
 

İSLÂMÎ EĞİTİMİN BUGÜNKÜ MESELELERİ
İSLÂMLAŞMAK, İLAHİYAT VE İMAM HATİPLER 

Ayda Bir Merhaba

Cumhuriyet Türkiye’sinde İmam Hatip Okulları(Liseleri) ve İlahiyatlar öteden beri tartışma 

konusu olan kurumların başında gelmektedirler. İmam Hatip Liselerinin kuruluşu, aslında 

varoluşsal anlamda Türkiye’de “din”in ve özelde İslâm’ın hangi temel yörünge içinde yer alacağı; 

ya da İslâm ile nasıl bir sahih ilişki kurulacağı bağlamında ortaya çıkmaktadır. İslâm’ın gündelik 

hayatın içinde referans olma hüviyetini kaybetmesinin, olabildiğince dar sınırlara çekilmesinin, 

o dönemlerde gündelik hayat içerisinde yansımaları görünmekteydi. Cumhuriyet devrinde 

gerek İslâm devlet ilişkileri gerekse Milli Eğitim açısından irdelenen bu kurumların İslâm/

Müslümanlar cihetinden nasıl anlamlandırılacağı konusunda net kanaatlere ulaşmak mümkün 

olmamaktadır. İslâmî eğitimin İmam Hatip Liselerine ve İlahiyat Fakültelerine indirgenmiş 

olması ciddi bir sorundur. Zira İlahiyat ve İmam Hatip Okulları Cumhuriyet laik ideolojisinin 

siyasal/kültürel dünyası içinde ortaya çıkarken büyük ölçüde tepkisel bir muhteva kazanmıştır.

Ancak şunu unutmamak lazımdır ki, İmam Hatipler ve İlahiyatların açılmasında halkın 

göstermiş olduğu fedakârlık her şeyin ötesinde bir takdiri hak etmektedir. Bu okullardan mezun 

olanların önemli bir kısmı memleketin İslâmlaşma sürecine ciddi katkılar sunmuştur. Merhum 

Muhammed Hamidullah Türkiye’ye geldiği zaman önce, gittiği yerdeki İmam Hatip Okulunu, 

daha sonra da müftülük ve diğer kuruluşları ziyaret edermiş. Öğrencilerle karşılaştığında şun-

ları söylermiş: “Çocuklar! Toplum o hale gelmiş ki, herkes sizi hor ve hakir görüyor. Ancak ben 

sizi kutluyorum. Sizler Allah’ın yarattığı en güzel meslekdaşlarsınız. Çünkü siz. Hz. Muhammed 

(s.)’le aynı davayı paylaşıyorsunuz. O İslâm’ı tebliğ ediyordu, siz de onu tebliğ edeceksiniz.”

Türkiye’nin İslâmî ve kültürel yönden gelişiminde bu okulların oynadığı ehemmiyetli rol 

1960’lı yıllardan bu yana dost düşman herkes tarafından bilinmekte ve görülmektedir. Bundan 

dolayı Batıcı elitler bu okullara müspet nazarla bakmamışlar, okullar her darbe döneminde 

ciddi sıkıntılar yaşamışlardır. 1990’ların hemen başında TİSK ve TÜSİAD’ın hazırlamış oldu-

ğu raporlar adeta 28 Şubat 1997 sonrasında yaşanacak gelişmelerin habercisi gibidir. Zira bu 

raporlarla, halkın İslâmî eğitim talebini bu okulların “ihtiyaç duyulandan daha çok din görevlisi 

yetiştirdikleri” bahanesi ile engellemek istemişlerdir. İmam hatip Lisesi mezunlarının kendi 

alanları dışındaki yüksek öğrenim kurumlarına gitmelerinin engellemesinin gerektiğini öneri-

yordu bu raporlar. Toplam yirmi bin mezunu olan Köy Enstitüleri ile zıtlık ilişkisi üzerinden 

tartışılan bu kurumlar üzerine kayda değer ciddi analizlerin yapılabildiği söylenemez. 

1913 yılı esas alındığında 100. kuruluş yılına adım atan İmam Hatip Okullarının (ve tabii 

dolaylı olarak İlahiyatların) eğitim anlayışının, İslâmî usul cihetinden ne ifade ettiği, eğitim 

programları, binaları, öğretmenleri vb. pek çok açıdan irdelenerek sağlıklı bir rotaya kavuştu-

rulması gerekmektedir. Artık önümüzdeki on yılların karşımıza çıkaracağı sorunlar ve ihtiyaçlar 

sadece “memleketin İmam Hatiplere ihtiyacı var” anlayışıyla çözülemeyecek büyüklükte olacak-

tır. Ayrıca, İslâmi eğitimin bugünkü ve genel manadaki meseleleri ve hassaten İmam Hatiplerin 

derlenmesi, toplanması ve organize olması, sadece nicelik ölçütleriyle hallonulabilecek mese-

lelerden ibaret olmadığı iyi kavranmalıdır. O halde son söz olarak diyoruz ki, kemiyetten daha 

çok keyfiyete dönük çalışmalara ağırlık verilmesi zorunluluk arz etmektedir. 

Yeni sayımızda buluşmak üzere...

                  Umran 
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M ısru’l-Yevm gazetesinin yayınladı-
ğı ve General Abdulfettah Sisi’nin 

ağzından aktardığı açıklamalara ilişkin 
yorum veya tartışmaların caizlik sınırlarının 
ne olduğunu bilemiyorum. Zira bu adamın 
Mısır Silahlı Kuvvetleri’nin başkomutanı ve 
savunma bakanı olması hesabiyle bir askeri 
konumu var. Bilgilerime göre enformasyon 
bakanlığı gazetelere, hukuk çerçevesi dışın-
da silahlı kuvvetler hakkında bir şey yayın-
lamamaları yasağını bildirmişti. Bu yasak 
beni hayrete düşürdü. Çünkü gazeteye 
konuşan kişi silahlı kuvvetlerin komutanıydı 
ancak sözlerinin tamamı siyasetti. Sıfatı 
ve oturduğu koltuk bizleri bu sözlerini tar-
tışmaktan alıkoyuyor. Sisi’nin açıklamaları 
ise bizi tartışmaya çekiyor. Bu trajediden 
çıkmak için sözlerini tedbir bağlamında şekil 
açısından ele almayı seçtim ve konuyla ilgili 
görüşlerimi muhafaza edeceğim. Yayınla-
nan röportaja yönelik şekli gözlemlerimi 
şöyle özetleyebilirim.

Röportajın 3 gün süren yayınlanma şekli 
Sisi’nin cumhurbaşkanlığı ihtimalini baskın 
kılıyor. Yolculuktan döndükten sonra röpor-
tajın tamamını okuduğum için bir gazete 
röportajından çok geçtiğimiz haftalarda 
birilerinin başlattığı ‘güzelliğini tamamla’ 
kampanyasının yeni bir halkası karşısında 
olduğumuza daha da kanaat getirdim. Bu 
durum bizleri bir gazetecilik çalışmasından 
çok bir tür pazarlama çabası karşısında 
koydu. Röportajın üçüncü ve son bölü-
münde bu düşünce kesinleşti. Sisi’ye cum-
hurbaşkanlığına aday olması sorulduğunda 
kendisi bu ihtimali uzak görmedi ve konuyu 
gündeme getirmek için zamanın uygun 
olmadığını belirterek diplomatik bir yanıt 
verdi. Ayrıca ordunun siyasete girmeme-
si yönündeki önceki konuşmaları yeniden 
yorumladı ve bu sözlerinin kendi bağlamı 
içinde okunmaması gerektiğini ifade etti. 

Gazetenin röportajda farklı boyutlarda 
ve açılardan 28 fotoğrafını yayınladığı Gene-
ral Sisi’nin insanların Cemal Abdunnasır’a 
verdiği güvenin bir kısmını kazanmayı arzu-
ladığını gözlemledim. Sisi’nin aklı subay 
Abdunnasır’da değildi ve daha çok lider 

Abdunnasır’dan bahsediyordu. Sızan bilgi-
lere göre bu düşünceyi sadece bazı Nasır-
cılar benimsemedi. Aynı zamanda düşünce 
Sisi’ye destek vermek ve kutlamak için 
adeta yarışan bazı Körfez ülkelerince de 
olumlu karşılandı ve teşvik gördü. Buradaki 
ironi 1960’lı yıllarda Yemen’de Nasır’la 
savaşan çevrelerin Arap bölgesinde Sisi’nin 
cumhurbaşkanlığı adaylığını kutlayanların 
başını çekmesi. 

General Sisi’nin tüm sözleri iç meseleler 
hakkındaydı. Stratejik bir bakış açısına işaret 
etmesine rağmen Mısır’ın mücadele ettiği 
dış sorunlara ve stratejik hesaplara dair tek 
kelime etmedi. Mısır’ın Arap bölgesiyle iliş-
kilerinde ve Mısır’ın ulusal güvenliğini tehdit 
eden Filistin sorununun tasfiyesi tehdidinde 
bulunan İsrail taşkınlığı ve yerleşimciliğine 
yönelik tutumuna değinmedi. Askeri yetki-
lilerinin Mısır ordusuyla stratejik ittifaktan 
bahsettiği ABD ile ilişkilere girmedi. 

Sınırlarımız saygınlığımız ve ordumuz 
her türlü saldırıya karşı koymaya kadir diyen 
Sisi’nin açıklamaları beni şaşırttı. Bu şaşkın-
lık beni İsrail’le barış anlaşmasına yönelik 
tutumu, Mısır’ın saygınlığı ve egemenliğinin 
ihlal edilmesi boyutuna dair sorgulamaya 
götürdü. Bu vesile ile başkan Abdunnasır’ın 
şahsına yönelik hayranlığını dile getirdi 
ancak Sedat’a hayranlığına şaşırmıştım. 
1973 yılı savaşında elde ettiği başarıya rağ-
men Abdunnasır’ın projesinin tam tersi bir 
projesi olan Sedat’a nasıl hayran kalacağına 
bir anlam veremedim. 

Bu münasebetle Haleyib konusu ve 
Süveyş kanalının geliştirilmesi projesiyle 
ilgili sözlerine damgasını vuran dikkat ve 
insaflı halini gözlemledim. Dr. Muhammed 
Mursi’nin bu iki dosyaya yönelik tutumunun 
ulusal güvenlikle sağlam bağlantıları olması 
hesabiyle ordu yönetimini endişelendirdiği-
ni ifade etti. Bazı çevrelerin Gazze şeridi-
ne uzanan tünellerin istikrarsızlık kaynağı 
ve Mısır güvenliğini tehdit eden unsurlar-
dan birini oluşturduğu yönünde söylentiler 
yaydığı şu dönemde Sina’nın durumun-
dan bahsetmemesi dikkatimi çekti. Çünkü 
General Sisi askeri istihbaratın başkanı iken 

SİSİ’NİN SİYASİ RÖPORTAJINA DAİR GÖZLEMLER
Fehmi HÜVEYDİ 

Arapça yayım-

lanan gaze-

telerdeki yazan 

farklı eğilimdeki 

gazetecilerin yazı-

larından seçtiği-

miz yazıları her ay 

Ortadoğu’dan baş-

lığıyla yayımlıyo-

ruz. Burada yayım-

ladığımız yazılarda 

ortaya konulan 

tüm analizle-

rin gerçek/doğru 

olduğunu veya 

bunların tümüne 

katıldığımız söyle-

nemez. Yazılardaki 

amacımız olayların 

yorumlanmasın-

da ortaya konulan 

bakış açısı farklı-

lıklarını görünür 

kılarak meseleler 

karşısında ortaya 

konulan analizle-

rin hangi argüman-

lardan hareketle 

yapıldığını okurla-

rımızın fark etme-

sini sağlamaktır. 

Yazıların/yorum-

ların bu perspek-

tifle okunmasının 

O r t a d o ğ u ’ d a k i 

dolayısıyla dün-

yadaki gelişmeleri 

kavrama süreci-

ne önemli katkı-

larının olacağını 

d ü ş ü n ü y o r u z . 

Yazılar Harun 

Ersoy tarafından 

Türkçeye çevril-

miştir. (Umran)
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■ Ortadoğu’dan 

Geçtiğimiz Cumartesi günü Lübnan, Suriye ve Türkiye arasındaki rehinelerin 

ve kaçırılanların değişimine dair yaşananlar sıradan normal bir operasyon 

değil, eşsiz, müstesna bir anlaşmadır. Çünkü bu anlaşma üç ülke arasında yapıl-

mıştır, anlaşmada yer alan aktörlerin uyrukları ve kimlikleri çeşitlidir. 

Birçok çevre bu karmaşık operasyonu farklı bir vizyon ve özel bir açıdan ele 

aldı ve ilişki kurdu. Suriye rejimi bu operasyonun içerideki düşmanlarının imajını 

deforme etmek ve kendi imajını düzeltmek için yeni bir fırsat olmasını istedi. 9 

Lübnanlıyı kaçıran muhalif grup tazminat veya teşvik arayışı içinde sahayı kay-

betti. Erdoğan hükümeti ve partisi ise önemli bir seçim kazanımı döneminde bu 

anlaşmanın siyasi ve halk desteğini arttıracak bir kazanım olmasını istedi. Katar 

politikalarını gözden geçiriyor ve neredeyse şişirilen konumunu kaybettirecek 

kötü bahisten dönmeye çalışıyor. Filistin yönetimi hala bilinmeyen sebeplerden 

ötürü baskın bağlamın dışından geliyor. Belki de amacı Filistin sahası da dâhil 

tüm sahalardan zorunlu kayboluşu telafi etmek. 

Herkesin çıkarları kesişti bütün etkenler ve teşviklerin bir araya gelmesi 

sonrası yemek pişti ve Suriye’de kaçırılan Lübnanlılar özgürlüklerini geri aldı. 

Anlaşmanın tek eksiği kaçırılan iki suçsuz başpiskoposun serbest bırakılmasıydı 

ancak görüldüğü üzere Şam ile Ankara arasındaki siyasi kızgınlıklar mutlu sonu 

engelledi. Ankara’nın iki başpiskoposun özgür kalmalarını Şam’ın elinde tutuklu 

bulunan Türk istihbarat subayların serbest bırakılmasıyla irtibatlı tuttuğunu belir-

tenler var. Ancak Suriye rejimi Türkiye’nin Suriye krizindeki güvenlik ve askeri 

müdahalesini ispatlamak için rehinelerin aleni şekilde serbest bırakılmalarında 

ısrar etti. 

Doğal olarak Suriyeli kadın tutuklular konusu trajik halini koruyor. Özellikle 

de içlerinden serbest bırakılanlar özgürlükleri gasp edilmiş az sayıda masum 

kadından başkası değil. Rejimin cezaevlerindeki kadın mahkûmların durumu ile 

iğrenç uygulamalarıyla rejimin bekasının sırrı olmuş muhalif grupların ellerindeki 

özgürlüklerini kaybeden masumların durumu birbiriyle örtüşüyor.  

Kaçırılan dokuz Lübnanlının, yine kaçırılan iki Türk pilotun ve onlarca Suriyeli 

kadın tutuklunun serbest bırakılması operasyonunun maliyeti, 18 ay süren 

yorucu müzakereler, birçok ülkenin müdahalesi, çıkarların kesişmesi, tutumların 

değişmesi, öldürücü verilerin ve şartların altüst olması, eksik anlaşmaya varmak 

için paraların ödenmesi ve ödünlerin verilmesi oldu. 

Acaba tüm Suriye’nin iki yıldır içinde yaşadığı büyük hapishaneden çıkarılma-

sının maliyeti ne olacak? Karşılıklı ödünlerde bulunmayı kabul etmeleri için yerel 

güçlere nasıl baskılarda bulunmak gerekir? Böyle bir operasyon ne kadar maddi 

teşvike ihtiyaç duyar? Üstelik çözümün maliyeti büyüklüğüne rağmen hali hazır-

daki yıkımın maliyetinden daha az kalacakken. Daha da önemlisi, durum, güç 

yoluyla değişimi dayatma ısrarlarından geri adım atmaya veya ön şart sunmak-

sızın müzakere masasına oturmaya ikna etmek için etkili bölgesel ülkelerde iç 

sarsıntılara ne kadar ihtiyaç duymakta? Konu siyasi çözüm yolunda yürüme nok-

tasında bölgesel ve uluslar arası bir anlaşma için bitirici uluslar arası bir sürece 

ve şartlara ne kadar ihtiyaç duyar? Azaz anlaşması Cenevre 2’de yaşanacakların 

küçük bir örneği ve Suriye’nin içine düştüğü kötülükten kurtulmasından başka 

bir şey değildir. (Lübnan gazetesi en-Nehar, 22 Ekim 2013)

REHİNE DEĞİŞİMİ CENEVRE 2’NİN KÜÇÜK BİR ÖRNEĞİ
Emin KAMURİYE

Hamas yönetiminin de katıldığı 

ve görevi Sina’nın güvenliğini 

korumak olan operasyon odası-

nın bir tarafıydı. 

Sisi’nin konuşmasında Dr. 

Mursi’den bahsederken saygın-

lığını koruması ve azledilmesine 

götüren etkenleri ifade ederken 

dikkatli bir tutum alması tak-

dir edilmeli. Sisi, Mursi’nin azle-

dilmesini başarısızlıklarına ve iç 

konuların idare edememesine 

bağladı. Bu doğru ancak azledil-

me sonrası dönemle ilgili konuş-

masında kullandığı dil değişti. 

Zira başarısızlıktaki temel sebebi 

görmezlikten geldi, korkutma, 

tahrip ve terörden bahsetti. Bu 

da son etkenlerin azledilmenin 

sonucu değil, sebebi olduğu 

yönünde bir izlenim verdi. 

Sisi, hali hazırdaki medya 

söyleminin yansıttığı üzere tüm 

İslâmcıların değil bazılarının 

İslâm’a zarar verdiğini belirtirken 

haklıydı ancak İhvan’ın sınırlarla 

ve ülkeyle ilgilenmediği, kendi 

hilafet ve ümmet düşüncelerine 

bağlı kaldığı yönündeki ifadele-

rinde haksızdı. Bu bilgiyi gözden 

geçirmesini temenni ederim. Zira 

Mısır milli hareketi tarihi İhvan’ı 

İsmailiye’de İngiliz işgaline yöne-

lik askeri kampları yönettiğini ve 

bazı gençlerinin -Ömer Şahin ve 

Ahmed el-Munisi gibi- bu savaş-

larda öldürüldüğünü zikreder. 

Son olarak General Sisi Dr. 

Mursi’nin yönetim dönemine iliş-

kin bir değerlendirmede bulun-

du. Bu değerlendirme takdir ve 

saygıyı hak ediyor ancak tek 

taraflı bir okuma olarak kalır. 

İnsaflı insan bu değerlendirmeye 

teslim olmaz. Diğer tarafın da 

görüşünü dinler ve uygun yanıtı 

verir. Böyle bir şey de hali hazır-

da mümkün değil. Mubah sözün 

sınırı da burada bitiyor. (Mısır 

gazetesi Şuruk, 10 Ekim 2013)
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Bir televizyon söyleşisinde Esed eski dostu ve yeni 

amansız düşmanı Erdoğan’a seslenerek “terörü cebi-

ne koyamazsın. Çünkü akrep gibidir. Cebine koyarsan ilk 

fırsatta seni sokacaktır’ demişti. Suriye rejimi Batıda terör 

denen konularda Ortadoğu’daki laik veya İslâmcı akran-

ları arasındaki en deneyimli rejimdir. Çünkü uzun yıllar 

bu yöntemi izleyen birçok örgüte kucak açtı ve hatta 

komşu ülkelerdeki düşmanlarını korkutmak için zaruret 

anında kullanmak üzere çoğunun ortaya çıkışında esaslı 

rol oynadı. Bu yüzden Türk komşunu uyarısı boş safsata-

dan ibaret değil, deneyim ve dirayetinden kaynaklanıyor. 

Dün Esed’in kehaneti gerçekleşti. Türk ordu sözcüsü 

Türkiye topraklarına havan mermisinin düşmesine misille-

me olarak Suriye krizi patlak verdiğinden beridir ilk defa 

toplarının Salı günü cihatçı savaşçıların mevzilerini bom-

baladığını açıkladı. Ordunun bildirisi 15 Ekimde Ebu Bekir 

el-Bağdadi’nin liderliğini yaptığı ve el-Kaide örgütünün 

uzantısını oluşturan Irak ve Şam İslâm Devleti örgütünün 

kontrolündeki Azaz kenti yakınında bulunan mevziye 

dört top mermisi atıldığını belirtti.

Bu Türk bombalamasının Türk topraklarına düşen 

ve patlamayan havan mermisine misilleme olarak değil, 

Suriye topraklarındaki cihatçı gruplarla savaşma, Erdo-

ğan ve hükümetine yakın birçok Türk güvenlik uzmanına 

göre bu grupların tasfiyesine ve Türkiye üzerindeki teh-

likesini azaltma amaçlı yeni Türk stratejisi çerçevesinde 

geldiğini düşünüyoruz. Erdoğan Türkiye’si Suriye krizinin 

askeri donukluk içine girmesi ve gelecek yıllarda sürecek 

olması sonrası bu cihatçı grupların tehlikesini görüyor ve 

nüfuzlarının Türkiye içine uzanmasından endişeleniyor. 

Özellikle de stratejik Azaz kentini ele geçirmeleri, Suriye 

kapısını kontrol etmeleri, İdlib ve Rakka’da kontrolle-

rindeki bölgelerde ve Suriye’nin kuzey batısındaki Bab-ı 

Selam’da İslâm emirliği kurmayı planlamaları sonrası.

NATO’nun kurucu üyesi Türkiye’nin NATO yöneti-

minden ve özellikle de ABD’den bu gruplara savaş ilan 

etmesi, Sahva Güçlerinin eğitimine ve Amerikan işgali 

döneminde Irak’taki benzeri yapıyı kuran aynı rolü oyna-

yarak silahlandırılmasına katılması yönünde yoğun baskı-

lara maruz kaldığı görülüyor. Erdoğan hükümeti binlerce 

Arap ve yabancı savaşçının Suriye rejimini devirmek için 

toprakları üzerinden bu ülkeye geçişlerinin kolaylaştı-

rılmasında büyük rol oynadı. Ayrıca tonlarca silah ve 

cephane geçişini kolaylaştırdı ve bu amaçla eski Lübnan 

başbakanı Saad el-Hariri’nin temsilcisi İkab Sagar’a ofis 

açtı. Türkiye hali hazırda bu rolü oynadığından dolayı 

pişmanlık duymaya ve tehlikeleri hissetmeye başladı. 

