir, bir Hindistan 

turu yapar. Gezmeyi ve bana göre 

daha çok düşünmeyi, tefekkür 

etmeyi gerçekten kendisine ilke 

edinen biri, gününün yirmi dört 

saati belki tefekkürle geçer diye 

söyleyebilirim. 

Şiirine gelince, çok yalın ve 

ince bir işçilik var ilk bakışta. 

Ünlü romancı Ivan Vladislavic’in 

“naziklik” olarak tarif ettiği duy-

guyla içiçe aslında. Shabbir’le 

yapılan söyleşilerde hep sufi şiir 

vurgusu yapılıyor, ancak ken-

disi bunu bilinçli bir biçimde 

serdetmediğini, hayatın içinden 

özümsenen bir yaşayıştan kaynak-

Apartheid Karşıtı, Aktivist Müslüman Şair: 

Shabbir Banoobhai
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landığı da her defasında anmak 

zorunda kalıyor, çünkü şiirindeki 

doku öylesine elenmiş bir zerafeti 

yansıtıyor ki, insanları sevgiyle 

kucaklayan, asla öteleştirmeyen, 

Allah’ın sıfatlarının tezahürü ola-

rak dünyaya bakan bir bilge şair 

izlenimi ister istemez okurda olu-

şuyor.. 

Şair ama aynı zamanda akti-

visttir Shabbir, üniversite yılların-

da Apartheid rejime karşı siyahla-

rın yanında olmuş, öğrenci der-

neği başkanlığı yapmış, ayrıcalıklı 

olmayan kesimin yanında onlarla 

hareket etmiş, mücadele etmiş 

bir entelektüel aynı zamanda. 

Aktivistliği bugüne kadar devam 

etmektedir, ki geçtiğimiz aylarda 

Nobel Barış Ödülü sahibi  Çinli 

şair Liu Xiaobo’nun özgürlüğü 

için tüm dünyada şair için aynı 

gün yapılan etkinlikte onun şiirini 

okudu.

 Keskinliklerden, aşırılıklardan 

tedirgin olan, merhameti, aşkı 

ve affetmeyi önceleyen yanıyla 

Güney Afrika’nın Mevlânâ’sı diye 

anılır. 

Shabbir’le çoğu zaman 

Cavendish Squere’de Mug&Bean’de 

buluşurduk, orda ben sıcak çiko-

lata, o Roiboos çayı içerdi, soh-

betlerimiz çok verimli geçiyordu, 

ancak hiçbir zaman kendi geçmiş-

te yaşadığı sıkıntılardan bahset-

medi, kırıntılar olarak yazılarında 

yer alıyor bazı anıları, ancak onun 

kendi anılarını yazması gerektiğini 

düşünüyordum ve ona söylüyor-

dum da. Yaşadığı sıkıntıları, daha 

doğrusu yaşananları bir Hintli 

Müslüman olarak nasıl algıladığı-

na özet olsun diye sunduğu “duy-

gusal sürgünlük” kavramı çok 

çarpıcıydı, ki sonra bu kavramı 

ben de ondan ödünç alarak Türk 

edebiyatında Müslüman öznellik 

çabasıyla birlikte anmıştım. 

Shabbir Banoobhai, sadece 

şair ve denemeci değil, şimdiler-

de artık romancı da. Romanının 

adı Heretic. Bugünlerde piyasaya 

çıkan romanda her evresinde ben 

de vardım, kimi zaman müdahale 

etmişim, kimi zaman daha post-

modern olsun diye tavsiyelerim 

olmuştu, Shabbir, bütün tavsi-

yelerimi çok dikkate alır, deği-

şiklikleri yapar sonra ben tekrar 

gözden geçirirdim, bu çalışmamız 

en az altı ay sürdü. Zaten roma-

nın teşekkür kısmında bu çabayı 

kendisi fazlasıyla takdir ediyor 

ve beni “roman yazma mentörü” 