Türk hükümetine yakın bir kaynak Reuters’e 
‘el-Kaide’yi destekleme suçlamalarıyla mücadele edi-
yoruz. Amerikalı yetkililer geçen ay New York’taki BM 
Genel Kurul toplantılarında artan endişelerini dile getirdi-
ler’ şeklinde bir açıklamada bulundu. Amerikalı yetkililer 
aynı mesajı Türkiye’nin müttefiki Katar’a da vermişler-
di. Eski dışişleri bakanı Clinton’un danışmanı Jeremy 
Shapiro’nun ağzından Katar’ın Suriye’deki cihatçı grupla-
rı desteklemedeki rolünden rahatsız olduklarını, Katar’ın 
insan hakları ihlallerini ortaya dökmeye ve yabancı 
işçilere kötü muamele dosyasını açmaya çalışacaklarını, 
sınırlarını Arap ve yabancı savaşçıların Suriye’ye geçişine 
kapatması için Türkiye’ye baskı yapacaklarını belirttiler. 

Bizce Türk endişesi gecikmeli geldi. Çünkü cihatçı 
gruplar ve özellikle de üçü -Şam İslâm Devleti, Nusra 
Cephesi ve Ahraru Şam- Suriye toprağında en büyük güç 
oldular. Ortak komuta şemsiyesi altında birleştirilmesi ve 
Körfez ülkelerinin desteğini alan 50 Tugay ve grubun 
entegrasyonu sonucu oluşan İslâm Ordusuyla denge 
oluşturması için çabalar harcanıyor. Tarafsız tahminler 
Suriye’de yaklaşık 80 bin İslâmcı savaşçı var, Şam’daki 
rejimi devirmek için savaşıyorlar ve en ateşli savaşçılar 
olarak görülüyorlar. İçlerinden büyük oranı Suudlu (10 
ila 15 bin savaşçı) Binlerce Çeçen, Tunuslu ve Pakistanlı 
savaşçı yanı sıra yaklaşık 3 bin savaşçı Avrupa vatandaşı.

Suriye bir başka Afganistan oldu ve bu cihatçı grup-
ları bitirmek zordan da öte bir mesele. Suriye rejiminin 
günlerinin sayılı olduğunu tekrarlayan Sayın Erdoğan’ın 
hesaplarını gözden geçirmesi gerekli. Pakistan’ın Afga-
nistan krizinden güvenlik ve demografik açıdan etki-
lenmesi gibi -1,5 milyon Afganlı mülteci ve Afganistan 
Taliban’ının şubesinin Pakistanlı Peştunlarca açılması- 
Türkiye de gelecek günlerde daha az derece de olsa aynı 
ikilemle karşılaşabilir. Yalnız basit ve temel bir farklılık 
var. O da yaşadığı Kürt isyanı ve Suriye rejiminin körük-
lenmesinde büyük rol oynadığı büyüyen bazı ayrılıkçı 
gelişmeler. 

Korkaklık, diktatörlük ve halkını boğazlama suçla-
maları da dâhil Esed’e yüklenmekte daha da sertleşen 
ve krizin üç yılı içinde birçok kez günlerinin sayılı oldu-
ğunu vurgulayan Erdoğan da kendisini cihatçı gruplarla 
mücadelede Esed’le aynı siperde bulabilir. Yalnız beliren 
ve ABD’nin kolladığı bu ittifakın başarısı garanti değil. 
Başarılı olsa da başarıları büyük kayıplar ve yıllar sonrası 
sınırlı olacaktır. Esed’in bahsini ettiği akrep teorisi sade-
ce Türkiye’ye değil, Suriye’nin kendisi, Ürdün, Lübnan, 
Suudi Arabistan ve Katar için de uygulanabilir. (Re’yu’l-
Yevm gazetesi, 18 Ekim 2013)

TÜRKİYE’NİN EL-KAİDE ÜSLERİNİ BOMBALAMASI
STRATEJİK DEĞİŞİMİN HABERCİSİ Mİ?

Abdulbari ATWAN 
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■ Ortadoğu’dan 

Tunus’ta 5 Ekim günü ülkenin 25 Temmuzda Muham-

med el-Brahimi’nin hükümetin terörist örgüt olarak 

sınıfladığı Ensar Şeria örgütü eliyle suikasta uğramasın-

dan beri yaşadığı siyasi krizden çıkış için ilk milli diyalog 

oturumu başlatıldı. 25 partinin katıldığı ilk oturum 22 

partinin diyaloga hazırlayan örgütlerin önerdiği yol hari-

tasını imzalamasıyla son buldu. 

Yol haritasını iktidardaki troykadan İslâmcı Nahda 

Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, ortağı Tekettül Partisi 

lideri Mustafa Bin Cafer imzalarken hükümette bulunan 

ve cumhurbaşkanı Munsif el-Marzuki’nin Cumhuriyet İçin 

Kongre Partisi imzalamadı. Marzuki partisinin siyasi taraf-

larca üzerinde anlaşmaya varmadan önce yol haritasını 

imzalamayı reddettiğini açıkladı ve ‘bugün yol haritasının 

içeriği imzalanırsa diyaloga ne gerek var’ diye sorarak 

milli diyalogu hazırlayan örgütlerin iktidardaki koalisyona 

ödünler dayatmak için şantaj yaptığını ifade etti. Kongre 

Partisi’nin temkinli yaklaşımı ‘milli diyalogdan hareketle 

üç hafta içinde hükümetin istifa etmesi ve aynı tarihten 

dört hafta sonra kurucu meclisin son bulması gerektiği’ 

etrafında yoğunlaşıyor. 

Liberal ve sol muhalefet partileri (Tunus Çağrısı 

Partisi lideri Sibsi, Halk Cephesi -13 solcu ve milliyetçi 

partiyi içeren sol ittifak- sözcüsü Hima el-Hamami imza 

atarken İslâmcı Islah ve Kalkınma Partisi, Nahda’nın 

eski liderlerinden Haşimi el-Hamidi’nin liderliğini yaptığı 

muhafazakâr el-Muhabbet hareketi imzalamadı. 

Milli diyalogu hazırlayan dört örgütün girişiminden 

doğan yol haritası, ‘bağımsız milli bir şahsiyetin başba-

kanlığını yapacağı, bakanlarının gelecek seçimlere aday 

olmayacağı ve istifa sözü veren hali hazırdaki hüküme-

tin yerini alacak bir teknokrat hükümetin kurulmasının 

kabulünü, yeni hükümetin ülkeyi yönetmek için tam 

yetkilerinin olmasını’ içeriyor. Ayrıca girişim diyalogun 

başlama tarihinden maksimum bir hafta içinde ‘bağımsız 

milli bir ismin’ başbakan olması ve bu ismin hükümeti 

kurmakla görevlendirildiği tarihten maksimum 2 hafta 

içinde teknokrat hükümetin kurulmasında anlaşılması 

üzerinde duruyor. 

Bu diyalog Tunus’un solcu ve milliyetçi muhalif 

liderlere uzanan siyasi suikastlar dalgası sebebiyle büyük 

bir kriz yaşaması ve Ensar Şeria liderliğindeki köktenci 

terör olgusunun yerleşmesi sonrası gerçekleşiyor. Tunus-

lu muhalif çevreler ve sivil toplum kuruluşları Nahda 

Hareketi’ni ve içişleri bakanlığında kendisiyle irtibatlı 

güvenlik güçlerini her iki suikastta işbirliği yapmakla suç-

luyor. Tunus devrimi ve farklı demokratik geçiş süreçleri 

İslâmcı iktidarın hatalarını, başarısızlıklarını, liberal, solcu 

ve milliyetçi muhalefetin toplumsal alternatif sunma aciz-

liğini gözler önüne serdi. 

Tunus’taki kriz bir rejim krizidir. İslâmcı Nahda 

Hareketi’nin ılımlılığın ve kültürel çeşitliliğin damgasını 

vurduğu Tunus toplumunu yönetme krizidir. Bütün fikri 

ve siyasi içerikleriyle modernlik kültürü toplumun bün-

yesinde kökleşmiş durumda ve dolayısıyla devletin bu 

toplumun tüm renklerine kucak açması itibariyle çoğulcu 

demokratik sivil devlet olması gerekmektedir. Bu da dini 

toplumdan değil, siyasetten ayırmayı gerektirmektedir. 

Bu da İslâm’da mümkündür. Tüm İslâm dünyasının İslâmi 

referansı olarak el-Ezher davet fıkhı ile devlet fıkhının bir 

birinden ayrılabileceğini belirtiyor. 

Nahda Hareketi modern sivil toplum içinde temel bir 

oluşum olmak ve milli sorumluluk duygusuyla Tunus’un 

şu zor geçiş sürecinde yaşadığı siyasi krizden çıkılma-

sına katkıda bulunmak istiyorsa hali hazırdaki hükü-

meti feshetmesi ve partiler üstü teknokrat hükümeti 

kurulmasını kabul etmesi gerekmektedir. Ayrıca Nahda 

Hareketi’nden şunlar da istenmektedir: Cihatçı tekfirci 

Selefi gruplarla siyasi, örgütsel ve ideolojik metotsal 

kopukluğunu somutlaştırmalı. Geçiş sürecinde demokra-

tik anayasayı hazırlayacak, gelecek seçimlerin tarihlerini 

belirleyecek ve halkın istediği yeni demokratik kurumla-

rın kurulmasına çalışacak teknokrat hükümetin kurulması 

için siyasi katılımın kapsamını daha da genişletmeli. Belli 

başlı bakanlıkların (içişleri, dışişleri ve adalet) tarafsızlığı-

na çalışmalı. Son dönemde yaptığı yüzlerce atamayı ve 

idari etiketleri iptal etmeli. Fakir bölgelerdeki kalkınma 

projeleri ve işsizlik sorunun çözümü için ekonomik ve 

sosyal milli bir program belirlemeli. İslâmcılar Tunus dev-

riminin gerçekleştirmeye çalıştığı en önemli hedef olan 

modern sivil devletin yapısına yönelik tutumlarını net 

şekilde belirlemeli. 

Radikal, demokratik ve liberal solcu Tunus muhalefet 

partilerinde Tunus’taki genel durumun, geçiş sürecinin 

sonu etrafında hala sisli olduğu yönünde bir ortak görüş 

var. Sürecin zorluğu sebebiyle Tunus milli çıkarları Nahda 

ve diğer demokratik muhalif güçlerin sistematik siyasi 

şiddet olgusuyla mücadele etmesini, iç barışı tehdit eden 

bu siyasi şiddeti bitirmek amacıyla tüm siyasi, sosyal 

ve sivil güçler arasında milli bir kongre düzenlenmesini 

gerektirmektedir. Milli diyalog katılımcı siyasi partilerin 

ikinci cumhuriyetin demokratik anayasa formülü üzerin-

de anlaşmasıyla başarıya ulaşır ancak. (Katar gazetesi 

Şark, 7 Ekim 2013)

TUNUS’TA MİLLİ DİYALOGUN UFUKLARI
Tevfik EL-MEDİNİ
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Obama ile İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani arasında 

30 yıldan fazla süren kopukluk sonrası gerçekleşen 

ve tarihi adım olarak nitelenen telefon görüşmesi, pratik 

olarak ABD’nin Arap müttefiklerini İran’a sattığı ve meç-

hul bir gelecek karşısına koyduğu anlamına geliyor. Bu 

geleceğin en belirgin başlığı ise askeri ve siyasi alanda 

İran’ın bölgesel süper güç olduğunun kabulü.

İkinci darbe ise Güvenlik Konseyi’nin cumartesi saba-

hı çıkardığı ve Suriye rejiminden kimyasal silahlarının 

imhası işlerine Salı günü başlayacak denetçi ekipleriyle 

işbirliği yapmasını isteyen kararı. Ancak bu karar, rejimin 

uygulamaması halinde güç kullanımını ön gören BM 

sözleşmesinin yedinci bendine dayanıyor. Bu durum 

Güvenlik Konseyi’nin yükümlülüklerini ihlal ederse Suriye 

rejimini cezalandırmak için aynı bent temelinde yaptırım-

larda bulunmak amacıyla bir başka toplantısını gerektire-

cek ancak Çin-Rus vetosu hazır. Bir başka ifade ile rejim, 

rakiplerinin sahasında bir başka gol daha kaydedecek. 

Rusya müttefiklerini koruduğunu gösterdi. 

Çoğu Arap yorumcunun üzerinde durmadığı husus 

kararda yer alan ve Arap ülkelerinden Suriye muhalefe-

tine askeri desteği durdurmalarını, siyasi çözümü benim-

semelerini, bütün araçlarla desteklenmesini isteyen fıkra. 

Bu, Rus müttefiklerinin altından bir tabakla sunduğu 

Suriye rejimi için büyük bir kazanımdır. Körfez ülkelerinin 

muhalif grupları destekleyerek ve silahlandırarak Suriye 

rejimini devirmek için pompaladığı milyarlar boşa gitti. 

ABD yönetiminin sadece bu ülkeleri ve Suriye halkının 

yasal ve tek temsilcisi kılmaya çalışılan SMDK’yı bırakma-

dığı, İslâmcısı da dâhil Suriye muhalefetini rejime sattığı 

açık. Şu an ABD, SMDK’ya siyasi çözüm dayatma ve 

İslâmcılarla savaşacak Sahvalar oluşturma planı yapıyor. 

ÖSO temsilcisi bu kimselerin tasfiyesinin er ya da geç 

olacağını belirtti. Bunu kendi kulaklarımla duydum. 

Dikkat çeken husus şu günlerde SMDK’ya yönelik 

darbeler her taraftan ardı ardına geliyor. Bu da bizleri 

SMDK’nın rolünün bitmesi sonrası bu oluşumdan kurtul-

ma planı olduğunu belirtmeye götürüyor. Selefi Muaz 

el-Hatib’in Doha’daki son Arap zirvesinde kahramanlar 

gibi karşılanması ve mevkisinin yükselmesi sonrası baş-

kanı Ahmed el-Carba’nın BM genel kurulunda izleyici 

sıralarında oturması yetmedi. Suriye’de savaşan grupla-

rın Cenevre 2’inin yapılması halinde SMDK’nın muhale-

fetin temsilcisi olarak veya muhalefet adına konuşmasını 

tanınmayacağına dair bildiriler gelmeye devam ediyor.

Cumartesi öğleden sonra BBC Arapça radyosunda 

katıldığım bir programda ÖSO sözcüsü Tuğgeneral 

Husameddin’in Kahire’den ordusunun amaçlarından biri-

ni gerçekleştirmekte başarısız olduğu ve sahada savaşan 

gruplarla uzaktan veya yakından ilişkisi olmadığı için adı 

geçen ittifakı tanımadığını ilan etmesine şaşırdım. Hüsa-

meddin, İhvan hareketini SMDK’yı ve yürütme kurulunu 

ele geçirmekle suçlayarak daha da ileri gitti. Daha da 

kötüsü aynı programdaki üçüncü katılımcı SMDK söz-

cüsü Halid Nasır SMDK’yı savunmaya, saflarında anlaş-

mazlık olduğunu veya İhvan’ın kontrolünü yalanlamaya 

çalıştı ancak kendisi İstanbul Cevahir otelde SMDK yöne-

tim kurulunun son buluşmasının Kürtlerin koltuklarının 

14’e çıkarılması, ulusal kimlerinin tanınması ve Suriye 

Arap Cumhuriyeti ismindeki Arap kelimesinin kaldırılması 

etrafında anlaşmazlıkların yaşandığını itiraf etmişti. Nasır 

kendisinin bu ödünlere karşı olduğunu belirtmişti.

SMDK şu günlerde can çekişiyor. En önemlileri 

Nusra, Ahrar Şam ve Tevhid tugayları olan 17 İslâmi 

grup SMDK’nın muhalefetin temsilcisi olarak tanınmasını 

reddeden bir bildiri yayınladı. Aynı şeyi ÖSO bağımsız 

bir bildiriyle yaptı. Bu durum SMDK’nın kendisinin Suriye 

muhalefetinin tek temsilcisi olduğunu söyleyemeyeceği 

ve Ban Kii Mon’un Rusya ve ABD’nin gözetiminde Kasım 

ortasında yapılacağını vurguladığı Cenevre 2’deki koltu-

ğuna oturmasının gerekmediği anlamına geliyor. Çokça 

ertelen bu konferansın belirlenen zamanda yapılacağını 

düşünmüyoruz. Zira muhalefet parçalanmış durumda ve 

aralarındaki anlaşmazlıklar rejimle olan anlaşmazlıkların-

dan daha fazla. Destekçileri anlaşmazlıklarını çözmeye ve 

SMDK çatısı altında birleştirmeye çalışsa da bu misyon 

zor, imkansız ve yeni bir oluşum için -konferansa kalan- 

1,5 aydan daha fazla zamana ihtiyaç var. 

Sonra rejimle savaşan grupların yarısından fazlası 

Cenevre konferansını tanımazken ve iki süper devlet bu 

grupları rejimden daha tehlikeli görerek tasfiyelerinin 

kaçınılmaz olduğu yönündeki ortak hedefte buluşmuş-

ken bu konferans nasıl Suriye krizinde bağlayıcı siyasi 

çözüme götürebilir? Bu iki ülkenin bu ortak zeminde 

buluşmasının krize yönelik dengeleri altüst ettiğini söy-

lersek abartmış olmayız. 

Üzerinde durmamız ve dersler çıkarmamız gereken 

bir nokta da geçen 2,5 yıl boyunca SMDK’yı destekleyen 

Arap-Türkiye ittifakına danışılmaması veya tabloya konul-

maması. Bu ittifak, iki süper ülke arasındaki alış-verişi ve 

ABD ARAPLARI İRAN’A ‘SATTI’
Başyazı/Editör
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■ Ortadoğu’dan 

Arap Maşrik (doğu) sadece 10 yıl zar-
fında (2003-2013) iki milyondan fazla 

Hıristiyan vatandaşını kovmuşsa bizler teh-
like çanları çalan ciddi bir sorunla karşı 
karşıyayız demektir. Mesih’in topraklarında, 
beşiğinde ve peygamberliğinin vatanında 
sadece 40 bin Hıristiyan Filistinli kalmışsa 
bu rekor düzeyde büyük bir felakettir. Arap-
lardan ve İslâm’dan önce Kıptilerin tarihi 
vatanı olan Mısır’da birkaç hafta zarfında 67 
kilise yıkılıp yakılıyorsa tablo oldukça kasvetli 
görülmektedir. Irak Hıristiyanlarının sayısının 
1,5 milyondan 300 bine düşmesi bütünün 
son parçasıdır. 

İki gün önce Amman’da yapılan ‘Hıristi-
yanlar ve Arap Baharı’ konulu bölgesel bir 
konferansta toplanan Hıristiyan aktivistlerin 
ve din adamlarının söyledikleri buzdağının 
görünen kısmı sadece. Ülkelerimizde ve top-
lumlarımızda ‘sessiz kalınan’ bazı konularla 
ilgili kibar ve tereddütlü itirafın bir kısmı. Ne 
hükümetler ve rejimler Maşrik Hıristiyanlı-
ğının ‘yok olma’ tehlikesini bertaraf etmek 
için bir şeyler yapıyor, ne Arap toplumları 
aşırılık tezahürlerinin tehlikeli yayılması göl-
gesinde miras kalan ruhunu ve hoşgörüsünü 
koruyor, ne de Batıyı doğu Hıristiyanların 
durumu ilgilendiriyor. Sadece kendisine göç 
eden Müslüman işçiliğin yerini, daha az teh-
dit eden ve hatta daha hızlı entegre olacak 
Hıristiyan işçiliği alıyor. 

Atölye çalışmasındaki Hıristiyan katılım-
cılar sorunun boyutunu ve tehlikenin ciddi-
yetini açıklama noktasında şaşırtıcı bir çaba 
ortaya koydular. Halk desteğine sahip bazı 
İslâmi hareketlerin konunun iç yüzünü anla-
masını umuyorlardı. Ancak bu bağlamda az 
bir ilerleme kaydedildi. Zira ortada bir tür 
inkâr ve utançtan kaçış teknesini genelleştir-
me hali vardı: Sizin kiliseleriniz yakıldı bizim 
camilerimiz. Siz göç ettiniz biz de göç ettik. 
Siz boğazlandınız biz de. O halde bu çığlık 
ve feryat niçin?!

Hıristiyanlar Arap Baharı’nda şaşkın bir 
haldeler. Yolsuz ve despot rejimlerin arkasın-
da saf tutsalar insanlıklarından, özgürlük ve 
saygınlığa dair asil özlemlerinden ödün ver-
miş olacaklar, aydınlanma çağında, bağım-

sızlık ve emperyalizmle savaşlar döneminde 
öncü olmuş atalarının mesajına ihanet etmiş 
olurlar. Değişim treninde kendilerine bir 
koltuk veya vagon arasalar İslâm’ın sert 
okumasıyla hareket eden, Hıristiyanları cizye 
ödemek dışında görevleri olmayan zımmiler 
grubu olarak gören aşırı güçlerle mücadele 
etmekteler. Üçüncü bir akıma sığınsalar 
onları kendi içlerinde bölünmüş ve zayıf 
halde görürsünüz. Sağdan ve soldan sınırla-
malar ve belalar gelir. Peki Arap Hıristiyanlar 
nasıl bir pozisyon alacak? 

Hıristiyanların can simidi herkese hak-
larını garanti eden ve görevlerini belirleyen 
demokratik sivil devlet içinde ‘eşit yurt-
taşlıktır’. Ancak bu sivil-demokratik devlet 
nerede? Bu ütopya nerede ve bu söylemin 
içeriğine dair boş okumalara nasıl güvenile-
bilir? Asker ve polis rejimler dinin olmadığı 
bir sivil devletten bahsediyorlar ancak ömür-
lerini uzatıp yetkilerini genişlettiği müddetçe 
‘devletin dindarlaşmasında’ bir mani görmü-
yorlar. İslâmi hareketler de sivil devletten 
dem vuruyorlar ancak dar ve çok sınırlı mez-
hepçi tezahürleriyle şeriatın uygulanmasında 
ısrar edilmesi gölgesinde devletin sivilliğin-
den geriye ne kalır ki?!  Bu hareketlerden 
bazıları ‘İslâmlaştırmayı’ ve dindarlaşmayı 
güçlendirecekse ‘devletin askerileşmesinde’ 
bir beis görmüyorlar. 

Hıristiyan Araplar ve onlarla birlikte biz 
de mezheplerin ve dinlerin diyaloglarından, 
karşılıklı diplomatik nezaketlerden bıktık. Bu 
konferansların çokluğu ve yayılması kan ban-
yosunu durdurmadı, mezhep ve din savaş-
larındaki kardeşler arasındaki çatlağın açıl-
masını engellemedi. Bugün istenen ise bu 
diyalogu aşıp anayasalarda ve yasamalarda 
ayrımcılığı suç sayacak, birey ve cemaat her-
kesin haklarını koruyacak, müşterek yaşam, 
ortaklık, okullarda eşit yurttaşlık söylemini 
yayacak,  her olguya hoşgörülü davranmama 
ve aşırılık söylemini yayacak şekilde kapsamlı 
gerçekçi reformlara geçilmesidir. Arap Hıristi-
yanlar protesto, değişim ve devrim hareket-
lerinin doğal ortağıdırlar. Doğal yerleri bölge 
halklarının yanıdır. Omuz omuza ve yan yana. 

(Ürdün gazetesi ed-Düstur, 1 Ekim 2013) 

HIRİSTİYAN ARAPLAR
Ureyb ER-RENTAVİ 

güçlü şekilde başla-

yan ABD-İran bala-

yını statta üçüncü 

derece koltuklarda 

izliyor. 

Arap Körfez 

sularını kalabalık-

laştıran Amerikan-

İngiliz filoları İranlıla-

rı değil, İran tehlike-

siyle mücadele için 

130 milyar dolardan 

fazlasını silah alımı-

na harcayan Arapla-

rı korkuttu. İran ise 

kendine ve askeri 

tersanesine güven-

di. Her birkaç ayda 

yeni askeri mühim-

mat ürettiğini ilan 

ediyor. Sonuncusu, 

bir anda dört füze 

taşıyabilen insansız 

uçaktı. 

İran ve Suriye 

düzlemindeki tüm 

bu gelişmeler, ince-

lenmesi, ele alınması 

ve ortak bir strateji 

belirlenmesi amaçlı 

bir Arap veya hatta 

Körfez zirvesini hak 

etmiyor mu? Bu 

strateji öncelikle 

siyaset ve medya 

düzleminde iki yıl 

boyunca izlenen 

stratejinin başarısızlı-

ğını, ikincisi ABD’nin 

şantaj için İran kartı-

nı kullanması sonrası 

Arap müttefiklerini 

sattığını itiraf ede-

cektir. Bu soruların 

yanıtını Körfez ülke-

lerindeki ilgililere ve 

özellikle karar sahip-

lerine bırakıyoruz. 

(Re’yul-Yevm gaze-

tesi, 29 Eylül 2013)
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Sudan’daki ‘Kurtuluş’ rejiminin Sudan toplumun-

dan gördüğü reddin boyutunu anlaması için 

geçen birkaç gün zarfındaki gösterilere ihtiyacı yoktu. 

Zira rejim ilk yıllarından itibaren tüm Sudan partilerini 

kendisine karşı birleştirmekte başarılı olurken birçok-

larında iş protesto ve öfkelerinin ifadesi olarak silah 

kaldırmaya kadar vardı. Ülkenin güneyinde, doğusu, 

batısı ve kuzeyinde silahlı devrimler var. Hoşnutsuzlu-

ğu göstermek için bu yeterli. Sloganların ve gösterile-

rin sesini dinlemeyen kurşunun sesini duymak zorun-

da kalacak. Patlamaların sesine kulaklarını kapayanlar 

gerçekten sağır. 

Son günlerde gösterilerin patlak vermesi, sağırların 

duyması ve unutulanların hatırlatılması için yeterliy-

di. Yalnız rejim ve yandaşları görüldüğü üzere hala 

inkâr politikası yürütüyor, kendilerine ve politikalarına 

yönelik insanların göğüslerinde dalgalanan öfkenin 

boyutunu itiraf etmek istemiyorlar. Gösterileri bazen 

suç çetelerinin yıkım eylemleri olarak gördüler bazen 

yabancı ve yerli tahrikçiler olarak suçladılar, bazen de 

göstericileri güvenliği zayıflatmak için kendilerine para 

harcanan kiralıklar olarak gördüler. Dünya bu suçla-

malara inanmadığı zaman da gördüklerimizin medya 

uydurması olduğu, Sudan’da gösteriler ve göstericile-

rin bulunmadığı söylendi.

İktidar partisinin akil isimlerinin parti ve ülkenin 

gemisi batmadan önce uyarı çanları çalması ve duru-

mun ciddiyetinin anlaşılması için öğütler vermesi 

sonrası dahi iktidarı elinde tutanlar gündüz vakti 

güneşin parlaklığını inkâr etmeyi sürdürüyorlar, şef-

katle nasihatte bulunanlara suçlamalar yöneltiyorlar 

ve ‘sorgulamakla’ tehdit ediyorlar. Asıl sorgulanması 

gerekenler nasihatlerde bulunanlar ve reform çağrısı 

yapanlar mı yoksa ülkeye yıkımı getirenler, halkını 

bölen ve toprağını parçalayanlar mı? Bugün iktidar 

partisini ve rejimini düşmekle tehdit eden de bu.  

Rejimin ve medyasının inkâr politikası önce göste-

riciler arasındaki can kayıplarını yalanlama derecesine 

vardı. Ardından ölenlerin az olduğu ve son olarak 

rejim ve askerlerinin yaşanan ölümlerle ilgisinin olma-

dığı iddia edildi. Bu tavır bana rejimin korkunçluğuna 

herkesin üzüldüğü Darfur krizine yönelik stratejisini 

hatırlattı. Rejim öncelikle Darfur’da krizin varlığını 

inkâr etti. Sonra ölenlerin sadece birkaç bin kişi 

olduğunu ve rejimin bu kanlardan masum olduğunu 

belirtti. Her iki durumda da soru şu: Rejim kurbanla-

rın kanından masum mu? Niçin kurbanların sayısıyla 

uğraşıyor? Suriye’deki mevkidaşının yaptığı gibi kur-

banların sayısının artmasından dolayı paniklemesi, 

bir felaketin yaşandığını inkâr etmemesi, kurbanların 

sayısını hafife almaması veya olan bitenin uydurma 

olduğu fetvası vermemesi daha uygun değil mi? 

Rejim sesleri susturarak, gazeteleri kapatarak ve 

ifade özgürlüğünü yasaklayarak her şeyden önce hal-

kın çoğunluğunun kendisine karşı olduğunu zımnen 

itiraf ediyor. Bazı sözcülerinin dediği gibi ‘halka bel 

bağlıyorsa’ o halde niçin halkın ekmeğine savaş açıyor 

ve halkın tüm sektörlerine güvenmediğini sürekli ifade 

ediyor? 

Rejimin zaman geçmeden önce karşı koyabilmesi 

için sorunu itiraf etmesi başkalarından önce kendi 

çıkarınadır. Bu bağlamda kendilerini reformcu diye 

adlandıranlara cezalandırma tehdidinde bulunmak 

yerine teşekkür etmesi gerekir. Çünkü bu kimseler 

büyük felaketten önceki son fırsatı olabilirler. Kendi 

yandaşlarından akil sesleri dinlerse hem kendisini hem 

ülkeyi hiç kimseye fayda getirmeyecek ve herkesin 

zararlı çıkacağı belalardan sakındırır. Ancak Allah’ın 

sağır ettiği ve gözlerini körelttiklerinin başka çıkar 

yolu yok. 

Bu köşede defalarca Etiyopya’nın merhum lideri 

Meles Zenawi’nin bir hikâyesine atıfta bulundum. 

Zenawi muhalefetteyken uzun süre Mengistu rejimin-

den müzakere çağrısı duymak istediklerini ve böyle bir 

çağrıyı açık bir zafer olarak göreceklerini belirtmişti 

ancak bu çağrı muhalif güçlerin başkent Edis Ababa’yı 

kuşatmasına  ve Mengistu’nun sarayı hedef oluncaya 

kadar gelmemiş. İşte o vakit bu adam diyalog talebiy-

le elçilerini göndermiş. 

Zinawi bu hikâyeyi Sudan rejimini uygun zamanda 

doğru adımlar atma noktasında inatlaşmaması ve 

gecikmemesi uyarısında bulunmak için anlatmıştı. Biz 

de aynı uyarıyı yapıyor, pişmanlık anı gelmeden önce 

ülkeyi ve insanları kurtarmak için ivedilikle hareket 

edilmesi çağrısında bulunuyoruz. (El-Kudsu’l-Arabi 

gazetesi, 4 Ekim 2013)

SUDAN’IN İNKÂR POLİTİKASI
Abdulvehhab EL-EFENDİ
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Burhanettin CAN

Son yıllarda toplum, adeta bir merkezden yöne-

tilen bir psikolojik harekâta tabı tutularak kir-

letilmekte ve kirlenme tefessüh(çürüme) boyutuna 

doğru genişlemekte ve derinleşmektedir.

Geçen dört sayıda tarihte tefessühün neden 

olduğu yıkımları, kirlenmenin kavramsal çerçeve-

sini, kirlenme ile değer sistemi arasındaki ilişkiyi, 

değerleri kimin belirleyeceği ve bu kapsamda seküler 

bilimsel yaklaşımın temel zaaflarını ve kirlenme ile 

ilgili İslâmi temel kavramlardan olan Habis ve Seyyie 

açısından konuyu ele alıp inceledik. 

Burada, Kirlenme/Tefessüh konusu, Fahşâ kavra-

mı açısından ele alınıp incelenecektir. 

Fahşâ

Fahşâ, fuhş, “aşırı derecede çirkin ve iğrenç 

fiil ve söz”, anlamında kullanılmaktadır1. Elmalılı, 

“haddi aşmış, çok çirkin edepsizlik” olarak Fahşâ’yı 

tanımlar2. Cürcânî ise, fahşâyı, “temiz yaratılışın 

tiksindiği, saf-temiz aklın reddettiği şey” anlamı için 

kullanır.3 Fahişe, “çirkin, tiksindirici iş yapan, ölçü-

yü taşıran” anlamındadır.

Fahşânın kötülük, çirkinlik ve iğrençlik anlamın-

da kullanılması açısından sû (seyyie) kavramı ile ara-

sında bir ilişki vardır. Her ikisinin anlamları ve kulla-

nıldığı alanlar incelendiğinde; fahşâ’nın sû’nun aşırı 

şekli, haddi aşmış şekli için kullanıldığını görebiliriz. 

Bu açıdan her fahşâ, sû’dur; fakat her sû, fahşâ değil-

dir diyebiliriz. Cürcani’nin “temiz yaratılış ve temiz 

aklın reddettiği şey” tanımlamasında, gerek yaratılış 

ve gerekse akıl için temiz kullanılması önemlidir. 

Bir şeyin fahşâ kapsamına girip girmediğine, vahyin 

haricinde karar verebilmek için gerek yaratılışın ve 

gerekse aklın temiz olması gerekmektedir. 

Fahşâ Olan Davranışlar

Bir şeyin fahşâ olup olmadığını anlamanın yada 

karar vermenin iki ana imkanına sahibiz: 1- Kur’ân 

ve Sünnetle belirleme, 2- Fıtrat ve temiz aklın muha-

keme ile ulaştığı sonuç. 

Kur’ân ve Sünnetin fahşâ diye nitelendirdiği dav-

ranışları, ayet ve hadislerin ışığında aşağıdaki gibi 

tasnif edebiliriz:

• Zina fahşâdır.

• Eşcinsellik (livata) fahşâdır.

• Babalarından boşanmış kadınları nikâhlamak 

fahşâdır.

Zina Fahşâdır

Cinsel ihtiyacın, (Kutsal kitaplarda tavsiye edil-

diği şekilde, karşıt cinslerin nikâhla birlikteliğinin 

sağlanması) aile kurumu ile karşılanması, toplum-

sal yapının sıhhati açısından zorunludur, elzemdir. 

Bunun dışında ki cinsel tatmin şekilleri, insan fıt-

ratına zıt olduğundan, hem tarafların hayatını hem 

de gelecek nesillerin varlığını tehlikeye düşürmek-

tedir. Bu tatmin şeklinin genel adı zinadır, fuhuştur. 

Türkçe sözlüklerde; “Zina: Meşru olmayan cinsi 

münasebettir, aralarında nikâh bağı bulunmayan 

kadın ve erkek arasında ki cinsi münasebet.” olarak 

tanımlanmaktadır.4 

Kur’ân-ı Kerim ise, zinayı, fahşâ olarak nitelen-

dirmektedir:

“Zinaya yaklaşmayın, çünkü o, bir fahşâ (iğrenç 

bir davranış) ve kötü (sâ’e) bir yoldur” (17 İsra 32).

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, zina eyle-

mi için, hem fahşâ hem de sû kavramlarının birlikte 

yer almış olmasıdır. Sû ve fahşâ kavramları, birlikte, 

Hz. Yusuf’la vezirin karısı arasında geçen olayda da 

kullanılmaktadır:

Kur’âni Kavramlar Açısından Tefessüh: 

FAHŞÂ
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“Andolsun kadın onu arzulamıştı, -eğer Rabbinin 

(zinayı yasaklayan) kesin kanıt (burhan) ını gör-

meseydi -o da onu arzulamıştı. Böylelikle biz ondan 

kötülüğü ve fuhşu geri çevirmek için (ona delil gön-

derdik).” (12 Yusuf 24)

Her iki ayette de zina, kötü bir yolda yapılan, 

iğrenç ve tiksinti verici aşırı bir davranış olarak 

tanımlanmaktadır. Burada zina için fahşâ kavra-

mı kullanılarak zina eylemine iğrençlik, aşırılık, 

haddi aşma boyutu getirilmiştir. Dolayısıyla ayet-

lerden Fahşâ, seyyie’den daha aşırı boyutta bir 

çirkinlik ve hayâsızlık olup topluma vereceği zarar 

ve yapacağı tahribat çok daha büyüktür. Zinanın 

çirkin- hayâsızlık boyutunu ve toplumda yapacağı 

tahribatın düzeyini göstermesi 

açısından aşağıdaki hadislerin 

üzerinde düşünülmesinde fayda 

vardır. Hz. Peygamber’in ifade-

siyle zinanın beş kötü sonucu 

bulunmaktadır:

“Hz. Muhammed (s.a.v.): 

Zinadan sakının! Onun dört kötü 

neticesi vardır. Yüzün nuruna 

giderir. Rızkı keser. Rahman olan 

Cenab-ı Hakk’ı gazaba getirir. 

Deriyi de ateşe atar”.5 

(5898) - Hz. Muhammed 

(s.a.v.): “Bir kavimde gulûl 

(denen devlet malından hırsızlık) 

zuhûr ederse, Allah o kavmin 

kalplerine korku atar. Bir kavim 

içinde zina yayılırsa orada ölüm-

ler artar. Bir kavim, ölçü ve tartılarda (hile yaparak) 

miktarı azaltırsa Allah ondan rızkı keser. Bir kavmin 

(mahkemelerinde) haksız yere hükümler verilirse, o 

kavimde mutlaka kan yaygınlaşır. Bir kavm ahdin-

den dönüp gadre yer verirse, Allah onlara mutlaka 

düşmanlarını musallat eder.”6

Zina, toplumların helak nedeni olup kıyamet 

alametlerinden kabul edilmektedir:

“Hz. Muhammed (s.a.v.): Allah bir beldeyi helak 

etmek istediğinde, orada zinanın açıkça işlenmesine 

fırsat verir”.7

“Hz. Muhammed (s.a.v.): Şunlar Kıyamet 

alâmetlerindendir: İlmin kaldırılması, cehaletin yay-

gınlaşması, zinanın açıktan işlenmesi, içkinin içil-

mesi”.8

İlahi sünnetin temel kanuniyetine göre, toplum-

ların içinde kötülüklerin yaygınlaşması ile buna karşı 

mücadele edilmemesi halinde, o toplumun içerisin-

de Salihlerin bulunması toplumların helak olmasını 

engelleyememektedir.

(5905) - “Hz. Muhammed (s.a.v.): “Ey Allah’ın 

Resûlü! Aramızda salihler mevcut iken bizler helak 

mi olacağız?” Aleyhissalâtu vesselâm: “Evet, buyur-

muşlardır, pislik (zina) artarsa!”9

Yukarıda geçen İsra suresi 32. ayette dikkat edil-

mesi gereken çok önemli bir nokta da, ayette zina 

yapmayın denmeyip “zinaya yaklaşmayın” ifadesi-

nin kullanılmış olmasıdır. Bu ifade, zinaya toplumda 

alışılagelen anlamından daha geniş bir anlam yükle-

mektedir. Bu geniş kapsamın ne 

olduğunu, aşağıda ki hadislerde 

görmek mümkündür:

“Hz. Muhammed (s.a.v.): 

Gözler zina eder, eller zina eder, 

ayaklar zina eder, tenasül uzvu 

zina eder.”10

“Hz. Muhammed (s.a.v.): 

Gözün zinası harama bakmak, 

dilin zinası fuhşu konuşmaktır/

müstehcen sözlerdir. Nefis de 

o işi temenni edip istek duyar. 

Tenasül organı ise bunları ya 

doğrular veya o işi yapmayarak 

onları yalancı çıkarır.”11

Zina kavramının bu geniş 

kapsamına baktığımızda, bu 

ülkede bazı medya müzik, film, reklam sektörleri 

gibi sektörler, zinayı teşvik eden, zinayı yaygınlaş-

tıran bir tutum, tavır ve politika içerisindedirler. 

Bütün bu sektörlerin etkisi ile zina yaygınlaşmakta, 

boşanmalar artmakta, nikâhsız birliktelik meşruiyet 

kazanmakta, evlilik kurumu yük ve külfet olarak 

görülmekte ve gayrı meşru çocuk sayısı artmaktadır.

Bu noktada sorulması gereken soru, toplumu 

koruması gereken siyasetin ve devletin, AB uyum 

yasaları çerçevesinde zinayı suç olmaktan çıkarma-

sının ve pek çok sektörün, zinanın yaygınlaşmasına 

katkıda bulunması karşısında, susmasının sebebi 

hikmeti nedir?!

Aileyi koruması gereken bakanlığın zinanın teşvik 

edilip yaygınlaşması ve aile kurumunun tahrip olma-
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sı karşısında, eli kolu bağlı durmasının sebebi nedir?! 

Toplum da susmaktadır. Niçin?!

Eşcinsellik/Homoseksüellik (Livata) Fahşâdır

Zina karşı cinsler arasında olabileceği gibi, aynı 

cinsler arasında da olabilmektedir. Zinanın ikinci 

şekli, livata, eşcinsellik, homoseksüellik, lezbiyenlik 

olarak anılmaktadır. Livatanın halk lisanındaki karşı-

lığı, sözlüklere de geçmiş olan, ‘ibnelik’tir.12 

Yaratılış kanuniyetinin bir sonucu olarak karşı 

cinsler arasında bir cazibe (sevgi), çekim kuvveti, 

aynı cinsler arasında ise itme kuvveti vardır. Karşıt 

cinsler arasında bir çekimin olması, normal durum 

iken; aynı cinsler arasında çekimin olması, anormal 

bir durumdur ve bir hastalık 

halidir, fıtratın bozulmasıdır. 

Bundan dolayı eşcinsellik 

doğal bir durum değil, anor-

mal bir durumdur, bir hasta-

lık halidir, vücudun denge-

sinin bozulmasıdır. Bu anor-

mal durumun genlerle alakası 

yoktur. Eşcinselliği kodlayan 

herhangi bir gen mevcut 

değildir. Bu güne kadar bunu 

ispatlayan hiçbir bilimsel tez 

yoktur. Heteroseksüelliğin 

geni vardır ancak eşcinselli-

ğin geni yoktur.13 Bu anormal 

durum, çocuk doğduktan 

sonra 3-4 yıllık süre içeri-

sinde yaşadığı ortam, aldığı terbiye, yetişme tarzı ve 

şartları ile alakalıdır. Allah tarafından saf ve temiz 

olarak yaratılan çocuğun, aile ve sosyal çevresi tara-

fından dengesinin bozulması ile ilgilidir. Bu açıdan 

eşcinsellik, yaratılış kanunlarına ters, onlarla çatışan, 

anormal bir durumdur, bir hastalık halidir. 

Eşcinselliği iki ana sınıfa ayırmak gerekmektedir: 

Birinci Grup: Kişi kendisini hasta olarak kabul 

etmektedir. Bu durumda olanlar kendi hallerinden 

şikâyetçi olmakta, kendilerini anormal olarak kabul 

etmekte ve bu illetten kurtulmak istemektedir-

ler. Toplum, bu insanların tedavi sürecine katkıda 

bulunmalı ve yardımcı olmalıdır.

İkinci Grup: Bu durumda olanlar, kendilerini 

hasta olarak kabul etmemektedir.

Eşcinselliği, bir yaşam tarzı olarak benimseyip 

topluma kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Bunlar 

meseleyi, insan hakları, birey hak ve özgürlükleri ve 

ayırımcılık açısından ele alarak, kendilerine meşru-

iyet kazandırmaya çalışmaktadırlar. Toplum bunlara 

karşı kesintisiz ve tavizsiz bir mücadele vermelidir.

Allah, eşcinsellik/homoseksüellik/livatayı, fahşâ 

(iğrenç, tiksindirici, haddi aşmış bir davranış) olarak 

nitelendirilmektedir:

“Lut’u da (gönderdik).Kavmine dedi ki: “Siz siz-

den önce dünyalarda hiç kimsenin yapmadığı fuhşu 

mu yapıyorsunuz?”

“Siz kadınları bırakıp erkeklere şehvetle gidiyor-

sunuz ha! Doğrusu siz, müsrif bir kavimsiniz!”(7Araf 

80-81; Bak: 27Neml 54, 

29Ankebut 28, 7Araf 80, 

11Hud 78).

“... Siz gerçekten cahil bir 

toplumsunuz.” (27 Neml 55)

“... Siz erkeklere gidiyorsu-

nuz, yol kesiyorsunuz ve top-

lantılarınızda edepsizce şeyler 

yapıyorsunuz ha!.” “Kavminin 

cevabı, sadece: “Eğer doğru-

lardan isen, haydi Allah’ın 

azabını getir!” demeleri oldu.

(Lut): “Rabbim, şu müfsid 

kavme karşı bana yardım et” 

dedi.” (29 Ankebut 29-30).

“Rabbinin katında ‘belli bir 

biçime sokulmuş, damgalan-

mış’ olarak. Bunlar zalimlerden uzak değildir.” (11 

Hud 83)

Bu konuda Kitab-ı Mukaddes’in, Levililer.18: 

22; Romalılar.1: 26-27; Yaratılış.19:9-12, 24,25; 

Yahuda.1: 7 bölümlerine bakılabilir. 