olarak anıyordu, şüphesiz bu naif 

yönü, müteşekirane duygusu beni 

de çok etkilemişti, hayatımda ilk 

defa bir romanı baştan sona adeta 

yazdırıyordum hem de başka bir 

dilde. Bana bu tecrübeyi sağlama 

imkanı verdiği için de ben de ona 

müteşekkirdim, hatta romanda 

anlatıcıyla cebelleşen bir karak-

ter olarak da geçiyorum, romanı 

görünce hemen o sayfayı açıp 

baktım. Tuhaf ama gerçek, bir yıl 

önce kafelerde oturarak konuş-

tuklarımız somutlaşmış, kitap 

hüviyetini almıştı.  Eski klasik bir 

hikâyeyle yeni bir hikâyenin mec-

zedilmesiyle oluşuyor, başkasının 

hayatımızdaki önemi, öteki olmak 

ve mesafe kavramı bu romanda 

çok önemli. 

Çok sıradışı bir roman Heretic, 

kısa zamanda Afrika edebiyatında 

kendisine yer ayıracağını düşünü-

yorum. 

Shabbir Banoobhai, nevi şahsı-

na münhasır bir romancı, entelek-

tüel ve şair. Yaşayışıyla, konuşma-

larıyla ve yazdıklarıyla bir insan 

ancak bu kadar bütünleşebilir.

Şair ama aynı zamanda aktivisttir Shabbir, üni-
versite yıllarında Apartheid rejime karşı siyahların 
yanında olmuş, öğrenci derneği başkanlığı yapmış, 
ayrıcalıklı olmayan kesimin yanında onlarla hareket 
etmiş, mücadele etmiş bir entelektüel aynı zamanda. 
Aktivistliği bugüne kadar devam etmektedir, ki geç-
tiğimiz aylarda Nobel Barış Ödülü sahibi  Çinli şair 
Liu Xiaobo’nun özgürlüğü için tüm dünyada şair için 
aynı gün yapılan etkinlikte onun şiirini okudu.
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Süleyman Demirel kendisi ile 

görüşen TBMM Darbeleri 

Araştırma Komisyonu’nun 

“Darbelerin içerisinde bir ABD 

etkisi var mıdır?” sorusuna 

“Kesinlikle ABD etkisi yok” ceva-

bını vermiş. Bu cevap zannedi-

yorum olayları yaşayan ve araş-

tıranları hiç te tatmin etmemiş-

tir. Çünkü yaşadığımız birçok 

olay bunun tersini göstermek-

tedir. Sosyal hayat boşluk kabul 

etmediğinden büyük devletler 

olaylara müdahale imkanlarını 

ellerinden geldiği kadar kulla-

nırlar. Bu nedenle devletler arası 

ilişkilerdeki olayları tesadüflere 

bağlayamayız. Hatta bize anlam-

sız gelen tek tek olaylar, bir 

bütün içinde düşünüldüğünde 

ve görüldüğünde daha anlamlı 

hale gelir.

Bu onların her istediklerinin 

olacağı manasına gelmez ama 

güçlü devletlerin olaylara mü-

dahale ettikleri gerçeğini de tüm 

çıplaklığı ile gösterir. Bu mü-

dahalelerin canlı şahitleri olan 

devlet adamları ve politikacı-

ların hatıratları yönlendirmeye 

açık, hatta olayları ters-yüz etme 

ihtimali de olsa bu konuda ol-

dukça önemli kaynaklardır. Bu 

kaynaklara bir göz atmak için 

1980’deyiz. Cumhurbaşkanı-

nı seçemeyen Meclis sonuçsuz 

turlar yapmaktadır... Bu krizi 

aşmak ve herkes için makul bir 

cumhurbaşkanı adayı bulmak 

amacıyla her partinin temsil-

ci gönderdiği bir diyalog grubu 

oluşturulur. CHP’den Ali Topuz 

ve Hasan Esat Işık, AP’den Saa-

dettin Bilgiç, MHP’den Alpaslan 

Türkeş’in, MSP’den Necmettin 

Erbakan’ın katıldığı grup arayış 

içindeydi… Bir ara, geçmişteki 

seçimler sırasında neler olup bit-

tiğini öğrenmek için bilenlerin 

anlatması istenir. Bunun üze-

rine AP’li bir milletvekili Fahri 

Korutürk’ün seçilmesi ile ilgili 

yaşadıklarını anlatır: 

“Gürler olayından sonra yeni 

cumhurbaşkanı adaylarıyla il-

gili çalışmalar yapıyorduk, be-

lirlediğimiz adayları Demirel’e 

sunuyorduk. Bir gün Meclis’in 

karşısındaki Milka Pastanesi’nde 

otururken, Fahri Korutürk’ü 

koyu renk elbiseleri içinde, elin-

de bastonu, başında fötr şapka-

sıyla, ciddi bir edayla Kızılay’a 

doğru yürürken gördük. ‘İşte 

aradığımız adam’ dedik. Senatör, 

emekli amiral, eski büyükelçi. 