Yukarıdaki ayetlerde Lut kavminin geçmiş kavim-

lerin hiçbirinin işlemediği bir kötülüğü (eşcinsellik) 

işledikleri ifade edildikten sonra, bu kavmin, müsrif, 

cahil, zalim ve mufsid olarak nitelendirildiğini görü-

yoruz. Ayetleri ardarda yazmamızdaki amaç, bu dört 

farklı nitelendirmenin açıkça görülebilmesi içindir. 

Dolayısıyla, eşcinsellik için kullanılan fahşâ kavramı; 

müsrif, cahil, müfsid ve zalim kavramları ile arasında 

sıkı bir bağıntı vardır ve oluşturduğu semantik alan 

çok geniş ve etkindir.

■ Fahşâ

Cürcani’nin “temiz yaratılış 
ve temiz aklın reddettiği şey” 
tanımlamasında, gerek yara-
tılış ve gerekse akıl için temiz 
kullanılması önemlidir. Bir 
şeyin fahşâ kapsamına girip 
girmediğine, vahyin haricinde 
karar verebilmek için gerek 
yaratılışın ve gerekse aklın 
temiz olması gerekmektedir.
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İsraf: “başkasının hakları söz konusu olmaksı-

zın, meşru sınırların ötesine geçmek, aşırı sarfiyatta 

bulunmak, itidal sahibi olmamak, aşırılık yapmak” 

anlamına gelmektedir. Dolayısıyla müsrif, “kokuş-

muşluktan, pislikten başka bir şeyi yaymayan, baş-

kasının hak ve hukukunu gözetmeyen, doğru iş 

yapmayan kişi” demektir.14

Müsrif’in bu anlamını göz önüne aldığımız 

zaman, Lut kavminin yaptığı davranışın, ne kadar 

tiksindirici, ne kadar aşırı ve ölçüsüzce olduğunu 

daha iyi anlamış oluruz. Nitekim bu ölçüsüzlükten 

dolayı da müfsid, fesadcı, bozguncu olarak nitelen-

dirilmişlerdir. 

Eşcinsel ilişki, hem mevcut toplumsal dengeyi, 

hem de nesiller arası dengeyi bozmaktadır. Neslin 

devamı kanuniyetini aykırıdır. Bu açıdan fesadcı/

bozguncu bir tutum ve tavırdır. Cinsel tatmin şek-

lini, olması gereken şekilden saptırdıkları için zalim 

ve cahildirler.

İşte Allah, musrif, mufsid, cahil ve zalim kav-

ramlarını böyle bir eylemi yapan aynı kavim için 

kullanılmıştır. Bunun için zinanın en pis, en iğrenç 

ve en ahlaksız şekli olan eşcinsellik, üç dinde de, 

özellikle İslam’da, şiddetle lanetlenmiş bir eylem ve 

yaşam tarzıdır: 

“(1588, 1616)- Hz. Muhammed: “Lut kavminin 

iğrenç fiilini işleyen mel’undur.”15

Hz. Peygamber’in ümmeti için en çok korktuğu 

konu eşcinselliğin ümmeti içinde yaşaması ve yay-

gınlaşmasıdır:

“(1589, 1617)- “Resûlüllah (aleyhissalâtü 

vesselâm): “Ümmetim için en ziyade korktuğum şey 

Lût kavminin amelidir”16.

Zina ve eşcinsellik, insan fıtratına açılmış bir 

savaştır. Toplumun ifsadı, gelecek nesillerin feda 

edilmesi, neslin yaşlanması, değişik hastalıkların 

ortaya çıkması ile sağlıksız bir neslin zuhur etmesi, 

cinsel tatminin gayrı meşru bir şekilde sağlanması-

nın sonuçlarıdır. Yaratılış kanunlarına aykırı, insan 

fıtratına zıt ve zararlı ve toplumun geleceğini, neslin 

devamı yasasını ihlal ederek tehlikeye sokan hiç-

bir düşünce ve yaşam tarzı meşru kabul edilemez. 

Bütün bunlarda dolayı eşcinselliğe ve zinaya insan 

hakkı olarak da bakılamaz; ifade özgürlüğü kapsa-

mına da sokulamaz. 

Dünyada, özellikle Batı toplumlarında, son yıl-

larda hızlıca yayılan hatta kurumlaşan bir dav-

ranış hatta bir yaşam biçimi, eşcinselliktir. Batı 

hukuk sisteminde kendilerine bir yer edinmişlerdir. 

Örgütlenme hakları vardır. Evlenme ve boşanmaları 

Batı hukuk sistemi içine yerleşmiştir. Ülkemizde de 

özellikle büyük kentlerde, lüks gece kulüplerinde 

zenginler arasında ve üniversite öğrencileri arasında 

yaygınlaşmaktadır.17 

AB sürecinde, kendi dinimiz, kültür medeniye-

timizin temel değerlerine taban tabana zıt birçok 

olgu, gündeme gelip yasallaştırılmaktadır. Bu bir 

tesadüf mü yoksa AB çevrelerinin ve küresel güçle-

rin baskısının bir sonucu mudur? Bilemediğimiz bir 

gizli projenin, sinsice zamana yayılarak uygulanmak 

istendiği, gelişmelere bakıldığında ortaya çıkmakta-

dır. Avrupa Birliği’nin genişlemeden sorumlu komi-

serlerinden Olli Rehn’in açıklamaları, bizi böyle 

düşünmeye sevk etmektedir:

“Üye ülkelerde olduğu şekilde, aday ülkelerde de 

lezbiyen, gay, eşcinsel ve transseksüel hakları örgüt-

lerinin varlık ve faaliyetlerinin güvence altına alın-

masının takipçisiyiz. Türkiye’nin bu konuda gerekli 

adımları atmasını bekliyoruz.”18

Allah’ın yasakladığı, haram kıldığı ve helak olma 

nedeni gördüğü böyle ahlaksız bir yaşam tarzını, 

AB aşkına meşru görebilen bir zihniyetin oluşması, 

gerçek bir tehlike olarak görülmelidir. Toplum, bu 

noktada duyarsız ve de tepkisizdir. Bu daha da ciddi 

bir tehlikedir. 

Allah’a, Resûllerine, Kitaplarına ve de ahiret 

gününe iman edenlerin böylesine tehlikeli, ahlaksız 

bir yaşam tarzını, hoş görmesi mümkün olmadığı 

gibi; nemelazımcı olması duyarsız olması da müm-

kün değildir. 

İsraf: “başkasının hakları söz konusu 
olmaksızın, meşru sınırların ötesine geç-
mek, aşırı sarfiyatta bulunmak, itidal 
sahibi olmamak, aşırılık yapmak” anla-
mına gelmektedir. Dolayısıyla müsrif, 
“kokuşmuşluktan, pislikten başka bir 
şeyi yaymayan, başkasının hak ve huku-
kunu gözetmeyen, doğru iş yapmayan 
kişi” demektir.
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■ Fahşâ

Başörtüsüne özgürlükle eşcinselliğe özgürlüğü 

aynı kategoride, aynı düzlemde, aynı ağırlıkta gör-

mek son derece yanlış bir anlayış ve yaklaşım tarzıdır. 

Eşcinsellik helak nedenidir. Başörtüsüne özgürlüğün 

bedeli, eşcinselliği meşrulaştırmak değildir, olmama-

lıdır ve de olmayacaktır. Helallerle haramları eşitle-

mek, aralarında ayırım yapmamak; haramlara, meş-

ruiyet kazandırmanın bir yolu olarak görülmektedir.

Haram meşrulaştırılarak helaller elde edile-

mez. Böyle bir yaklaşımın bereketi olmaz. Hakkını 

almak bir mücadele ister, bedel ister, fedakarlık 

ister. Haklarını başkalarının lütuflarına bağlayanla-

rın, izzetle yaşabilmesi mümkün değildir. Statüleri, 

zalimlerle aynı safta olmaktır. Bu, İman edenleri 

de içeren, herkes için geçerli olan bir kanuniyettir. 

Aksini düşünenlerin cumartesi yasaklarını çiğneyen 

sahil kasabasının başına gelenleri, Kur’ân-ı Kerim’den 

(A’raf suresi 163-169) okumalarında fayda vardır.

Fahşâ Kavramının Etkileşim Alanı

Fahşâ kavramı içinde taşıdığı kötülük öğesi itiba-

rı ile bazı kavramlarla eş anlamlı görülse bile, içinde 

taşıdığı, aşırılık ve haddi aşma özelliği ile bu kav-

ramlardan ayrılır. Bu açıdan sû ile eş anlamlı görülse 

bile hatta aynı davranışlar için kullanılsalar bile bir-

birlerinden farklıdırlar. Her fahşâ, sû’dur; ancak her 

sû, fahşâ değildir. Fahşâ ile sû kavramları 2 Bakara 

168-169, 4 Nisa 22, 12 Yusuf 24, 17 İsra 32’de bera-

ber geçerler. Fahşâ, mutedi ve mufsid kelimeleri ise 

7 A’raf 80-82’de birlikte yer alır. Fahşâ ve Münker 24 

Nur 21’de yan yanadırlar.

Fahşâ’nın Menşei: Şeytandır

Fahşâ, Kur’ân-ı Kerim’de hemen hemen şeytanla 

yan yana zikredilmektedir. Fahşâ’nın menşei olarak 

şeytan gösterilmektedir. İblis’in insanoğluna düş-

manlığı Hz. Âdem’in yaratılışı sonrasında Allah’ın 

meleklere ve cinlere, Hz. Âdem’e secde etmesini 

emretmesi ile başlar. İblis’in ateşten yaratıldığını 

gerekçe göstererek topraktan yaratılmış olan Hz. 

Âdem’e secde etmeyi reddetmesi sonucunda Allah 

katından kovulması, düşmanlığın temel nedenidir. 

Belli bir zamana kadar kendisine yaşama izni veril-

miştir. İblis, bu yaşama iznini aldıktan sonra Allah’ın 

dosdoğru yolu üzerinde pusu kurup onları saptırma 

noktasında herşeyi yapacağını açıkça beyan etmiştir. 

(2 Bakara 30-39, 7 Araf11-27) Tarihin özünde, görü-

nürde aldığı şekil ve renk, ne olursa olsun bu çatışma 

yatar. Hakka her yöneliş, şeytan ve taraftarlarınca 

engellenmeye çalışılır. Engelleme, saptırma için her 

yol, her şekil ve her vasıta kullanılır. Her türlü kötü-

lüğün, fahşânın ana kaynağı şeytandır:

“Ey insanlar, yeryüzünde bulunan helal ve temiz 

şeylerden yeyin, şeytanın adımlarını izlemeyin; çünkü 

o, sizin düşmanınızdır. O size daima kötülük (sû) ve 

çirkin işi (fahşâ), Allah hakkında bilmediğiniz şeyler 

söylemenizi emreder.” (2 Bakara 168-169).

Hitap genel tutulmuş olup tüm insanlar den-

mektedir. Birinci kısımda, helal ve temiz şeylerin 

yenmesi istenmekte; ikinci kısımda, sû ve fahşâ keli-

meleri yer almaktadır. Dolayısıyla helal ve temiz ile 

sû ve fahşâ arasında bağlantı kurulmuş olmaktadır. 

Buradaki ayetlerde şeytanın düşman olduğu; daima 

insanı kötülüğe ve fahşâya teşvik ettiği, bu açıdan 

onun izlenmemesi gerektiği ifade ediliyor. Hem 

sû’nun hem de fahşâ’nın kaynağı şeytandır.

Bakara 168-169, müstazaflarla müstekbirler ara-

sındaki bütün bağların öteki dünyada-zor anlarda- 

koptuğunu, kopacağını ifade eden ayetlerden sonra 

gelmektedir. Müstekbirler, zulmedenler, kendilerine 

tabi olanları, daima terk etmiş veya satmışlardır. 

Onların hayatı üzerinde pazarlık yapmışlardı. İşte 

bu açıdan “şeytanın adımlarını izlemeyin” ifadesi 

son derece anlamlı ve dikkat çekicidir. Kur’ân’a göre 

Şeytanlar, inanmayanların dostlarıdır (7 A’raf suresi 

27-28).

İfk, Hz. Aişe’ye zina iftirasının yapılması, olayı 

anlatıldıktan sonra, fahşâ’nın yaygınlaşmasından 

hoşlananlar, hem dünyada hem de ahirette acı bir 

azapla korkutulmakta (24 Nur suresi 19) ve doğru-

dan iman edenler uyarılmaktadır:

“Ey iman edenler, şeytanın adımlarını izlemeyin. 

Kim şeytanın adımlarını izlerse o ona fahşâyı ve 

münkeri emreder. Eğer size Allah’ın lütfu ve rahmeti 

olmasaydı. Hiçbirinizi asla temizlemezdi. Fakat, 

Allah dilediğini temizler.” (24 Nur 21)

Bakara 168’deki hitap, insanların tümüne iken; 

burada hitap, yalnızca iman edenlere yöneltilmiştir. 

Her iki ayette de fahşâ kelimesi ile temizlik arasında 

bir bağlantı kurulmuştur. Ayrıca, temizlik için de 

şeytanın izlenmemesi özellikle belirtilmiştir. Şeytan 
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kötülüklerin çirkinliklerin kaynağı olarak ifade edil-

miştir.

Toplumdaki her iyiye ve güzele yönelme ve yön-

lendirme çalışmaları daima şeytan ve taraftarlarının 

engeli ile karşılaşmıştır ve karşılaşacaktır da. Bakara 

267’de müminler, infak etmeye teşvik edilmektedir. 

Zekat, infak, sadaka, borç verme toplumsal barış ve 

dayanışma için daima teşvik edilen, övülen, güzel 

diye nitelendirilen davranışlardır. Mümin, para, mal 

ve mülk karşısında; vermek suretiyle özgürleşir. Bu 

ise, şeytanı rahatsız eder:

“Şeytan sizi fakirliğe düşmekle korkutur ve size 

çirkin şeyleri yapmayı emreder.” (2 Bakara 268)

Barışın, huzurun ve güzelliğin olduğu her yerde, 

şeytan ve dostları rahatsız olur. Barış ister gibi görü-

nür, gerçekten istemez. Huzuru ister gibi gözükür, 

gerçekten istemez. O ve taraftarları, kavga ve kaos 

ortamında kanla beslenir ve semirirler. Onların lite-

ratüründe barış, özgürlük ve huzurun anlamı budur. 

Bugün için en büyük şeytan, ABD ve Siyonizm’dir. 

İslâm coğrafyasında Büyük Ortadoğu ve Büyük İsrail 

Projeleri kapsamında yaptıkları ile söyledikleri ara-

sındaki tezat, ABD ve Siyonizm’i böyle bir konuma 

getirmiştir:

“ABD’nin barış sürecini engellemek için elin-

den geleni ardına koymadığı dönemlerde bile aksi 

istikamette propaganda yapılmıştır. Nedenini anla-

mak, siyasi dürüstlüğün normlarının ne olduğunu 

kavradıktan sonra mesele olmaktan çıkacaktır. Bu 

normlardan hareketle ABD’nin barış sürecine sürekli 

olarak neden muhalif kaldığı kolayca anlaşılacaktır.” 

... “Tarihi dokümanlara alelacele bir göz gezdiren 

herhangi bir kimse, ABD’nin dış politikasının ana 

hatlarına parlamenter rejimleri yıkma, yaklaştığı 

ülkeleri madden-manen tahrip etme, sessiz çoğun-

luklara politika arenasında yer alma şansı doğuran 

organizasyonları yerle bir etme ve amacına ulaşa-

bilmek için hiç çekinmeden şiddetin her türlüsüne 

başvurma olduğunu görecektir.”19

Sonuç: 

Fahşâdan Kaçınmak Müminin Vasfıdır ve 

Ona Karşı Cihad Eder

 İslam, cahiliye toplumundan, düşüncesinden 

ve yaşam tarzından kopup cahiliyeden hiçbir iz 

taşımayan yeni bir hayata başlamak için karar ver-

mek demektir. Böyle bir değişimin birinci aşaması 

karar vermek, ikinci aşaması ise köklü değişimi 

gerçekleştirmektir. Karar vermekle değişimi ger-

çekleştirmek arasında belli bir zaman geçecektir ve 

geçmek zorundadır. Bu geçiş sürecinde karar vermiş 

insana Müslim; köklü değişimi gerçekleştirmiş olan 

insana da Mümin denmektedir (49 Hucurat 24-25). 

Müminlerin temel vasıflarından biri, fahşâdan kaçın-

maktır (42 Şura 37, 53 Necm 32). Bütün bunları 

söylerken de ifrata vararak bir başka yanlış anlayışa 

varmamalıyız. O yanlış anlayış da; mümini melek 

olarak addetmektir: Mümin hiç günah işlememeli, 

müminden hiç fahşâ, münker, bağy, seyyie gibi kötü 

ve pis eylemler, davranışlar sudur olmamalı. Bu, 

ideal olarak doğrudur. Gerçekte ve pratikte mümin 

hata yapabilir, günah işleyebilir. Bunu geçici bir araz, 

hastalık durumu olarak algılamalı; hatada, günahta 

ısrar edilmemelidir. Şeytana uyup fahşâ işledikle-

rinde de hemen tevbe etmek ve ısrarcı olmamak 

müminlerin vasfıdır (3 Âl-i İmran 135). İman eden-

ler, fahşânın her türlüsüne, gizlisine de açığına da, 

karşı çıkarlar (6 En’am 151-153, 7 A’raf 33). 

Mümini fahşâdan uzaklaştıran, koruyan, en güçlü 

kalkanlardan biri, huşu içinde kılınan, ruhuna vakıf 

olunan namazdır:

“Sana Kitap’tan vahyedileni oku ve namazı dos-

doğru kıl. Gerçekten namaz, çirkin utanmazlıklar 

(fahşâ) dan ve kötülüklerden vazgeçirir. Allah’ı zik-

retmek ise muhakkak en büyük (ibadet) tür.” (29 

Ankebut 45).



17Umran KASIM 2013

■ Fahşâ

“Allah adaleti, ihsanı, akrabaya vermeyi emreder, 

Fahşâdan, münker (fenalık)den ve bağy(azgınlık)

den men eder. Öğüt almanız için size böyle öğüt 

verir.” (16 Nahl 90) ayetinde, toplumu koruyan 

üç konu, Adalet, ihsan, akrabalık bağları; toplu-

mu yıkan üç konu, fahşâ, münker, bağy olarak 

yer almaktadır. Bu ayette Allah’ın emrettiği üç şey 

toplumu temizler, arındırır. Yasakladığı üç şey de, 

toplumu kirletir, çürütür ve yok eder. 

Toplumun temizlenmesi veya temiz olması 

ile mümin olma arasında sıkı bir bağıntı vardır. 

Bugünkü koşullarda, temiz toplumun gerçekleşe-

bilmesi için mümin dediğimiz yeni bir insan tipinin 

inşa edilmesi gerekir. O açıdan bugünkü şartlarda 

mümin olmak, özel bir sorumluluğu beraberinde 

getirmektedir. O da, Kur’ân’ın tanımladığı ölçüleri 

gereği gibi temsil etmektir. İslâmi bir model olarak 

sunabilmektir. Bütün batıl itikatlardan, hurafeler-

den, Kur’ân’ın ve sünnetin özüne karşı olan örf ve 

adetlerden kaçınmaktır. Yanlış geleneklerin arkasına 

sığınmamaktır:

“Onlar (inanmayanlar) bir fahşâ iş yaptıkları 

zaman: “Babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da 

bize böyle emretti.” derler. “Allah fahşâyı emretmez, 

de. Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsu-

nuz?”(7 A’raf 28).

Burada fahşânın, örf ve adetler içine zamanla 

sızarak meşruiyet kazanabileceği tehlikesine dik-

katlerimiz çekiliyor. “Allah fahşâyı emretmez” dene-

rek ölçüde referansın Allah’ın gönderdiği Kitap ve 

Peygamberler olduğu ifade edilmektedir. Nitekim 

müteakip ayetlerde, Allah’ın “adaleti”, “dini yalnızca 

Allah’a has kılmayı” emrettiği açıkça belirtilmektedir.

Sapanların şeytanları dost tuttukları ve sapmış 

olmalarına karşılık kendilerini doğru yolda sandıkla-

rı açıklanmaktadır. Bu son ifadelerden ataların izinde 

gitmenin, her zaman doğru yolda olmak anlamı 

taşımayacağı anlaşılmaktadır. Yolun doğruluğunu 

belirleyen temel ölçü, Allah’ın bildirdiği ölçülerdir. 

O nedenle Türkiye AB sevdasından vazgeçmelidir.

“Ey iman edenler, şeytanın adımlarını izlemeyin. 

Kim şeytanın adımlarını izlerse o ona fahşâyı ve 

münkeri emreder. Eğer size Allah’ın lütfu ve rahmeti 

olmasaydı. Hiçbirinizi asla temizlemezdi. Fakat, 

Allah dilediğini temizler.” (24 Nur 21)
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Toplumun temizlenmesi veya temiz 
olması ile mümin olma arasında sıkı 
bir bağıntı vardır. Bugünkü koşullar-
da, temiz toplumun gerçekleşebilmesi 
için mümin dediğimiz yeni bir insan 
tipinin inşa edilmesi gerekir. O açıdan 
bugünkü şartlarda mümin olmak, özel 
bir sorumluluğu beraberinde getir-
mektedir. O da, Kur’ân’ın tanımladığı 
ölçüleri gereği gibi temsil etmektir. 
İslami bir model olarak sunabilmektir. 
Bütün batıl itikatlardan, hurafelerden, 
Kur’ân’ın ve sünnetin özüne karşı olan 
örf ve adetlerden kaçınmaktır.
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Av. Kaya KARTAL

Öncelikle Cezaevlerindeki 

sorunlarla ilgilenilmesi 

bağlamında bir proje nereden 

hâsıl oldu?

Yaklaşık 8-10 yıllık süre 

içerisinde İslâmi camia içeri-

sinde ciddi olarak bir Cezaevi 

projesine girilmemişti. Bu 

alanda ciddi bir boşluk vardı 

diyebiliriz. 2006-2007 yılın-

dan bu yana ciddi eksiklikler olduğunu da fark 

ediyorduk, sorunlar gündemimizdeydi. 2010 

yılından itibaren daha yoğun bir sürece girdik 

ve son bir buçuk yılda da bir kampanya sürecine 

girdik. Bu kampanyada temel amacımız içerideki 

Mahpuslarla bir şekilde iletişim kurabilmek ve 

onların motivasyonunu olumlu anlamda etkile-

mekti. Çünkü gerçekten çok fazla insan var içe-

ride Mahpus olarak ve 90’lı yıllardan beri halen 

içeride olan, 17 yaşında 18 yaşında içeri girmiş, 

Müslüman Mahpuslar var… Salih Baytap mesela 

bir örnek. Yine Rıdvan Çağrıcı başka bir örnek, 

üstelik 12 Eylül sonrasından kalma ve sıkıyönetim 

mahkemesince cezalandırılmış bir Müslüman.

Cezaevlerindeki mahpusların bir şekilde gidip 

gelen ziyaretçileri var tabii ki ama düşündüğü-

müz anlamda yoğun bir destek yok. Cezaevinde 

bir yalnızlaştırma ortamı var, bu yalnızlaştırma-

yı, tecriti kırabilecek kurum-

sallaştırılmış bir ilişki biçimi 

yok maalesef. Bir anlamda 

da Müslümanlar önemli bir 

sorumluluğu da üzerin-

den atmış/görmezden gelme 

durumu içerisinde davranı-

yorlar. Özellikle İslâmi camia 

içerisinde cezaevine yönelik 

yaygınlaşmış ve kurumsallaş-

mış böyle bir gayret yok. Düzenli bir iletişim, 

çeşitli kitap kampanyaları, içeriden gelen mek-

tupların yayınlanması, çeşitli seminerler, sempoz-

yumlar yapılabilir mesela… Bu içerideki mah-

puslara ciddi bir motivasyon kaynağı ve tecritle 

yapılmak istenen direnç kırma amacını engelleyen 

bir şey olur aslında. 

Cezaevlerinde en uzun siyasi mahpuslar kalı-

yor aslında, adli mahpuslar af kanunları ya da 

çeşitli uygulamalarla siyasiler kadar uzun süre yat-

madan çıkabiliyor fakat siyasi mahpuslardan içeri 

girenler 20 yıl 25 yıldır içerideler ve halen çıkma 

durumları söz konusu değil. Oysa bu süreçte 

çeşitli şekillerde af kanunlarının çıkartıldığını bili-

yoruz. Devletin kendine karşı işlendiğini düşün-

düğü suçları affetmediğine şahit oluyoruz. Yine F 

tipleriyle gündeme gelen tecrit uygulamasının da 

en yoğun haliyle siyasi mahpuslara uygulandığı 

“Sekülerliğin Şeriatından Kaynaklanan 

Bir Cezalandırma Aracıdır Cezaevi”

Özgür-Der  “Cezaevlerinde Kardeşlerimiz Var!” sloganıyla cezaevlerinde İslâmi kimlik ve çabalarından 

dolayı tutuklu bulunan Müslümanlarla dayanışma için geçtiğimiz yıl bir forum düzenlemişti. Bu yıl da 

MAZLUM-DER çatısı altında Av. Kaya Kartal öncülüğünde kurulan Cezaevleri Komisyonu tarafından ceza-

evlerindeki mahpuslara yönelik önemli çalışmalar yapılıyor. Cezaevi Komisyonu Başkanı Av. Kaya Kartal ile 

modern döneme ait bir cezalandırma aracı olarak cezaevlerini ve Müslüman Mahpusları  konuştuk.

(Ömer Faruk Karagüzel)
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herkesin malumudur. Yaptığımız çalışmada siyasi 

mahpusları bu anlamda önceliyoruz ancak adli 

mahpuslarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.

Cezaevleriyle ilgili bir projeye yönelmekte-

ki bir diğer amacımız ise kamuoyuna yönelikti. 

Kamuoyunda ve özellikle İslâmi camia içerisinde 

de tuhaf bir algı var: İçeride İslâmi kimliği dolayı-

sıyla kimse kalmadığı ya da “Zaten içeri düşmüşse 

vardır bir suçu!” düşüncesi. Türkiye’de adalet 

sistemini, Adil Yargılanma denilen hakkın aslında 

olmadığını görenler açısından, 28 Şubat öncesi 

ve sonrasındaki baskı, sindirme, hukuksuz göz 

altıları bilenler açısından aslında çoğunlukla hiç 

bir suçu olmayan insanlar var 

içeride. Oluşturulan dosyalar 

iftiralarla dolu, işkence ile 

alınmış beyanlarla, saptırma-

larla dolu, askerlerin verdiği 

brifingler sonucunda Adil 

Yargılanma yapılmadan veri-

len cezalarla dolu. 28 Şubat 

sürecinde ve devamında çok 

yoğun bir şekilde bu durum 

yaşandı. 2003-2004 yılları 

sonrasında özellikle el-Kaide 

adı altında yapılan operas-

yonlar var. Çeşitli il ve böl-

gelerde 30 kişilik 40 kişilik 

gruplara yapılan operasyon-

lar var. Bu operasyonların bir 

kısmında avukat olarak bir 

kısmında gözlem amacıyla 

bulunmaya gayret ettik. Delil 

diye ortaya konan şeylerin 

aslında kitaplardan, çeşitli metinlerden, internetten 

de pekala indirilebilen çeşitli konuşma ve görün-

tü kayıtlarından ibaret olduğunu gördük. Örgüt 

varlığını kanıtlayacak hiçbir şey yokken, insan-

ları el-Kaide üyeliği adı altında cezaevine konul-

duğunu gördük. Burada ciddi bir sıkıntı vardı. 

Wikileaks belgeleri ortaya çıktığında Türkiye’deki 

Amerikan Büyükelçisinin Washington’a Türk polisi 

ve diğer güvenlik teşkilatları ile irtibatlarından 

tutuklanan kişilerin el-Kaide ile bağlantılarının 

bulunduğuna inanılmadığını, gözaltıların önleyici 

amaçlı tedbirler olduğunu, şüphelilerin çoğunun 

bir suçunun olduğunu ispat etmenin zor olduğunu 

ifade ediyor. Bu bir defa hukuk açısından asla kabul 

edilemez. Ortaya çıkmamış bir eylemi suç olarak 

adlandırıp “önleyici” olsun diye hukuku kullan-

mak abes bir duruma tekabül ediyor. Devletler 

açıkça Ceza Hukukunu muhaliflerini sindirmek 

için bir araç olarak kullanıyorlar. Bu durum aslın-

da Ceza Yargılama sisteminin bir alışkanlığını da 

ortaya çıkarıyor.

Tekrar amacımıza dönersek, insanlarda ve hatta 

İslâmi camiada cezaevlerine düşen mahpuslarla 

ilgili olarak oldukça yaygın olan “Hak etmişlerdir!” 

algısını ve içeridekilerin dertlerine ve ümitlerine 

karşı yaşanan ilgisizliği kırma-

yı amaçlıyoruz.

Türkiye’de cezaevi sizin 

için ne ifade ediyor?

Bahsettiğimiz “Hak 

etmişlerdir!” algısından 

da devam edecek olursak 

velev ki bu insanlar mev-

cut kanunlar çerçevesinde 

cezaevine atılmayı hak etsin-

ler, peki cezaevleri insani, 

İslâmi, ahlaki anlamda ne 

ifade ediyor? Bırakalım her 

şeyi, bir cezalandırma aracı 

olarak dört duvar fıtri bir şey 

değil ki… Öyle bir cezaevi 

manzarası varki Türkiye’de, 

burada belki en ağır suçla-

rı işleyenleri bile uzun süre 

tutmamak gerekiyor. Çünkü 

aslında cezaevi dediğimiz şey, özellikle modern 

cezaevleri, iktidarın en katı ve vahşi haliyle ken-

dini hissettirdiği alan olması itibariyle ve yaşanan 

somut durumlar ekseninde, aslında vahşi bir 

cezalandırma aracı. Yani insani bir cezalandırma 

aracı değildir. Çünkü cezaevinde 30 yıl 40 yıl 

sürekli devam eden ve sadece ceza alan için değil 

onun bütün aile fertleri için de söz konusu olan 

bir baskı ve ceza söz konusudur. Vahşi ve tercih 

edilmemesi gereken bir cezalandırma aracıdır. 

Modern dönem toplumlarıyla birlikte ortaya çık-

mış olup birçok sorunu da içerisinde barındırıyor. 

Wikileaks belgeleri ortaya çık-
tığında Türkiye’deki Amerikan 
Büyükelçisinin Washington’a 
Türk polisi ve diğer güvenlik 
teşkilatları ile irtibatlarından 
tutuklanan kişilerin El-Kaide 
ile bağlantılarının bulunduğu-
na inanılmadığını, gözaltıların 
önleyici amaçlı tedbirler oldu-
ğunu, şüphelilerin çoğunun 
bir suçunun olduğunu ispat 
etmenin zor olduğunu ifade 
ediyor.
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Islah amacından bahsedilir cezaevlerinin, asla 

böyle bir fonksiyonu yok. Sadece Türkiye’de değil 

dünyada da böyle bir fonksiyonu yok. Basit suç-

larla cezaevine giren birçok insan bakıyorsunuz 

içeride işledikleri suçları profesyonelleştirerek ve 

hatta başka suçları da öğrenerek çıkıyorlar. Burada 

ıslah amacından bahsedilebilir mi? Zaten siyasi 

mahpusları ıslah etmek gibi bir görevi olamaz dev-

letin. O insan zaten kendince ıslah olmuş insan-

dır. O zaten düşüncesi, inancı, ideolojisi uğruna 

oraya girmiş bir insandır, muhalefeti öyle ya da 

böyle kendisince değerli bir şeydir, bu sebepten 

oradadır, ne demek bu insanı ıslah etmek. Amaç 

burada yalnız ve yalnız cezalandırmak, baskı altı-

na almaktır. Hafife almamak gerek burada sadece 

içeriye attığı insanı değil aynı zamanda annesini, 

babasını, çocuğunu, eşini, bütün çevresini, aynı 

fikrin sahiplerini birden cezalandırıyor ve tehdit 

ediyor. 

Biz bugüne kadar cezaevleriyle alakalı 14 söy-

leşi yaptık, bunlardan bir kısmı mahpus yakın-

larıyla yapılan söyleşilerdi. Onların anlattıkları 

şeylere bakılırsa cezaevine gitmek üzere yola 

çıkmaktan başlayan bir mağduriyet/ihlal silsilesi 

ile karşılaşıyor bu insanlar. En basiti ailenin/yakın-

larının oturduğu yer Batman iken eşinin ya da 

çocuğunun bulunduğu cezaevi Bayburt, Tekirdağ, 

Kandıra, Bolu olabiliyor. Aileden koparmak anla-

mına geliyor cezaevi. Doğal olarak insanlar sürekli 

gidemiyor mahpusları görmeye. 

Burada bir güvenlik tedbiri söz konusu değil 

mi?

Ben bir güvenlik tedbiri diye uygulandığı-

nı düşünmüyorum kesinlikle. Kişinin ailesinin 

bulunduğu yerden alınıp başka şehirlere gönderil-

mesi bir tür sürgün mantığını taşıyor. Bir tür ceza-

evi içerisinde cezalandırma mantığını da taşıyor. 

Bir dönem neredeyse politika haline gelmişti fakat 

şu günlerde biraz daha azalma var.

Cezaevlerine ziyaret koşulları bahsedildiği 

kadar zor mu?

Çok ötesinde, zorunda ötesinde onur kırıcı 

bir durum ortaya çıkıyor. El ile arama yapılıyor, 

didik didik aranıyor mahpus yakınları, saatlerce 

bekletiliyorlar, parmak izi veriyorlar, göz retinaları 

kopyalanıyor, bunun gibi bir sürü detay. Aileler 

yola çıktığı andan itibaren bir mağduriyet yaşı-

yorlar zaten. Cezaevlerinin inşa edildiği alanlar 

çoğunlukla şehirlerin dışında, ıssız mekanlarda 

yapılıyor, özellikle 2000 sonrasında. Dolayısıyla 

bu alanlara ulaşmak çok zor, geceden yola çıkmak 

gerekiyor bazen, çünkü sabah vakit kaybetmek 

istemiyorlar, kayıt vb. bir sürü detay ile muha-

tap oluyorlar. Gittiklerinde bile önce jandarmay-

la, sonra cezaevi idaresiyle, sonra gardiyanlarla 

muhatap oluyorlar. Görüşler toplu yapıldığı için 

de sadece bir aile değil birçok aile o gün görüşe 

geliyor, sıra beklemek durumunda kalıyorlar aile-

ler, yakınları, tam anlamıyla bir eziyet. En neticede 

o süreci aşıp görüşmeye başladıkları anda zaten 

çok süreleri de kalmamış oluyor. Birkaç saatlik 

bir görüşme için saatlerce yol gelmek ve gitmek 

zorunda bırakılıyor aileler. Bir ihlal var ortada, 

böyle bir ihlalin 10, 20, 30 yıla yayıldığını düşü-

nün. Böyle bir cezalandırma aracından bahsedi-

yoruz. Mesela şu an Bolu F Tipinde tutulan Can 

Özbilen’in babası Suphi amcayı dinlediğinizde 

yüzlerce yaşanmış hikaye anlatır size…

Modern toplumun, sanayi toplumunun dayattığı, onun ilkeleri gereği icat edilen bir 
şeydir bu. Bunun aşılabilmesi ve sorgulanması gerekiyor. Bir cezalandırma aracı olarak 
dört duvarın hem felsefi olarak hem insani hem İslâmi olarak sorgulanması ve mahkûm 
edilmesi gerekiyor. Hiçbir kadim dinin ve hukuk sisteminin böyle bir cezalandırma aracı 
yoktur. Kısa süreli tutulmalar elbette olmuştur ama 20-30 yıl gibi sürelerle kimse içeride 
tutulmamıştır.
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Cezaevlerinde kalan mahpuslar açısından ceza-

landırma aracına bakacak olursak nasıl bir tablo 

ortaya çıkıyor?

Özellikle yüksek güvenlikli cezaevlerini ele 

alırsak mahpusların 3 kişilik ya da tek kişi-

lik hücrelerde kaldıklarını görürüz. İnsan sağlığı 

açısından değerlendirme yaparsak, bir insanın 

20 günden fazla hücrede tutulamayacağı ger-

çeğinden hareketle durumun vahametini anla-

rız. Ancak bu hücrelerde insanlar onlarca yıl 

yatıyor. Sıkça duyduğumuz işitme bozuklukları, 

görme bozuklukları, bağırsak rahatsızlıkları, psi-

kolojik rahatsızlıklar, kanser hastalıkları, hepatit 

vb. çoğunlukla o hücre ortamında ortaya çıkan 

cezaevi hastalıklarıdır. İnsanlar üç kişi ya da tek 

kişi bir hücrede tutuluyorlar ve her yer beton, 

toprağa dokunma imkânlarından yoksunlar, bu 

ne demek? Dışarıdakilerin toprağa dokunmak gibi 

bir derdi yoktur ve bunun bir dert haline gelebi-

leceğini de düşünmez birçok insan, ama cezaevin-

deki insan için bu bir özlemdir. Gökyüzünü, ufku 

göremiyor insanlar. Dışarıda olanlar için bunların 

belki de hiçbir anlamı yok fakat cezaevindekileri 

düşünelim, bu onlar için çok büyük bir hasret. 

Çoğunlukla tek kişi kalıyorlar, yalnız kalan-

lar çok ciddi psikolojik rahatsızlıklar çekiyor 

dedik. Bu yalnızlık haline en ciddi şekilde yine 

dayanabilenler yine siyasi mahpuslar oluyor. Adli 

Mahpuslar çok daha fazla sorunlar karşılaşıyor-

lar. Üç kişi koyuyorlar bir hücreye mesela, fikri 

anlamda ortak olan kimseler bile bir yerden 

sonra o hücrelerin ortamında kavga etmeye bile 

başlayabiliyorlar, çok basit nedenlerle. Düşünün 

3 kişisiniz ve sürekli aynı kişilerle, ortak şeyleri 

paylaşıyorsunuz. Kardeş olsanız bile bir süre sonra 

onun hapşırmasından, horlamasından, göz kırp-

masından rahatsız olmaya başlayabilirsiniz. 

Cezaevine konulmuş kimse gerçekten ceza 

almayı haketse bile bu cezanın “uzun süreli mah-

pusluk” olması insani bir cezalandırma alanı 

değildir. Bu ve benzeri düşünceler bizi cezaevleri-

ne daha yoğun ve programlı bakmaya teşvik etti. 

Cezaevi söyleşilerimiz mektuplaşmalara hediyeleş-

melere, bayram tebrikleşmelerine, cezaevi ziyaret-

lerine vesile oldu, bir yeni süreci ortaya çıkardı.

Devletin cezalandırma mantığından devam ede-

cek olursak örnek verebileceğiniz daha somut 

vakalar var mı?

Örneğin “Başak Ailesi Raporu” diye bir dosya 

hazırlamıştık. Karı koca Başak ailesi bir vatan-

daşı öldürmekle itham ediliyorlar. Çok sıradan 

bir soruşturma neticesinde, adamakıllı deliller 

toplanmaksızın, toplanan deliller içinde birçok 

tutarsızlık olmasına rağmen 3 yıl tutuklu kalıyor 

bu insanlar, 10 yıllık yargılamanın sonunda, ger-

çek katil ortaya çıkıyor ve karı koca beraat ediyor. 

Gerçek katil ortaya çıkmasa mümkün değil dışa-

rıya çıkmaları, devletin mantığı böyle. Çocukları 

olan, ailesi olan, çevresi olan bir aile idi bu Başak 

ailesi ama 3 yıl içeride yatmaları yanlarına kar 

kaldı. Sara başlangıcı olan çocuklarının hastalığı-

nın kronikleşmesi, tahliyelerine rağmen çevreleri-

nin kuşkulu bakışları, kuşkulu olmasa da kuşkulu 

gibi hissedilen bakışlar. Bunların hepsi yanlarına 

kaldı. Tazminat davası açtılar ve Ceza Mahkemesi 

20 Bin TL den daha az tazminata hükmetti. Bu 

standartlardaki bir ülkedeki cezalandırma mantı-

ğını ve bunun sonuçlarını düşünmemiz lazım.

Burada devletin zihniyetiyle alakalı sorunlar 

var değil mi?

Elbette, burada en temelde bir hukuk zafiyeti 

var aslında. Devletin cezaevlerine bakışı da çok 

problemli… Türkiye’de cezaevi bir ıslah aracı 

değil... Özellikle F Tiplerinin siyasi mahpusları 

sindirme/baskılama/direncini kırma/kişiliksizleş-

tirme aracı olarak görüldüğünü düşünüyorum. 

Yalnızlaştırıyor, tecrite tabi tutuyor, fiziki şartları 

çok kötü, dışarıyla iletişimlerini mümkün oldu-

ğu kadar kısıyor, engelliyor. Bazı cezaevlerine 
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kitap sokulmuyor, bazı kitapları hiç sokmuyor, 

sayı sınırlandırması getiriyor. Bazı cezaevlerinde 

iletişim engelleniyor. En temelde yalnız bırakma 

hedefi gözetiliyor. Cezalandırmanın amacı bu ola-

bilir mi? Cezaevinin içinde cezaevleri oluşturuyor 

aslında devlet. Sürekli devam eden ve iç içe geçmiş 

bir cezalandırma aslında bu... 

Yaptığımız seminerlerden bahsettik. 14 semi-

ner yaptık geçtiğimiz yıl. Siyasi Mahpuslar da 

var içinde, içeride yatan mahpusların yakınları 

da var. Bu vesileyle bu ortama katılan kimseler-

le mahpuslar arasında mektuplaşmalar başladı. 

Dışarıdakiler için yine önemli görülmeyen nostal-

jik bir şeyi ifade eden mektuplaşma, içeride yatan 

bir Müslüman için öylesine kıymetli ki mesela... 

Bunu başlattık.

Geçtiğimiz dönem içerisinde Özgür-Der’in 

“Cezaevlerinde Kardeşlerimiz Var!” başlığıyla 

düzenlediği bir program vardı, orada bir kermeste 

yapıldı, kermeste cezaevindeki bir mahpus Salih 

Baytap’ın bir tablosu da vardı. Onu aldık ve o 

fotoğrafı geçtiğimiz Kurban’da Mahpuslara gön-

derilmek üzere bayram tebriği haline getirdik. 

80 mahpusa gönderildi bu kartpostal. Bu basit, 

ufak şeyler, yaygınlaştırılsa tecrit bir nebze de olsa 

kırılacaktır.

Cezaevlerini yerinde inceleme imkânınız oldu 

mu?

İslâmi camianın çeşitli dernekleriyle Bolu’ya 

yapılan ziyaretler oldu. Cezaevi Komisyonu olarak 

bizim de Bolu, Tekirdağ, Kandıra, Edirne, Mardin, 

Diyarbakır, Batman, Midyat… cezaevlerine ziya-

retlerimiz oldu. Bunları düzenli hale getirmeye 

çalışıyoruz. 

Cezaevlerinde mahpus ziyareti için ne gereki-

yor?

Bu kısmı ayrıca bir problem… Dileyen, dilediği 

gibi cezaevine gidip ziyaret yapamıyor. Tecritin bir 

başka boyutu da bu ziyaret kısmı. Mahpusla alaka-

sız biriyseniz, 1. dereceden hısım değilseniz, kan 

bağınız yoksa savcılık ya da bakanlık izni olma-

dan görüşemiyorsunuz. Mahpus 3 kişinin ismini 

veriyor görüşmek için. Haricen avukat olarak veya 

cezaevi savcılığından veya Adalet Bakanlığı’ndan 

izin alarak görüşebilirsiniz.

2000’li yıllar sonrası cezaevlerindeki durum 

eskiye nazaran nasıl?

Ufak tefek iyileştirmeler var. Yalnız bu iyileştir-

meler cezaevi mantalitesini değiştirecek nitelikte 

değil. Çünkü bu hükümetlerle alakalı bir durum 

değil. Bu bir devlet politikası. Özellikle F Tipi 

Cezaevleri bir devlet politikasıdır. Bunlar kısa 

vadede de değişeceğini düşünmüyorum.

Kaç tip cezaevi var?

A’dan başlayarak T tipi cezaevine kadar top-

lamda 23 farklı tipte cezaevi var. Birçoğunda temel 

problemler aynı. Sağlık, doktora erişim, hijyen, 

yemekler, fiziki koşullar, gardiyanların tutum ve 

davranışları gibi problemler ilk aklıma gelenler. 

Bahsettiğiniz doktora erişim nasıl bir problem, 

neler yaşanıyor?

İçerde çok ciddi sağlık sorunları yaşayan insan-

lardan bahsettik. Hastalanan birisi doğrudan ‘ben 

hastaneye gitmek istiyorum’ diyemiyor. Önce 

cezaevi revirine gidiyorsunuz, orada hastaneye 

sevkinizin onaylanması gerekiyor, idarenin bu 

durumu uygun bulması gerekiyor, araç temini, 

personel temini gibi sorunların çözülmesi gere-

kiyor. Revire ulaşabilmek için bazen haftalarca 

beklemek zorunda kalınıyor. Revirdeki doktorun 

çözebileceği bir sorun değilse hastaneye sevk 

yazılıyor. O durumda da tedaviye başlama bazen 
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bir ay, bir buçuk ay ya da daha fazla sürebili-

yor. Bu sürelerle ancak varılabiliyor hastaneye. 