Partilerle de ilişkisi yok. Bunu 

Ecevit’in de kabul etmesi gerekir, 

diye düşündük; gittik Demirel’le 

konuştuk. Demirel, Ecevit’e 

bir heyet gönderdi, Ecevit de 

olumlu yanıt verdi. Korutürk’ün 

adaylığı böyle ortaya çıkmıştı.” 

Aynı sürecin CHP tarafın-

dan nasıl yaşandığını, Orhan 

Birgit’ten dinleyen Ali Topuz da 

aynı süreçte yaşananları anlatır. 

Anlatıma göre “CHP’li millet-

vekilleri, Korutürk’le bir yerde 

karşılaşmışlar, cumhurbaşkanlı-

Darbelerde ABD Etkisi
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ğı için çok uygun bir aday ola-

bileceğini düşünerek Ecevit’e 

önermişler, Ecevit de Demirel’le 

görüşerek Korutürk’ün adaylığı 

üzerinde uzlaşmışlar”. Anlatılan 

olay AP milletvekilinin anlattı-

ğına benziyordu. Tam o sırada, 

Hasan Esat Işık “Durun bir da-

kika, şimdi beni dinleyin” diye 

müdahale eder. Ve şu anısını an-

latır: 

“Paris’te büyükelçiydim. Ko-

rutürk’ün seçiminin yapı-

lacağı tarihten en az beş ay 

öncesiydi. Paris’teki Ameri-

kan büyükelçisi, benim için 

bir akşam yemeği vermişti. 

Yemeğe büyük devletlerin 

büyükelçileri de davetliydi. 

Yemekte Amerikan büyü-

kelçisi, Türkiye’de cumhur-

başkanlığı seçiminin yak-

laşmakta olduğunu, büyük 

müttefi kleri Türkiye’nin 

yeni cumhurbaşkanının kim 

olacağını, Amerikan kamu-

oyunun da merak ettiğini, 

bu makama herhalde say-

gın bir kişinin seçileceğini, 

bu konuda bir sorun çıkıp 

çıkmayacağını merak ettiğini 

söyleyerek, benden bilgi verme-

mi istedi. Ben de anayasaya göre 

sürecin nasıl olması gerektiğini, 

cumhurbaşkanının partiler üstü 

olduğunu, her cumhurbaşkanlı-

ğı seçimi öncesinde büyük par-

tiler arasında uzlaşma arandığını 

anlattım. Bazı baskılar gelmesi-

nin de doğal olduğunu, ama par-

tilerin de bunu aşacağına inan-

dığımı ifade ettim. Muhtemel 

isimler olup olmadığını öğren-

mek istedi. Benden beklediğini 

alamayınca da Amerikan büyü-

kelçisi hayal kırıklığına uğradı. 

Bir ara bir fırsatını bulup koluma 

girdi ve bahçeye doğru yürüdük. 

Ve doğrudan ‘Ne dersiniz, Fahri 

Korutürk iyi bir cumhurbaşkanı 

adayı olamaz mı?’ diye sordu. 

Korutürk’ün senatör, eski asker, 

eski diplomat olduğunu hatırlat-

tı. O zaman anladım ki, Amerika 

Korutürk’ü istiyordu.” 

Hasan Esat Işık, bu anısını an-

lattıktan sonra da şu soruyu sor-

du: “Amerikalılar çok rafi ne yön-

temlerle çalışırlar. Korutürk’ü 

gördüğü zaman, bundan cum-

hurbaşkanı olur kanaatine va-

ranlar veya araştırıp onu aday 

olarak bulanlar, kimbilir hangi 

kokteylde, hangi yemekte, hangi 

buluşmada Amerikalıların telki-

niyle karşılaşmışlardı?”1 der .

Yabancı devletlerin müda-

halelerinin gücünü gösteren bir 

olay da İttihat ve Terakki men-

subu ve Malta sürgünlerinden 

Esat (Işık) Paşa’nın başına gelen-

lerdir. Bir gece yüzlerce İngiliz 

askeri Cağaloğlu’ndaki evinden 

Esat Paşa’yı alır ve iki buçuk yıl 

Malta’da tutulur. Prof. Esat Işık, 

çok başarılı bir göz doktorudur. 

Bir buluş yapmış, göz muayene-

sinde kullanılan bir alet geliş-

tirmiştir, bu ona uluslararası 

bir ün kazandırmış olduğun-

dan gözlerinden rahatsız olan 

bir papaz gelir hapishaneye, 

ameliyat olmazsa kör olacak-

tır. Paşa’ya ‘ameliyat yapar 

mısın?’ der. Paşa ameliyatı 

yapar ve ameliyattan sonra 

papazın gözü açılır. Sağlığı-

na kavuşan papaz, paşaya 

‘Siz beni ışığa kavuşturdunuz 

benden ne isterseniz isteyin. 

Buradan kaçmak dahil’ der. 

Esat Paşa ‘Bu iş bitecek ve 

Türk gemileri buradan bizi 

alacak. Ama sizden tek bir 

şey rica ediyorum. Bana İngiliz 

istihbaratı hakkında bilgi verin. 

Nasıl işliyor?’ der ve anlaşılan İn-

giliz istihbaratından olan Papaz 

bildiklerini anlatır. Bundan son-

rasını Paşa’nın torunu gazeteci 

Zeynep Atikkan şöyle anlatıyor: 

“Dedemin evde anlattığı tek hi-

kaye bu. Bir de annemi çağırıp 

‘Bir gün sen de evinde kocanla 

kavga edersen İngiliz parmağı 

ara’ diyor.2 

Dipnotlar
1  Ali Topuz Anlatıyor- 2, Doğan Yayıncılık, 

s. 40-41.

2 Cemal A. Kalyoncu, Derin Gazeteciler, 

Zaman Kitap, s. 276.

“Amerikalılar çok rafine yön-
temlerle çalışırlar. Korutürk’ü 
gördüğü zaman, bundan 
cumhurbaşkanı olur kanaati-
ne varanlar veya araştırıp onu 
aday olarak bulanlar, kim-
bilir hangi kokteylde, hangi 
yemekte, hangi buluşmada 
Amerikalıların telkiniyle karşı-
laşmışlardı?”
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Siyaset Felsefesine Giriş
Christian Ruby
İletişim Yayınları, 2012

Siyaset felsefesi, tarihi boyunca farklı analiz perspektiflerinden ve referans 
noktalarından beslenerek bir söz dağarcığı meydana getirmiştir. Yalnızca 
siyaset alanında hazırlanmış çalışmaları anlamak için değil, aynı zamanda 
gündelik yaşamın siyasi yüzünü daha iyi kavramak ve bir siyasi aktör olarak 
etkin olabilmek için de bu söz dağarcığına hâkim olmak büyük önem taşır. 
Tarihsel dönemleri sırasıyla ele alan bu kitap, siyaset felsefesi birikimini oluş-
turan olayları ve olguları, kaynaklarına inerek inceliyor.