En basitinden diş ağrısını düşünün, böbrek taşı 

düşürmeyi düşünün. Aciliyeti olan durumlarda 

dahi kendiliğinden insanlar bu ağrıları çekiyor-

lar. Hastaneye sevk başladığında dahi büyük hak 

ihlalleri yaşanıyor. Hasta mahpus ring aracı diye 

bilinen araca bindiriliyor, aracın içerisinde küçük, 

daracık kutu gibi hücreler var, bu hücrelere bazen 

çok sayıda mahpus konuyor ve bir daha kilitle-

niyorlar. Daracık mekanda saatlerce yol gitmek 

zorunda kalıyorlar, havasız bir ortam… Şikayetler 

var, kışın ısıtıcıların açılmadığı, yazın da klimala-

rın açılmadığına dair. O araçlarda saatlerce gitmek 

zorunda bırakılıyorlar. Yine bazı şikayetler var: 

araçların içerisinin pis olduğu, içerisinde kusmuk 

olduğu veya idrar kokusu olduğu yönünde… 

Mahpuslardan dinlediğimiz başkaca şeylerde var, 

sadece o araca binmek istemediği için hastaneye 

gitmek istemeyenler oluyor. Hastaneye gidiyorlar, 

elleri kelepçeli, saatlerce o hastanenin önünde 

bekletilebiliyorlar. Bir şekilde bu sıkıntı da aşılıp 

muayene olacağı zaman, kocaman bir hastanede 

elleri kelepçeli olarak, yanında jandarma eşliğinde 

götürülüyor insanlar ve bu da doğal olarak göz-

lerin kendi üzerlerine çekilmesine sebep oluyor. 

Bunu da aşıp doktorla muhatap olma aşamasında, 

şu an yürürlükte olan 3’lü protokol gereği -Sağlık 

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ara-

sında yapılan bir protokol- mahpuslar doktor 

tarafından muayene edilirken jandarmaya şöyle 

bir görev yüklenmiş: “Jandarma doktorla hasta 

mahpusu duyamayacağı ama görebileceği şekilde 

konum alır.” Onları görecek fakat duyamayacak. 

Bu en temelde hem doktor hem hasta hakkı açı-

sından mahremiyetin ihlali. Oraya sadece erkekler 

değil, kadınlar da götürülüyor. Bir kadını düşü-

nün, jandarma eşliğinde götürülüyor, erkek jan-

darma muayene odasında bekliyor ve kadın mah-

pus doktor tarafından muayene ediliyor. Üstelik 

bu hastalık her türlü hastalık olabilir. Göğüs veya 

jinekolog hastalıkları olabilir ki oluyor. Normal 

bir diş ağrısı da olabilir. Ama devlet jandarmaya 

doktorla hastayı izleme görevi veriyor. Bu bile akla 

hayale sığmayacak bir zulüm, insan onuru ile bağ-

daşmayan bir uygulamadır. Birçok hasta mahpus 

bu uygulamayı reddettiği için muayene olmadan, 

sevk eziyetini çekse bile, muayene olamadan geri 

dönebiliyorlar. Muayene olmadıkları için de jan-

darmayı ve idareyi gereksiz yere meşgul ettiği için 

ayrıca disiplin cezası verilebiliyor. 

Modern dönemin ve sekülerliğin bir cezalan-

dırma aracı olarak cezaevi konusunda ciddi bir 

eleştiri gerekiyor doğru mu?

Elbette, bu kısım oldukça önemli. Türkiye’de 

bunlar yaşanıyor cezaevlerinde. Herhangi bir 

insan bu duruma nasıl tepki vermeden dura-

bilir. Bu nasıl bir duyarsızlıktır? Resmen bir 

uyku hali bu durum... Fakat kimin ne zaman 

cezaevine düşeceği belli olmaz. Başak ailesi 3 yıl 

hiç suçu yokken cezaevinde kaldı. Bunlar trajik 

vakıalardır. Ümraniye sapığı diye içeri alınan bir 

adam vardı 2000’li yılların başında. Bu insanın 

da suçsuz olduğu ortaya çıktı fakat tüm hayatı 

mahvoldu. Hem devlet hem medya hem ülke 

yaptı bunu. Eşinden ayrıldı. Kamuoyunda bu kişi 

çocuk tecavüzcüsü olarak duyuruldu. Linç edilme 

riskleri yaşadı, muhtemelen işkence gördü, intihar 

teşebbüsünde bulundu… Cezaevine düşmek her 

zaman herkesin başına gelebilecek bir durum. 

Kamu adına devlet o insanı oraya tıkıyor, bu 

tıkma, bu kapatma eylemi kabul edilemez vahşi 

bir cezalandırma yöntemidir. 

En başa dönecek olursak, modern toplumun, 

sanayi toplumunun dayattığı, onun ilkeleri gereği 

icat edilen bir şeydir bu. Bunun aşılabilmesi ve 

sorgulanması gerekiyor. Bir cezalandırma aracı 

olarak dört duvarın hem felsefi olarak hem insa-

ni hem İslâmi olarak sorgulanması ve mahkûm 

edilmesi gerekiyor. Hiçbir kadim dinin ve hukuk 

sisteminin böyle bir cezalandırma aracı yoktur. 

Kısa süreli tutulmalar elbette olmuştur ama 20-30 

yıl gibi sürelerle kimse içeride tutulmamıştır. 

Temelde seküler bir dinin cezalandırma aracıdır 

bu. Sekülerliğin şeriatından kaynaklanan bir ceza-

landırma aracıdır cezaevi. Bir insanı dört duvar 

arasına sıkıştırmak düşünülemeyecek bir şeydir 

aslında. Hiçbir insan, hiçbir devlet bu yetkiyle 

donatılamaz.
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Ömer Faruk KARAGÜZEL

Türkiye’de vesayetin geriletilmesi noktasında 

önemli adımlar atılıyor. Hem verili iktidar ve 

hem de toplumsal anlamda Türkiye ‘yeni’ Türkiye’ye 

doğru hızla rengini değiştirmeye devam ediyor. ‘Yeni’ 

Türkiye söylemi hızla kamuoyunda yaygınlaşırken, 

‘yeni’ Türkiye’nin beliren yeni muhalefeti gündemi 

hızla meşgul etmeye devam ediyor. 

Türkiye’de ve dünyada kendilerini Kur’ân talebe-

leri olarak ifade edenler için fikirde ve eylemlilikte 

tebliğ, inşa ve ıslah faaliyetleri “asıl” öneme sahip 

hedeftir. Seyyid Kutup’un Yoldaki İşaretler adlı 

manifesto mahiyetindeki işaret ettiği Kur’ân hal-

kaları da bu asıl hedefin en önemli parçalarından 

birisidir. Yakın ve uzak çevremizde olup bitenleri 

takip etmek ve bunlar üzerine söz söylemek ya da 

bunlara müdahale etmek ise insan fıtratı-

nın en değerli reflekslerinden birisidir. 

Ülkede ve dünyada gündemi belirle-

yen, ıslah ve inşa faaliyetlerimizi 

bir anlamda da olsa ilgilen-

diren konularda sözümüzü 

söylemek, zulüm kar-

şısında “la” diyebil-

mek, asrın şahitleri 

olmak yani şüheda 

nesiller olmak ise 

vahyin ve Nebevi 

Sünnet’in bize 

öğrettiği en ömemli 

umdelerdir. Bu anlam-

da Türkiye’de, dünyada 

ve İslâm aleminde yaşanan 

sorunlar, değişim ve dönüşümler 

Kur’ân talebelerinin ıslah ve inşa 

faaliyetlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Yine bu 

anlamda etrafımızda olup bitenler hakkında söz söy-

lemek Türkiye’de sistemin dayatmalarından ayrı ve 

özgün bir kimlikle var olmaya çalışanlar açısından, 

yaşadığımız ve yaşayacağımız zorlukların ağırlığını 

bizlere tekrar gösteriyor. Neticesinde ilkelerimizin ve 

kimliğimizin belirlediği hat doğrultusunda mücade-

lemizi yeniden sorgulama imkânı buluyoruz.

Geçtiğimiz Ekim ayı başında Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından “Demokratikleşme Pake-

ti” açıklandı. Paket üzerine Türkiye’de birçok kesim 

sözünü söyledi ve tavrını açıkladı. AK Parti’nin yap-

tığı anketlere bakılırsa oldukça yüksek bir oranda 

pakete destek olduğu görülüyor. Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin pakete ilk tepkisi “paketi bizden çaldılar” 

olurken, MHP trajedisini trajedi olarak sürdürerek 

bir çırpıda “paket İmralı’nın emridir, vatan bölü-

nüyor!” naraları atıverdi. Modernleşmeci sol yani 

Türkiye’de özgürlük, emek, eşitlik diye haykı-

rıp bir yandan vesayetçi ve Kemalist tahakkümün 

sürdürülmesi taraftarı olanlar ise Cumhuri-

yet Halk Partisi’nin güdümünde mevzuya 

yaklaşarak ne kadar sosyalist ve ne kadar 

özgürlükçü olduklarını da ispatlamış 

oldular. Sosyalist sol yani Kemalist vesa-

yetin tahakkümcü tavrına karşı bayrak 

açan, ona karşı onurlu bir karış duruş 

gösteren sol ise özgün, anlam-

lı ve yapıcı eleştirilerde 

bulundular: Başörtüsü ses-

bertiyetini desteklediler, 

andımız dayatmasının 

kaldırılmasına “çoktan 

zamanı gelmişti” diye-

Türkiye’de 
‘Yeni’ Muhalefetin Kodları

MHP Lideri Devlet Bahçeli
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rek nitelikli bir destek verdiler, seçimlerdeki baraj 

değişiklikleri hakkındaki önerileri ise olumlu buldu-

lar. Türkiye’de elitist Liberal kesim paketten mem-

nun kalsa da pakete destek vermenin AK Parti’nin 

ekmeğine yağ süreceği endişesiyle “iyi, hoş!” diyerek 

mevzuyu geçiştirmeye kalktılar. Fakat burada konu-

ya biraz parantez açarak Türkiye’de liberal ve bazı 

muhafazakâr çevrelerin demokratlıklarını yeniden 

değerlendirmek gerekiyor. 

Markar Eseyan’ın Yeni 

Şafakta “Vesayet Gitti Kusur 

Göründü” başlıklı yazısında 

ifade ettiği gibi: “Türkiye’de 

‘liberal’ diye adlandırılan ‘seç-

kin’ aydınların siyasi pozis-

yonunun ne Atilla Yayla’nın 

ısrarla anlatmaya çalıştığı 

‘liberalizmle’, ne de Etyen 

Mahçupyan’ın teorisini kur-

duğu ‘demokratlıkla’ ilgisi 

var.” Yine Şükrü Hanioğlu 

‘Liberal Seçkinciler, Demok-

rat Muhafazakârlar’ başlıklı 

analizinde şöyle izah ediyor 

bu durumu: “Bu toplumlar-

da ‘özgürlük’ söylemini kul-

lanan, bu nedenle de Batı 

tarafından ‘liberal’ olarak 

tanımlanan bireyler, gerçekte 

Weberyen anlamda seçkinci 

bir statü grubu oluşturarak 

demokrasi karşıtı siyasî yak-

laşımları içselleştirmektedir-

ler. Bu ise Batı ile ‘aşk-nefret’ ilişkisi 

yaşayan söz konusu ‘liberaller’i, Türki-

ye ve Mısır örneklerinde görüldüğü gibi, 

vesayet rejimleri ve askerî darbelere destek 

verme durumunda bırakmaktadır. Özgürlük-

çü söylem kullanan seçkinci statü gruplarının 

gerçekte özgür bir toplum değil, kitlenin ‘aydın-

latılma’ yoluyla kendilerine dönüştürüldüğü bir 

baskıcılığı hedeflemesi ve bunun aracı olarak da 

‘devlet’i kullanması, Mısır ve Türkiye benzeri 

toplumlarda muhafazakârlığı demokrasi savunu-

cusu durumuna getirmiştir.” Hem Eseyan ve hem de 

Hanioğlu’nun söylediklerinden de anlaşılabileceği 

gibi liberaller kendi içerisinde ciddi bir kırılma yaşı-

yorlar. Buna bir kimlik krizi de demek mümkün.

Liberallerin diğer bir kesimi paketin demokra-

si tarihi açısından normalleşen Türkiye’den ‘yeni’ 

Türkiye’ye geçişte önemli bir aşama olduğunu iddia 

ettiler. Paketin İslâmcı çevreler açısından ne ifade 

ettiğini toparlayıp anlatmak aslında AK Parti’nin ilk 

günlerinden bugünlerine uza-

nacak bir süreci iyi okumak-

tan geçtiğini söyleyebiliriz. 

3 Kasım 2002 yılında 

“Dik duracağız ama dikleş-

meyeceğiz!” sloganıyla ikti-

dara gelen AK Parti ve siyasi 

kodları üzerine oldukça söz 

söylendi, makaleler kaleme 

alındı, kitaplar yazıldı. Ciddi 

eleştirilere tabi tutuldu, darbe 

girişimleriyle yüzleşti ve 

bugünlere iktidarını AK Parti 

sürdürdü. 28 Şubat süreci-

nin Müslüman halk kitlesi 

üzerinde bıraktığı derin izler, 

ardından gelen 1999 depre-

mi ve ekonomik kriz ‘Yeni’ 

Türkiye’ye duyulan ihtiyacı 

bir kez daha 

pekişt i r i -

y o r d u . 

S i y a s e t 

s a h n e -

sine ilk 

çıktığı günlerden başlayarak, 

eski partisi olan Refah Partisi/

Milli görüş çizgisinden gömleğini 

çıkarıp ayrılmış olan Recep 

Tayyip Erdoğan 

ve ekibinin yeni 

v i z y o n u 

Geçtiğimiz Ekim ayı başın-
da Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
“Demokratikleşme Paketi” 
açıklandı. Paket üzerine 
Türkiye’de birçok kesim sözü-
nü söyledi ve tavrını açıkladı. 
AK Parti’nin yaptığı anketlere 
bakılırsa oldukça yüksek bir 
oranda pakete destek olduğu 
görülüyor. Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin pakete ilk tepkisi 
“paketi bizden çaldılar” olur-
ken, MHP trajedisini trajedi 
olarak sürdürerek bir çırpı-
da “paket İmralı’nın emridir, 
vatan bölünüyor!” naraları 
atıverdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
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Muhafazakâr Demokrat kimliği etrafında zuhur 

etti. Hamza Türkmen’e göre “Türkiye’de AK Parti 

deneyimi, kendini İslâmi kimlikle ifade eden elbise 

ve gömleklerden soyunmuş ve İslâm’a aidiyeti dar 

ilmihal düzeyine indirgemiş; ama sistemin Kemalist 

totaliter gücünü zayıflatırken halk için de TC tari-

hinin en yaygın hizmetlerini üretmiş bir tecrübedir. 

Sistem içinde “daha az kötü”yü ifade eden bu tecrü-

benin olumluluğu İslâm’la ilgili değil, cahili sistem 

içinde sağlanan imkânlar ve özgürlük alanlarıyla 

ilgilidir.” AK Parti, yerelleştirilerek, gelenekselleşti-

rilerek, dindarlaştırılarak Türkiye normalleşmesini, 

yeniden inşasını isteyen ve bu uğurda gömleklerini 

muhafazakâr demokratlıkla değiştiren bileşenlere 

dayanarak kuruldu. Ancak bileşenlerden partinin 

iktidar gücünü kendi bireysel isteklerine ve önce-

liklerine göre yönlendirmek ve yöneltmek isteyen, 

karşılarında Tayyip Erdoğan ve yakın çalışma eki-

bini buldu. Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi yeni bir 

Türkiye ya da yine Türkiye içerisinde yeni bir düzene 

geçmek için öncelikle mevcut Türkiye sistemi içeri-

sindeki uygulamaları insanileştirme, normalleştirme 

aşamasını hedef olarak benimsedi. Kendisi İslâmcı 

köklerinden gelen özlemlerine göre davranmadı, 

parti kimliğinden ayrılmadı ve takiyye de yapma-

dı. Parti kurulma sürecinden başlanarak bugün-

lere kadar sürdürülen ortak slogan bir de şuydu: 

“Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!”

Gerçekten de Türkiye’de AK Parti çizgisinin 

“Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” 

kararlılığı, kendi içerisindeki oluşumlar ile kendisi 

dışındaki birçok fraksiyonun desteğini de berabe-

rinde getirdi. Sosyalist sol ve liberallerin yüksek 

bir katılımla desteklediği AK Parti hareketi, sistem 

karşısında tüm muhalif kesimleri kendisi etrafın-

da bu sloganla bir araya getirdi. Aslında onların 

bireysel kimlikleriyle örtüşmeyecek ve fakat karşı-

larında konumlandıkları sisteme karşı mücadelede 

AKP; Kemalizm’e ve dolayısıyla bürokratik oligarşik 

zihniyete karşı olan tüm muhalifleri bahsettiğimiz 

nedenlerle kendi torbasında toplamayı ve bir araya 

getirmeyi başardı. Bu birliktelik uzun bir süre iyi bir 

iletişim ve beraberliklerle de sürdürülmüştü. Elbette 

ortak muhaliflik torbasında toplanan sistemin dayat-

tığı zihniyet karşısında kol kola giren muhaliflerin 

durumu sürdürülebilir bir durum değildi. Çünkü 

ortak düşman hızla çözülmeye, direncini kaybetme-

ye başlıyordu.

Recep Tayyip Erdoğan ve yakın ekibinin “Milletin 

emanetine sahip çıkarız!” sloganıyla 27 Nisan 

e-muhtırasına (darbe tehdidine) karşı göstermiş 

olduğu tavır İslâmi çevreler, sosyalist sol ve libe-

ral çevreler tarafından desteklendi. Bahsettiğimiz 

muhalif torbanın desteği 27 Nisan e-muhtırasında 

zannediyoruz ki tavan yapmıştı. Ardından gelen 

12 Eylül referandum desteği ise bu ittifakın devamı 

niteliğindedir. 

12 Eylül referandumu başarısının hemen ardın-

dan muhalif torba içerisinden önemli oranda ortak 

bir ses yükseldi: “Tayyip Erdoğan ve Hareketi artık 

devlettir.” Gerçekten de 12 Eylül referandumu sis-

temin dayatmalarına karşı verilen mücadelede çok 

ciddi bir ilerlemenin kaydedilmesine vesile olmuş-

tur. AK Parti bileşenleri içerisindeki İslâmcı kadrolar, 

“cemaat” ve tarikatlar durumdan hayli memnunken, 

entelektüel kümelerden bazıları ve elitist tavırla-

rından bir türlü kurtulamayan liberaller durumdan 

endişe duymaya çoktan başlamışlardı bile. Elde 

Aslında onların bireysel kimlikleriyle örtüşmeyecek ve fakat karşılarında konumlandık-
ları sisteme karşı mücadelede AKP; Kemalizm’e ve dolayısıyla bürokratik oligarşik zihni-
yete karşı olan tüm muhalifleri bahsettiğimiz nedenlerle kendi torbasında toplamayı ve 
bir araya getirmeyi başardı. Bu birliktelik uzun bir süre iyi bir iletişim ve beraberliklerle 
de sürdürülmüştü. Elbette ortak muhaliflik torbasında toplanan sistemin dayattığı zih-
niyet karşısında kol kola giren muhaliflerin durumu sürdürülebilir bir durum değildi. 
Çünkü ortak düşman hızla çözülmeye, direncini kaybetmeye başlıyordu.
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■ ‘Yeni’ Muhalefetin Kodları

edilen başarı “kalfalıktan ustalığa geçen bir döneme 

denk gelmiş olması ise oldukça önemli.” Bu durum 

sosyalist sol ve elitist liberal çevrelerde ciddi rahat-

sızlıkları, daha doğru ifadeyle İslâmi kimliğin ve 

söylemin yükselişiyle de ilgili olarak var olan para-

noyanın bir anda kabarmasına vesile oldu. Öyle ki 

Radikal gazetesinde ve Birikim dergisinde yazıları 

çıkan Ahmet İnsel başta olmak üzere sosyalist sol, 

CHP ile siyasi düzlemde paralelleşmeye başladı. 

Gezi Parkı olayları sonrasında sosyalist solun önemli 

bir kısmı CHP ile cephe siyaseti çerçevesinde ortak-

laştı. Nitekim CHP’li Bakırköy Belediyesince 11-12 

Ekim’de Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen “Küreselleşme ve Yeni Sol” 

konferansına katılmak için İstanbul’a gelen Alain 

Badiou ile Slavoj Zizek birlikteliği bunun ufak bir 

göstergesiydi. Konferansın başında salondan “Her 

yer Taksim her yer direniş” sloganının atıldığını da 

hatırlatalım. 

Daha önce, Ahmet Altan’ın genel yayın yönet-

menliğini yaptığı Taraf gazetesi Kemalizm’e olan 

muhalifliğini, “devletleştiğini” iddia ettiği Recep 

Tayyip Erdoğan’a yöneltmişti. Kemalizm’e yapılan 

eleştirilerden daha ciddi eleştiriler bahsettiğimiz 

süreçlerin ardından kamuoyunda şaşkınlıkla kar-

şılanmaya başlamıştı. Sosyalist/liberal sol çevrenin 

önemli dergilerinden Birikim ‘tek adam günlerinde 

otoriter tahakkümden’ bahsetti. Ve ardından 2012 

yılının başında gelen Emniyet ve MİT arasında 

yaşanan kriz. Bu kriz Cemaat ve AK Parti arasında-

ki gerginliğin dışarı yansıyan en önemli göstergesi 

olarak ele alınıp yorumlandı. Muhalif torbadan 

çıkan bir çatlak ses daha ciddi manada kendisini 

göstermiş oldu. Sistem karşısında muhalif torbadan 

“devletleşen Erdoğan” teziyle ayrılan kimi liberal ve 

sol çevrelerin yanına bir de Cemaat krizi bu olayla 

damgasını vurdu. 

MİT müsteşarı ile özel savcılar ve bazı emniyet 

birimleri arasında ciddi bir gerginlik ve çatışma 

yaşanmıştı. AK Parti yandaşı olarak bilinen medyada 

yer alan Hakan Fidan ile emniyet ve yargıdaki bazı 

birimler arasındaki zıtlaşma ve ayrışma o günler-

den başlayarak bugünlere uzanan bir çatışmanın 

da aslında habercisi oluyordu. Hizmet Cemaati o 

günlerde AK Parti politikalarının bazılarını açıktan 

eleştiriyordu. İhsan Yılmaz bu eleştirileri Cemaat’in 

İngilizce yayın yapan gazetesi Today’s Zaman’da 

“Bize ‘gidin başka parti kurun!’ diyorlar.” üst başlı-

ğıyla gündeme taşıdı. İhsan Yılmaz AK Parti ile ayrı 

düştükleri noktaları şöyle sıralıyordu: “İran’ın bir 

nükleer bomba elde etme olasılığına yönelik tole-

ranslı politika, İsrail’le faydasız bir kavga içerisine 

girilmesi, Mavi Marmara hadisesi, iflas eden Kürt 

açılımı, Başbakan’ın gazetecilerle giriştiği faydasız 

kavga.”

Amerika karşısında 1 Mart tezkeresine verdiği 

destek ile biraz ‘Amerikancı’, Filistin davasından çok 

‘İsrail ile dostluğu’ önemseyen tuhaf refleksi, Kürt 

sorununda ‘biraz Türkçü’, Mavi Marmara hadisesin-

de ‘müdahaneci’, Ergenekon ve Balyoz davalarında 

‘rövanşçı’ Cemaat siyaseti, AK Parti ile birlikte hare-

ket eden muhalif torba içerisindeki Hizmet hareketi-

ni “The Cemaat” etrafında örgütlemeye doğru sürük-

ledi. Fakat Cemaat’in bazı kesimleri ile AK Parti 

kadrolarının zıtlaşmasının arkasında bizi zor günle-

rin de beklediği acı bir gerçeklik olarak karşımızda 

duruyor. AK Parti’nin kuruluş amaç ve hedefleri olan 

normalleşme arzusu sanki elde edilmiş ve sisteme ait 

tüm sıkıntılar halledilmiş gibi düşünerek kendi anla-

yışlarıyla Türkiye siyasetini yönlendirmeye çalışan ve 

buna göre davranan liberal-sol ve Hizmet hareketi 

ile AK Parti arasındaki çatışma/didişme önümüzdeki 

günlerde de gündemi meşgul edeceğe benziyor… 

AK Parti’nin bir araya getirdiği muhalif torbadan 

ayrılan ve muhalif kimliklerini kendi platformla-

rında diri tutmaya çalışanların yeni söylem balon-

ları ise ortak olarak şunlar: “Demokrasi olmadan 

barış olmaz”, “Demokrasi sandıktan ibaret değildir”, 

“Yetmez Ama Evet bitti, artık hep hayır diyeceğiz”, 

“Erdoğan bir diktatördür.” Biz de Türkiye’de yeni 

muhalif kesime “Hayırlı olsun!” diyelim.

MİT  Müsteşarı Hakan FidanMİT  Müsteşarı Hakan Fidan
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DOSYA

Abdurrahman ARSLAN

Teoloji/İlahiyat ya da 
Bilgiyi “Usul”ün Dünyasında Aramak

 I

Kullanılan yöntemler ve yüklenen amaçlar top-

lumdan topluma değişse de, kadim dönem-

lerden modern zamanlara gelinceye kadar bütün 

toplumlarda “eğitim” dediğimiz bir meseleyle kar-

şılaşıyoruz. Acaba insan ya da kimler ne için eğiti-

lir; veya eğitimin nihai 

amacı nedir ve ne olma-

lıdır? Eğer eğitilmesi 

gerekiyorsa insanı neye 

göre ve nasıl eğitmeli-

yiz? Acaba eğitmek dinî/

siyasî bir amaç mı taşır; 

yoksa sadece kültürel/

bilimsel bir amaç mı? 

Her din, her dünya 

görüşü ya da her inanç 

sistemi farklı adlar altın-

da da olsa eğitim aracılı-

ğıyla kendisini görünür 

kılacak ve yaşatacak bir 

insan modeli inşa etme 

amacını taşır. Eğitim dediğimiz mesele bu sebeple 

tarafsız bir faaliyet olarak ele alınamaz. Eğitim süreci 

belli bir bilgi birikiminin insana aktarımını içerir; 

ancak her eğitim faaliyeti son kertede belli bir inanca 

ait hakikat telakkisinin bilgi yoluyla insana aktarıl-

masıdır. Haddizatında insan zihnen ve amel/davranış 

olarak paylaşılmış bu hakikatin bilgisi yoluyla şekil-

lendirilmek istenir. Dolayısıyla eğitim varsayılanın 

aksine sadece pedagojik veya kültürel bir mesele 

değildir. Aslında onu bütün toplumlar için önemli 

hâle getiren “iktidarla” olan ilişkisidir; bu da tabii 

olarak evvela bilgi ve iktidar meselelerini gündeme 

getirir. Bu sebepten dolayı eğitim her zaman dinî/

siyasî bir mesele olmak hususiyetine sahiptir. Zira 

her eğitim telakkisi açık veya örtük bir şekilde 

felsefî kökeni itibariyle belli bir inanç/hakikat anla-

yışından hareket etmekte, bunu da bilgi vasıtasıyla 

sağlamaktadır. Bu bağlamı içinde eğitim müşterek 

kabul görmüş bir inancın bilgi aracılığıyla nesilden 

nesile aktarımı ve ona 

bağlı bir yaşam biçimini 

teminat altına almanın 

yoludur. Ancak bu yüz 

yüze bir aktarım değil-

dir; bu kendine ait bir 

bilgi, yol ve bu bilginin 

aktarımını sağlayan ona 

uygun kurumlar aracılı-

ğıyla gerçekleşir. 

Bilindiği gibi, bilhas-

sa modernliğin yoksul-

laştırdığı anlamı içinde 

eğitim ve öğretim köken 

itibariyle bilgi temelli-

dir; yani eğitim dediğimizde aslında biz çok farkın-

da olmasak da öncelikle bir “bilgi meselesi”ni söz 

konusu ederiz. Öğretme/öğrenme sürecinin neliği 

ve mahiyeti farklılık arzetse de belli bir bilgi biçi-

minin insana aktarılması durumu değişmemekte-

dir. Zamanımızın teknolojik/bürokratik dünyasında 

yanlış bir şekilde eğitim sadece meslek edinmeye 

indirgenmiş olduğundan bilgi aktarımı genellik-

le insanları mühendis ya da “din adamı” yapmak 

şeklinde anlaşılıyor. Oysa eğitimin muhtevası ve 

gördüğü işlev göz önüne alındığında, daha farklı bir 

boyuta sahip olduğu görülür. Hâlbuki muhtevası 
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■ İslâmî Eğitimin Bugünkü Meseleleri

itibariyle bakıldığında eğitmek daha çok kişinin ken-

disi ve yaşamıyla alakalıdır; insana hangi değerlerin 

ve ideallerin aktarılacağı önemli bir yere sahiptir, bu 

da belli bir bilgi biçimiyle ancak yerine getirilebilir. 

Modern zamanlara kadar her yaşam biçimi belli 

bir “geleneğe” her gelenekte belli bir inanca/bilgiye 

dayanıyordu. İnsanları başka bir geleneğin/inancın 

dünyasına taşımak, sınırlı geçirgenlikler hariç tutu-

lursa, ekseriye akla uygun ve kabul edilebilir değildi. 

Fakat modern dönemle birlikte geleneğin yerini alan 

“kültür”le, belli bir bilgi ve ona ait inancı/dünya 

görüşünü başka insanların zihnine taşımak hem 

mümkün hem de istenir hâle 

geldi. Bu aynı zamanda insan-

lık tarihindeki derin bir kırıl-

manın işareti olmuştur. 

Bunun yanında yaşam 

biçiminin tezahürü olan top-

lumsal ilişki, sadece ve sıra-

dan bir ilişki değildir, aynı 

zamanda bir bilgi aktarım 

yolu ve biçiminin taa ken-

disidir. Eğitim bu bağlamda 

yaşam ve yaşam biçimiyle 

ilgili bilgiyi ve onun aktarı-

mıyla alakalı bir sistemi tem-

sil eder. Hayatın anlamlandı-

rılmasına rehberlik eden bu 

sistem elbette ki kurucu bir 

felsefeye dayanır. Yani her eği-

tim sistemi kendisiyle uyum-

lu ister istemez bir eğitim 

felsefesine, başka bir ifadeyle 

her bilgi biçimi kendisiyle de 

uyumlu bir eğitim felsefesine 

içkindir. Bu durum bizi iki 

meseleyle karşı karşıya getirmektedir; bunlardan biri 

eğitim sistemidir; diğeri de bu sistemin insan zihnine 

ulaştırdığı bilgi ve onun mahiyetidir. Bu bilgi uzun 

zamandan bu yana modernleşme adı altında farklı 

inançlara sahip insanların zihin dünyalarına aktarıl-

maktadır. Ya da diyelim ki belli bir inanç ve yaşam 

biçiminin inşa ettiği bir zihin bu bilgiyle başka bir 

inanç ve yaşam biçimine göre yeniden kurma süreç-

lerinden geçirilmektedir. Mesela hem Müslüman 

olmak hem de zihnen dehşetli şekilde pozitivist bir 

düşünme kabiliyeti “kazanmak” ve bunun farkında 

olmamak durumu gibi. Çok farkında olunmasa 

bile bunun doğurduğu neticeler elbette ki ciddi 

bir şekilde tartışmayı haketmekte; karşımızda bir 

çığ gibi biriken sorunlar bunun görülmesini sağla-

makta. Elbette ki bu batı dışı bütün toplumlar için 

söz konusu edilebilir, zira modern bilgi birkaç asır-

dan beri yeryüzündeki bütün insanların zihinlerini 

biçimlendirmekte.

Bilinen bir gerçeklik olarak evvela şunun hatır-

latılması lâzım; eğitim/öğretim için herhangi bir 

kuruma gelen çocuk, sadece bir çocuk değildir; 

belli bir fıtratta beli bir “geçmişten” gelir. Yani zihin-

sel olarak şekillendiği bir yaşam dünyasına aittir. 

Bu sebeple yalnız ona aktarı-

lan bilgiyi değil, o bilginin 

ait olduğu kaynağı ve taşıdığı 

anlam dünyasını da ele almak 

-hele Müslümanlar cihetin-

den- ihmali mümkün olma-

yan bir zarurettir. Dolayısıyla 

bizim için modernleşmey-

le beraber başlayan bilhassa 

bugün artık önem kazanmış 

meselelerden biri bu bilginin 

Müslüman insanda ve top-

lumda doğurduğu neticelerle 

beraber karşımıza çıkardığı 

yeni durumdur. Bilgi yapısı 

gereği açıktır ki zihinler ara-

sında sürekli hareket hâlinde 

bulunur. İnsanın zihniyet 

dünyasının kurulu biçimine, 

inandığı hakikat telakkisine 

ya destekleyici/katkı sunucu 

ya da aşındırıcı müdahalede 

bulunur. Müslüman toplum 

içinde bilhassa eğitimle gelen, 

diploma, makam ve iktidar sağlayan modern bilgi-

nin, Müslüman zihin üzerindeki dönüştürücü rolü-

nü hesaba katmak bir yana, elitlerin aktarıcısı/taşı-

yıcısı olmaktan haz alınmaya başladıkları bu bilgiyi 

daha ne zamana kadar kutsamaya devam edeceğini 

mutlaka sormamız gerekmekte. 

Çünkü Müslüman’a rağmen günümüz postmo-

dern felsefesinin modernist bilginin meşruiyetini 

ve geçerliliğini sorgulaması, aynı zamanda modern 

eğitim telakkisini de derin bir krize sürüklemekte; 

buna karşın eğitim felsefesiyle ilgili yeni arayışlar da 

giderek yoğunluk kazanmakta. Genel sorun burada 

Genel sorun burada hayatın 
yeniden nasıl bir bilgi üzeri-
ne kurulacağıdır. Bu süreçler 
cereyan ederken, inanılma-
sı zor bir ironi olarak bugün 
Müslümanlarda modern bilgi 
ve onunla gelen bireysel imti-
yaz ve iktidarı, geç kalmışlık-
tan gelen telaşla nasıl içsel-
leştireceklerini bilemiyorlar. 
Postmodernizmin kendisi değil 
ama ortaya çıkardığı “vakum” 
lehimize olma ihtimali taşır-
ken Müslümanlardaki bu tav-
rın hayal kırıklığı yaratmaması 
mümkün mü?



30 Umran KASIM 2013

DOSYA

hayatın yeniden nasıl bir bilgi üzerine kurulacağı-

dır. Bu süreçler cereyan ederken, inanılması zor bir 

ironi olarak bugün Müslümanlarda modern bilgi 

ve onunla gelen bireysel imtiyaz ve iktidarı, geç 

kalmışlıktan gelen telaşla nasıl içselleştireceklerini 

bilemiyorlar. Postmodernizmin kendisi değil ama 

ortaya çıkardığı “vakum” lehimize olma ihtimali 

taşırken Müslümanlardaki bu tavrın hayal kırıklığı 

yaratmaması mümkün mü? Her şeye rağmen yine de 

postmodern bilgi ve kültür modern eğitimin fetiş-

leştirilmiş tahtını sallarken, bu da modern insanda 

eğitime karşı bir “ikrah” yaratırken, diğer yandan da 

Müslümanın arzuyla büyüttüğü dünyevî ideallerinin 

tatminini de yarıda bırakmaktadır.

II

Hayat öncelikle salt insanî faaliyetle gerçekleşen 

bir şey gibi görünse de, aslında amelden evvel bilgi 

üzerine kuruludur; bilgiyle beraber var olur, onun 

tarafından düzenlenir ve amacını onunla elde eder. 

Bilgi aynı zamanda hayatı tasavvur etmeye imkân 

tanır ve bu hayatın geleceğine yön verir; yaşam 

tarzına meşruiyet sağlar, hayat içinde hâsıl olan 

sorunların da çözüm imkânını içinde taşır. Ancak 

kabul edilmelidir ki, bilgi de herhangi bir “boşlukta” 

ya da kendiliğinden var olmaz; hayat bilgiye dayan-

dığı gibi, her bilgi biçimi de bir hakikat telakkisine 

dayanır, bu yüzden hayat tarzı şeklini yürürlükteki 

hakikat telakkisinden alır. Başka bir ifadeyle her 

hayat tarzı, kendisini üzerinde inşa ettiği bilginin 

muhtevasındaki hakikat telakkisine göre herkes 

tarafından paylaşılan biçimini, anlamını ve hususi-

yetini elde eder. Ortak hususiyetleri ve benzerlikleri 

yanında, hayat tarzlarını biribirinden farklı kılan, 

bilginin biçimi ve tabii olarak hakikat telakkisinin 

bizzat kendisidir. 

Bilinen bilgi biçimlerinden mahiyet itibariyle 

farklı bir bilgi biçiminin uzun zamandan beri yeryü-

zündeki bütün toplumların hafızası üzerinde egemen 

olduğunu biliyoruz. İnsanı, hayatı, varlık âlemini 

kendi temel kabullerine göre açıklama, anlamlandır-

ma, biçimlendirme ve hayat içinde onlara bir mevki 

biçme iddiası ve hırsı taşıyan bir bilgi biçimidir bu. 

Üstelik bunları müşahhas hâle getirmeye imkân 

veren araçlara da sahiptir. Sözgelimi hayallerimizi 

bu gün herkesin seyredebileceği bir “görüntü” hâline 

dönüştürebilmenin mümkün olması gibi. İnsanın 

tarihsel kaydı içinde vuku bulan bir ilk hadise 

olarak bu, sadece bu dünyaya ait gerçeklikle değil 

aynı zamanda bu bilgi biçimi üzerinde düşünmeyi 

gerektiren bir öneme sahip. Kendine has olduğu 

kadar, tarihte en pahalı eğitim anlayışı olan, ortaya 

koyduğu yeni teknik/teknolojilerle bu bilgi biçimi, 

insanların inançları ve bu inançlar tarafından inşa 

edilmiş hayat tarzlarını, zihin dünyalarını sürekli 

tahrip ederken, yerlerine doyumsuz şekilde kendine 

ait olanı ikame etmekle meşguldür. İnsanlar, bilhassa 

bu bilginin biçimlendirdiği eğitim sürecinden geçen-

ler, onun taşıyıcısı olanlar kendilerini, hayatı, yaşa-

dıkları toplumsal ve fiziki çevreyi, eşyalar dünyasını 

bu zihniyetin tanımladığı gerçeklik ve ideallerden 

hareketle anlamayı, anlamlandırmayı -artık tabii bir 

durum, yok eğer böyle değilse- alternatifi olmayan 

bir mecburiyet olarak görmektedirler. 

Her toplumun karşılaştığında kendi bilgi ve 

diliyle buna muhalefet göstermiş olmasına rağmen, 

bu muhalefet artık günümüzde yerini derin bir 

özleme bırakmış hâlde; bugün bu toplumların genel 

eğilimi bu bilginin inşa ettiği sosyal dünyaya zihni-

yet ve muamelat olarak nasıl uyum sağlayabilirim 

şeklinde cereyan etmekte. Bu genel eğilimin içinde 

yer almalarına rağmen, bunun aslında Müslümanlar 

için akidevî bir tarafının/boyutunun olduğu gerçe-

ğini de ihmal edemeyiz. Entelektüel düzeyde bu 

hesaplaşılması gereken bir mesele olarak günümüz 

Müslümanının karşısında durmakta. Yaşadıklarımız 

sonrasında öğrendiğimiz şu husus bilhassa sözü 

edilen meseleyi daha da önemli hâle getirmektedir; 

insan zihni neyin, yani hangi bilginin, inancın, kül-

türün, değerlerin, kurumsal yapıların ve ilişkilerin 

dünyası içinde sosyalleşmişse, kaçınılmaz olarak 

hayata, dünyaya ve insana da oradan bakmaktadır. 

Müslüman bugün eğitiminden geçmekte olduğu 

modern bilginin zihin dünyasında ve hayatında 
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meydana getirdiği karmaşık meselelerle karşı karşı-

yadır. Müslüman zihin bugün artık içinde sosyalleş-

tiği dünyanın mahpusu olmuş vaziyettedir; sorun bu 

zihnin bu dünyanın içinden harice/dışa nasıl çıkaca-

ğı/çıkartılabileceği, böylece yeniden nasıl özgür hâle 

gelebileceği noktasında düğümlenmektedir. 

Bu bilgi ve onunla bitlikte gelen eğitimin inşa 

ettiği zihniyet insan ve toplumda belirleyici/düzen-

leyici bir konuma geldiğinde, insanlar ve toplumlar 

daha evvel yaşamadıkları, tecrübe etmedikleri tür-

den bir gerilimle tanışıp onunla yaşamak durumun-

da kalmaktadırlar. Dünyadaki diğer toplumlar gibi 

bugün Müslüman toplumlar dolayısıyla da zihinler 

yaygın ve dramatik bir biçimde bu gerilimi yaşayan 

kesimlerden biridir. Buna hakikat ve yaşam tarzla-

rının tarihsel kırılmalar yaratan karşılaşması olarak 

bakmak mümkündür. Hıristiyanlık, Musevilik ve 

son olarak İslâm kadar diğer inanç ve kadim gele-

neklerin de önemli bir hasım ve yıkıcı bir sorun 

olarak gördüğü, farklı bir hakikat telakkisini temsil 

eden ve buna göre bir zihniyet dünyası inşa eden 

bu bilgi biçimi, açıkça ilan ettiği gibi teorik yapısı 

itibariyle diğer din/inançlar yanında en başta insanın 

hakikat telakkisi ve bilgi biçimine meydan okuma-

sıyla dikkat çekmektedir.

Müslüman zihin bu bilgi tarzıyla tanışmasının 

neticesinde insan, varlık ve eşya dünyası hakkın-

da evvelce tecrübe edip yaşamadığı yeni anlama, 

anlamlandırma ve kıymet biçme yolları edinmeye 

başlamıştır. Tanışma süreci başlangıcından itibaren 

Müslüman’ın zihniyet dünyasının eksenini teşkil 

eden İslâm’ın hakikat telakkisini zaman içinde par-

çalı hâle getirmekte, bu durum ise toplumsal boyutta 

kaçınılmaz yansımaları olacak derin gerilimlerin yeni 

dinamiklerini oluşturmaktadır. Ciddi yarılmalara 

sebep olacak, tehdit edici boyutu şimdilik kaydıy-

la fazla görünür olmasa da, giderek ivme kazanan 

bu gerilim Müslümanlar arasında ayrışmalara gebe 

olarak yeni bir safhaya girmekte. Artık bugün düne 

nisbetle mahiyet değişimine uğramış yeni bir gerilim 

türüyle yüz yüzeyiz; gerilim, harici etkenlerin doğur-

duğu sorun olma hususiyetinden çıkarak dâhili bir 

hususiyet kazanmaktadır. Yani Müslüman’ı zihniyet 

ve amel olarak kuran bir “iç dinamik”e dönüşmekte-

dir. Dolayısıyla bugün gerilimin kaynağı dün olduğu 

gibi artık “hariçteki öteki” değil, tersine Müslüman 

aklını “iki-zihinli” hâle getiren “içselleştirilmiş-

öteki”dir. 

Dolayısıyla günümüz Müslümanları için bu geri-

lim başlangıç zamanlarında olduğu gibi artık ken-

dileriyle ötekiler arasındaki “antagonist” bir mesele 

olmaktan çıkmakta, bunun yerine ayrıştırıcı işleviyle 

neticelerini bugünden kestirmenin imkânsız hâle 

geldiği Müslümanlar arası bir “iç-gerilim” ve par-

çalanma süreçlerine dönüşmektedir. Bugün İslâm 

dünyasının çok farklı coğrafyalarındaki Müslüman 

toplumların aşağı yukarı her birinin kendi içlerinde 

derin yarılma ve ayrışma süreçlerini yaşaması buna 

işaret ediyor; İslâm dünyası bugün kabaca iki ana 

gövdeye ayrışma sürecini tecrübe etmektedir. Bu bil-

diğimiz anlamda ne bir düşünce farklılığı, ne de zora 

düştüğümüzde başvurmakta olduğumuz geleneksel 

bir kategori olarak içtihad farklılığıdır; bu daha çok 

“tekasür toplumu” olma ya da “fırkalara bölünme” 

süreci sayılabilir.