Seküler ve Dinsel Aşınan Sınırlar
Nilüfer Göle
Metis Yayınları, 2012

Seküler-dinsel ayrımına yaklaşım tarzlarımızda gerçekleşmekte olan değişim 
ve kaymaların zihinsel bir haritasını çıkarmak giderek daha fazla önem kazanı-
yor. Sekülarizmin tek bir ideal modeli olmadığına dair artan bir farkındalık var. 
Seküler’in farklı tarihsel seyirler izleyen oluşumlarının farklı yerlerde farklı din-
sel soykütükleri vardır kuşkusuz, ama bunlar Batı modernliği ve sömürgeciliğin 
hegemonik dayatmalarıyla yakından bağlantılıdır. Dolayısıyla, sekülarizm oku-
malarımızı ayrı ulusal oluşumlara doğru genişletmek yeterli olmamaktadır.”
 Nilüfer Göle, seküler-dinsel ayrımını benlik, devlet ve kamusal alan açısından 
inceliyor ve günümüzde çatışma ve uzlaşmalarla, iç içe girişlerle, yeniden 
yorumlamalarla ikiliğin her iki teriminin de kayda değer biçimde dönüştüğü-
nü ileri sürüyor. Yakın dönemde seküler modernliğin ve ona ait iktidar alan-
larının ciddi bir sorgulamayla karşılaştığını, bu sorgulama ve karşılaşmanın en 
belirgin biçimde ortaya çıktığı yerin Avrupa olduğunu, İslâm’ın Avrupa’daki 
varlığının hem Avrupa’nın hem de Müslümanların kendi benlik temsillerini 
dönüştürdüğünü, Avrupa Birliği’nin siyasal ve kültürel geleceği açısından bir 
tür turnusol kâğıdı işlevi gördüğünü dile getiriyor

Anarşizm Unutulmuş Olanı Hatırlamak
Dilaver Demirağ
Okur Kitaplığı, 2012

Dilaver Demirağ’ın kitabı bir yandan Anarşizmin tarihi içinde özellikle telif 
çalışmalarda hiç değinilmemiş dinlerdeki “anarşi” ırmağının yatağının izini 
sürerken, diğer yanda bir karabasan ayini gibi ortaya çıkan pan-kapitalist, 
yahut tekno-kapitalist toplumlardaki totaliter cehennemi ele alıyor. Batı ülke-
lerinde içe çöken bireycilik nedeni ile Anarşist canlanmanın zorluklarına dikkat 
çekiyor.  Demirağ, içinde yaşanılan yüzyılın “anarşist” bir anlayışla analizini 
yapan, hem de batıdaki anarşizmin sapkın bir Hıristiyanlık anlayışının seküler 
türevi olduğunu belirterek anarşistlere neyi unuttuklarını  hatırlatıyor.

Ateş ve Kadın
Abbas Pirimoğlu
Mola Kitap, 2012

Abbas Pirimoğlu’nun ilk romanının konusu kısaca şöyle: İki ana, ikisi de yaşa-
nan anlamsız savaşta evladını kaybetmiş olan Türk anası Melek Ana ile Kürt 
Anası Azize Ananın bir vesileyle tanışıp, birbirlerinin acısını kendi yüreklerinde 
hissedip el ele vererek barış için yaptıkları gayreti dile getiriyor. Tabii bu arada 
pek çok dost ve düşmanda kazanıyorlar.
Romanda Türkçülük (Kemalizm) ve Kürtçülük eleştirileri yanında Said Nursi, 
Nietzsche ve İdris-i Bitlisi, Kınalızade Ali gibi kişilerin görüş ve yaklaşımların-
dan da söz ediliyor. Kitapta ideolojik kör noktalardan bahsedildiği gibi Kürt 
Sorunu konusunda İslâmcı kesime dair bir özeleştiri getirilmeye de çalışılıyor. 

Din Dili Dil Oyunu mu?
Cenan Kuvancı

İz  Yayıncılık, 2012

Wittgensteinın ikinci 
dönem felsefesinden 
hareketle, dilsel ifade-
lerin anlamının nesne, 
durum, olgu ve olay-
lara atıfla değil, dilin 
kullanım bağlamında 
ortaya çıktığını iddia 
edenler olmuştur. Bu 
yaklaşımın, özellikle 
din ve din dili açısın-
dan önemli ve olum-
suz sonuçları vardır. Bu 
anlayışta, din dili kendi 
ölçütleri ve değer 
yargıları olan belli bir 
yaşam biçiminin ifadesi 
olarak takdim edilmiş-
tir. Kısaca, burada bir 
dil oyunu oynanmak-
tadır ve bu dil kapa-
lı bir dildir. Elinizdeki 
eser, din dilini kapalı 
bir dil olarak görmenin 
doğurduğu sıkıntı ve 
sorunları göz önünde 
bulunduran, felsefî ve 
teolojik kültürün geliş-
mesine katkı amaçlı 
yapılmış özlü bir çalış-
madır.

Kitaplık
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