Zira bugün Müslümanlar arasındaki düşünce ve 

amelde baş gösteren ayrılıklar artık “ortak iyi”nin 

ontolojik zemininden neşet eden farklılıklara olarak 

görülmenin ötesine geçmiş durumdadır. Bu yüzden 

hareket ettiği köken ve mahiyeti itibariyle “farklı 

olan” ortak ideallerin değişik formlardaki taşıyıcısı 

olmaktan oldukça uzaktır. Burada aynı mahiyete 

sahip olduğu hâlde ifade ve pratikteki farklılıklardan 

söz edemiyoruz. Yaşanan, can alıcı önemiyle iman ve 

amel ilişkisindeki kahredici ayrışmaya, yani ontolo-

jik bir kırılmaya tekabül etmektedir. Kabul edelim ki 

inşa ettiğimiz veya sahibi olduğumuz düşünceler bu 

sebeple artık İslâm’ın hakikatini esas alan bir ortak 

iyi ve ontolojiden, bunlarla kendini kurmuş bir zih-

niyet dünyasından ve meşruiyetini bunlardan alan 

bir bilgiden kaynaklanmıyor artık. 

III

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere her eğitim süreci 

bilgi, hayat ya da hakikatle ilgli bir anlayışa dayan-

dığından, tarafsız bir eğitim faaliyetinden bahsetmek 

imkânsızdır. Her eğitim faaliyeti nihayette bir imana 

ve/veya dünya görüşüne dayanır, bu yüzden de belli 

bir insan modeli yetiştirmeye çalışır. Bu da insan 

zihninin ve davranışlarının temel alınan inancın veya 

dünya görüşünün öngördüğü kalıplara dökülmesiyle 

gerçekleşir. Tarih boyunca her toplum bu sebeple 

kendi inancının/dünya görüşünün gereği olarak eği-

time değişik amaçlar yüklemiştir.
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Kadim dönemlerin eğitiminde, sözgelimi Hint, 

Mısır, İbrani toplumlarında ve Hıristiyanlık’ta esas 

mesele din adamlarının eğitilmesi ve bilgi sahi-

bi kılınmasıdır. Çünkü dini ayinleri, seremonileri 

yönetmek için bu olmazsa olmaz bir gerekliliktir. 

Burada Çin’in farklı olduğu görülür. Konfüçyüsçü 

kültürün ağırlıkta olduğu Çin’in geleneksel dün-

yasında eğitim faaliyetleri din adamlarıyla sınırlı 

değildir, burada eğitimin temel amacı aynı zamanda 

ülkeyi yönetecek olan idareci sınıfın yetiştirilmesidir. 

Zira idareci sınıf toplumun önderliğini temsil eder; 

bunlar dinî kökenli değil, bürokratik kökenlidirler. 

Burada toplumsal düzen büyük ölçüde aile aracılı-

ğıyla sağlanır. Konfüçyüsçü anlayışa göre toplumun 

istikrarı ve iyi bir toplum olmanın yolu ailenin sağ-

lam bir düzen içinde olmasıyla yakından alakalıdır. 

Aile bu yüzden kendi içinde başlı başına bir eğitim 

kurumu olarak görülür. 

Batının Helenistik devrindeki eğitimin amacı 

şehir devletini temsil eden özgür vatandaşın eği-

tilmesidir. Grek eğitimi modern zamana da ilham 

kaynağı olmuş liberal bir eğitim modelini temsil 

eder, bu eğitim polis’in imtiyazlı sınıfına yöneliktir. 

Amaçlanan sadece özgür bireyin kendisi ve kişili-

ğinin geliştirilmesidir. Jimnazyum fiziksel gelişim 

için görünse de aslında zihinsel gelişim için önemli 

bir imkândır. Bu eğitim anlayışını Hıristiyanlık geli-

şiyle beraber ciddi manada değişikliğe uğratmıştır; 

Platonik bir yorumla filozofun yerine din adamını 

ikame etmiş, din adamlarının eğitimini esas mesele 

olarak görmüştür. Kilise bir “beden” olarak Tanrı’nın 

temsilcisi olurken, din adamı cemaati kurtuluşa 

ulaştıracak ululuğu üstlenmiştir. Bunun neticesi 

olarak kilise evvela bilgiyi tek yoruma dayandırarak 

kutsal hâle getirmiş, sonra da eğitimi kendi kutsal 

dünyasına dâhil etmiştir. Kilisenin burada bilgi ve 

eğitimi kutsayarak kendi tekelinde bulundurması, 

bir miras olarak modern zamanlara aktarılmış, bu 

mirasa sahip çıkan ulus devlette aynı şekilde bilgiyi 

ve eğitimi bütün toplum için zorunlu tutarak kendi 

tekeline almıştır. Bu yüzden bilginin monist karak-

teri devam ettiği müddetçe, eğitimin demokratik-

leştirilmesinden bahsetmek aldatıcı olmuştur; zira 

bilginin sadece sahibi değişmiştir. 

Burada ilk dönemin Hıristiyan müminlerinin 

karşı karşıya geldiği ve tartışma konusu yaptığı, 

hatta kendi aralarında bölünmelere sebep olan bazı 

hususları, bugün bizim için derslerle dolu olduğu 

için ele almakta fayda var. Çünkü günümüzde bir 

kısım Müslümanların batı düşüncesi/felsefesiyle ala-

kalı söyledikleriyle dikkat çekici benzerlikler taşıyor. 

İlk Hıristiyan müminler Grek/Roma’nın Pagan eğiti-

mi karşısında nasıl davranacaklarını tartışırlarken iki 

gruba bölündüler. Gruplardan biri bu eski eğitimin 

Hıristiyanlar ve kilise için değer taşıyan birçok şey 

ihtiva ettiğini savundu. Hatta çok farklı cihetten 

İncil’in öğretilerini desteklediğini ve teyit ettiğini dile 

getiriyorlardı. Sözgelimi bunlara göre Hıristiyanlık 

tıpkı Greklerinki gibi hakikati aramaktaydı. Grek 

felsefesi hakikatle ilgili değerli şeylere sahipti, ama 

elbette ki eksikleri de vardı. Dolayısıyla Hıristiyanlık 

bunları kendine mal etmeli ve bunlardan hareketle 

yeni bir şey kurmalıydı. 

Diğer grup ise Grek/Roma mirasını küçümseyen 

müminlerden oluşuyordu. Eğer bana sorulsaydı ben 

onlar için, bütün zamanlar boyunca bize örnek olmuş 

kişilik sahibi ‘müminler’ diyecektim (Allah onlardan 

razı olsun). Zira onlar bu putperest düşüncenin/

felsefenin temsilcilerinin, bu eğitim ve kültürün 

ahlaksız olduğuna dikkat çekmişlerdi. Dinlerinin de 

zaten buna destek verdiğine vurgu yapıyorlardı. Bu 

müminler hakikat ile bu dünya arasında, Greklerin 

yaptığı gibi bir uzlaşmanın mümkün olamayacağını 

savunmuşlardı. Dolayısıyla dinin bu felsefeyle irtiba-

tı kurulursa, Hıristiyanlık’ta da sapkınlığın baş göste-

receğinden endişe ediyorlardı; çünkü onlara göre bu 

kültür, bu düşünce ve edebiyat insanı dünya lehine 

ifsad edecek bir muhtevaya sahipti. 

İslâm’a göre din bildirilmiş bilgi demek-
tir; bilgi ve o bilginin insanda amel hâline 
getirilmesi, yani peygamber örnekliğin-
deki sünnet. Yapısal olarak “din adamı” 
gibi kurumsal varlığa, oluşuma müsait 
olmayan ve meşruiyet vermeyen İslâm 
için esas mesele bu “bilgiyle” insanın/
inananın eğitilmesidir. İslâm bunu her-
hangi bir otoriteden/iktidardan değil, 
mabedlerin inşasında olduğu gibi, doğ-
rudan doğruya Müslümanlara yüklediği 
bir sorumluluk olarak onlardan ister.
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İslâm’a göre din bildirilmiş bilgi demektir; bilgi 

ve o bilginin insanda amel hâline getirilmesi, yani 

peygamber örnekliğindeki sünnet. Yapısal olarak 

“din adamı” gibi kurumsal varlığa, oluşuma müsait 

olmayan ve meşruiyet vermeyen İslâm için esas 

mesele bu “bilgiyle” insanın/inananın eğitilmesidir. 

İslâm bunu herhangi bir otoriteden/iktidardan değil, 

mabedlerin inşasında olduğu gibi, doğrudan doğru-

ya Müslümanlara yüklediği bir sorumluluk olarak 

onlardan ister. Eğitimin amacı Hıristiyanlık ya da 

ulus devlette olduğu gibi ideal bir cemaat /ümmet ya 

da ulus inşa etmek değil, ideal bir Müslüman modeli 

inşa etmektir. 

IV

İnsanın belli bir dine/dünya görüşüne göre 

düzenlenmesi olarak ifade edilse de, eğitimi sözünü 

ettiğimiz bu genel çerçeveyle sınırlandırmak müm-

kün değildir aslında. Her bilgi ve bilginin aktarımın-

da olduğu gibi, eğitim bütün bu hudutları zorunlu 

olarak aşar. Eğitim dediğimiz “bilgi” temelli faaliyet 

bu yüzden kendinde içkin üç önemli hususu gün-

deme getirir; bunlar insan, bilgi ve bilginin aktarımı 

meselesidir. 

Her eğitim telakkisi kendine göre ortaya koyduğu 

bir insan tanımından hareket eder. Yani eğitim faa-

liyeti bizim insanı tanımlama biçimimizden bağım-

sız cereyan eden bir faaliyet değildir. Dolayısıyla 

bu da bizi zorunlu olarak üç hususla karşı karşıya 

getirir; a) nasıl bir insan tanımını esas aldığımız; 

dinsel mi yoksa hümanist mi? b) nasıl bir insan 

modeli yetiştirmek istiyoruz; modern zaman insanı 

olarak birey mi, yoksa mümin/mümine mi? c) bu 

insana nihai anlamda nasıl bir amaç yüklüyoruz? 

Modern zamanların Batısında insan “öz” ve “varoluş” 

düalizmi üzerinden anlamlandırılmıştır. Sözgelimi 

Hıristiyanlık insanın eğitimle istenilen şekle sokula-

bileceğini söylerken, aynı zamanda insanın doğuştan 

getirdiği hususiyetlerin olduğuna vurgu yapmıştı. Bu 

yüzden insanı kırılgan hâle getirmeden dinî değer-

lerle eğitmek gerektiğini söylüyordu. Modern anlayış 

insanın eğitim yoluyla istenilen şekle sokulabileceği 

fikrini Hıristiyanlık’tan devralırken, onun kendine 

ait bir öz’e sahip olduğu fikrini reddetmiştir. İnsan 

tabiatının sabit olmaktan çok harici şartlar tara-

fından oluşturulduğuna ve zaman içinde değişim 

yaşadığına inanmıştır. Hıristiyanlık, günahkâr varlık 

olarak tanımladığı insanı eğitimi ve harici şartları 

değiştirerek mükemmel bir varlık hâline getirmenin 

mümkün olacağını iddia etmiştir. 

Söz konusu ettiğimiz ikinci husus olan bilgi 

meselesinde karşımıza yine üç önemli nokta çıkıyor. 

Bunlardan biri bilginin kaynağı meselesidir; yani 

bilgiye kaynaklık eden nedir veya bilgi meşruiyetini 

neye/hangi kaynağa dayandırmaktadır? İkincisi bil-

ginin amacı meselesidir; bilgi insanı nasıl bir insan 

kılma kapasitesine sahiptir. Yani bu bilginin insanı 

ahlaklı, muttaki yapmak gibi bir muhtevası, bir kay-

gısı var mıdır, olması gerekir mi; ya da hayatın dinî/

ahlaki muhtevasına önem vermesi lâzım mı? Üçüncü 

husus olarak bilginin elde edilmesi meselesi; tarih-

sel tecrübe içinde batıda bilginin hâsıl edilmesini 

sağlayan, dolayısıyla bilgiyi kendi tekelinde tutan 

başlangıçta kilise olmuştur. Bilginin tekelini yahut 

sahipliğini Rönesans’a kadar bir kurum olarak kilise 

elinde tutmuştur. Modern zamanlarda bu durum 

nisbi bir değişimden geçmiş, demokratikleşmenin 

neticesi olarak bilgi kilisenin tekelinden çıkmış fakat 

bu defada modern ulus devletin tekeline geçmiştir. 

Bağımsız bir mevkiye sahip olsa da üniversite niha-

yette modern ulus devlete meşruiyet ve yol gösteri-

cilik sağlayan pozitivist bilginin rahmini temsil eder.

Üçüncü olarak burada da bilginin aktarımıyla 

ilgili olan iki hususu söz konusu etmemiz gerekir. 

Bunlardan biri bilginin aktarım aracı olarak okuldur. 

Diğeri de modern devletin kendine karşı bir tehdit 

olarak gördüğü, bu yüzden de modern zihniyetin 

değersizleştirmeye çalıştığı bilginin kadim aktarım 

“aracı” olan ev/ailedir. Zira yukarıda da belirttiğimiz 

üzere eğitim için bir kuruma gelen hiçbir çocuk 

sadece “çocuk” değildir; o kendisiyle birlikte bir 

aileye ait belli bir “kültürü” de beraberinde getirir. 

Bu durumda sorulması gereken başka sorularda 

ortaya çıkmakta; çünkü Müslüman ailenin eğitim 

karşısında kendini yabancılaştırdığı, Müslümanlığını 

bir yaşam biçimi olmaktan çıkararak başörtüsü/sakal 

gibi harici görünüşe mahkûm ettiği bir süreci tec-

rübe etmekteyiz. Bu yüzden, acaba eğitim sürecinin 

ilk basamaklarında çocuk “kurumlar” aracılığıyla mı 

eğitilmelidir; yani eğitimini bugün Müslümanların 

ulaşmak/yararlanmak için kendilerini helak ettikleri 

“anaokulu” gibi bir kuruma mı devretmeliyiz, yoksa 

çocuk ailenin kendine özgü dünyası içerisinde mi 

eğitilmelidir? Bilginin ticaretini haram kılan bir dinin 
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evreninde paraya ve sınıfsal rekabete davet eden 

anaokullarını/kolejleri nereye koyacağız? İdeolojik 

bir tercih olarak bilgiyi ve eğitimi tekeline alarak 

salt okula indirgeyen modern eğitim telakkisini 

kendi egemenliği için kullanan ulus devlet olmuştur. 

Hayatı da ona göre kurup devamını sağladığı için 

eğitimi fetişleştirmiş, soyut bir tanrısal güce dönüş-

türerek insanı kendi egemenlik “ayetleri” karşısında 

-buna Müslümanlar da elbette ki dâhildir- sürekli 

tapınma hâli içinde tutuyor. Ailenin görevini okula 

devretme isterisi içindeki Müslüman için sahi bu 

okul dediğimiz “terbiyeli” ve “”düzgün” vatandaş 

yetiştiren fabrikaların nihai anlamda sahibi kimdir; 

orada öğretilen bilgi kime aittir? Bu konuda pek 

çok şey söylenebilir fakat sahipliğin Müslüman’a ait 

olmadığı bilinmektedir. 

Ortaya çıkışıyla beraber modern ulus devlet, 

insanın içinde eğitilip sosyalleştiği dünya olan aileyi, 

kendi ideal ve amaçları için bilerek göz ardı etmiş-

tir. Hangi din veya dünya görüşünden/ideolojiden 

olursa olsun geleneksel olarak nitelendirdiği her 

toplumdaki aileye ait değerleri/kültürü kendi oto-

ritesine karşı tehdit odağı olarak algılamıştır. Kendi 

ürettiği değer ve kültürü yaygınlaştırmak için ulus 

olarak bütün toplumun topyekûn eğitilmesini, bilgi 

ve okul olarak kendi tekeline almak üzere zorlu bir 

mücadele vermiştir. Kiliseye karşı verilen bu savaş 

batıda yaklaşık 1840’lar da başlamış, 1890’lara 

gelindiğinde eğitim büyük ölçüde modern devletin 

eline geçmiştir. Okul artık modern ulus devlete ve 

onun pozitivist bilgisinin öğretilerek/ezberletilerek 

aktarıldığı bir “mabed” olurken, aile her zaman tabiî 

ki burjuva bir aile olarak kendi mahrem dünyasının 

değerlerini ve bağımsızlığını korumaya, bilginin 

bir hayat tarzı olarak yaşanıp çocuğa aktarıldığı yer 

olmaya çalışmıştır. Aile uğradığı kırılmalara rağmen 

bu kadim rolünü tarihte ilk defa modern eğitim ve 

kapitalist üretim tarzıyla terk etmek mecburiyetinde 

kaldı. Müslüman aile de günümüzde benzer bir kırıl-

madan geçiyor; kadının başörtüsüyle “iş hayatına” 

yani kapitalizmin üretim ağlarına katılması hususun-

da atılan sevinç naraları buna işaret etmekte. 

V

Çağımızın modern demokratik devleti daha baş-

langıçta kendinin kimliklendirilip “vatandaş” hâline 

getirdiği insanı “özgür birey” şeklinde tanımlar. 

Modern demokratik toplumda bu tanım eğitimin 

kendine has formlarını ve bilhassa siyasal kültü-

rü hayati derecede önemli bir mevkiye yerleştirir. 

Özgürlüğü tasdik edilen birey bu tanıma rağmen, 

herhangi bir sebepten dolayı eğer bir sınıfın, etnik 

bir topluluğun veya dini bir cemaatin, üyesi ise, 

bu sadece bir “tesadüf” olarak addedilir. Özgürlük 

açısından kısıtlayıcı unsurlar olarak kabul edilen bu 

aidiyetlerin her şeye rağmen sivil kültür vasıtasıyla 

ortadan kaldırılacağına inanılır. Sivil toplumun bu 

ihtiyaç tekelinde kendisi için uygun gördüğü eğitim, 

bu nedenle hiyerarşi ima eden her türlü ilişkiyi, 

yapıyı ve bağlılık biçimini izafileştirmeye çalışır 

ve nihai olarak bunları ortadan kaldırmak gibi bir 

hedefe sahiptir. 

Bunu iki sebepten dolayı yapar. Görünür sebep-

lerden biri eşitlik kaygısıyla alakalıdır. Modern 

demokratik devlet vatandaşın kimliğiyle alakalı ola-

rak hiyerarşi çağrıştıran herhangi bir farklılığa, kendi 

eşitlikçi ideolojisine aykırı bulduğundan asla taham-

mül gösteremez. Görünmez hususiyetiyle dikkatler-

den kaçan ikinci sebebe gelince, bu da vatandaşın 

bağlılık meselesiyle ilgilidir. Modern ulus devlet 

sadece kendisine bağlılık istediğinden, bunun hari-

cinde kalan her türlü bağlılık biçimini vatandaşın 

kendine olan bağlılığını sekteye uğratacağını var-

saydığından kendine karşı bir tehdit olarak görür. 

Modern ulus devlette eğitim bu bağlılığın meşru 

olduğuna ve devamını sağlamaya vatandaşı ikna 

etme işlevi görür. 

Bunlar yanında demokratik devlet, aynı zaman-

da teknolojik bir devlet olduğundan ayrıca eği-

tim endüstriyel ekonominin ihtiyacı olan teknik 

eleman ve uzman işçiler yetiştirmek gibi bir rol 

üstlenir. Fakat eğitimin, esas yerine getirmesi gere-

ken, modern iktidarın öngördüğü vatandaşın “icad” 

edilmesi ve kendini diğer bütün vatandaşlarla eşit 

görmesini sağlamaktır. Bu ilke toplumun, dinsel ola-

nın haricindeki bütün kültürel imkânlarının seferber 

edilmesini gerekli bulur. Neticede sivil kültür sivil 

eğitimi destekler, sivil eğitim de sivil vatandaşı. 

Modern devletin cemaati “toplum”dur; yani ulus. 

Bu devlet kendi cemaati olarak toplumu kurarken 

herhangi bir dini/inancı dikkate almadan eşit ve 

özgür “vatandaş” kavramından hareket eder. Ama 

hayatın akışında eşitlik söz konusu olmadığından 

vatandaşını eşit ve özgür bireyler hâline getirmek 

üzere eğitim dediğimiz imkânı kullanır. Aslında 
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ikna etme ve boyun eğdirme süreci olarak bu süreç 

Müslüman’ı da, Hıristiyan’ı, Musevi’yi ya da Budist’i 

de vatandaşa dönüştürme ameliyesi olarak cereyan 

eder. Ulus devlet buna, dini olmayan değerlerle insa-

nın şekillenmesi olan “sivil kültür” demektedir; özel 

ve kamusal alanları vatandaşı için bununla düzenler. 

Sivil kültür hem istenen zihniyetin oluşturulmasında 

hem de ikna edici kuvveti yüksek olan bir misyona 

sahiptir. 

Ulus devlete göre kendi egemenliği altında bulu-

nan hiçbir vatandaş, hiçbir zaman sivil değerlere 

yeteri kadar sahip olamaz, bu yüzden onun hayata 

hazırlanmak üzere sürekli eğitimden geçirilmesi 

gerekir. Bu sebeple eğitimi egemenliği altındaki 

bütün toplumu kapsayacak şekilde ve bir görev 

olarak devletin kendisi yerine getirir. Vatandaşını 

düşündüğünden dolayı değil, meşruiyeti cihetinden 

bu onun için önemlidir. Burada sözü edilen hayata 

hazırlama meselesine baktığımızda devlet tarafından 

öngörülmüş, sınırları belirlenmiş veya inşa edilmiş 

bir hayat var ve insan buna eğitim yoluyla hazır hâle 

getirilmektedir. Sebep olarak gösterilen de hayata 

katılmakta olan yeni unsurlardır; yani değerler, 

teknolojiler. Kültürlerin katılımı sebebiyle, insanın 

zaruretten dolayı buna hazır hâle getirilmesidir. 

Aslında bugün de yürürlükte olan bu tanım hayat-

la alakalı herhangi bir “sabite ya da değişmezlik” 

öngörmez, böyle bir şeyi içermez, kendisi de herhan-

gi bir kaynağa referansta bulunmaz. Bu hâliyle dile 

getirilen eğitim telakkisinin olmayan bir yaşam biçi-

mi aşılamaya çalıştığını söyleyebiliriz; modern ikti-

dar kendini bunun teminatı olarak görür. Modern 

hayat tarzının insan zihninde hem süreklilik hem de 

meşruiyet kazanmasının sebebini bu eğitim mode-

linde bulması tesadüf sayılamaz. Bu durumda post-

modernizmin savunduğu gibi acaba hayatın sabitesi 

olmamalı mıdır; ya da böyle bir hayat telakkisi İslâmî 

olabilir mi?

Modern toplumda hayatın biçiminin temel değer 

ve parametrelerini iktidar/devlet koyar, yakın zama-

na kadar pozitivist ideoloji temel alınarak bunlar 

koyuluyordu. Günümüzde ise eğitim postmodern 

toplumun değerlerine göre yeniden düzenlenmekte. 

Şimdilerde bu içerikteki kitaplar artık Müslüman 

çevrelerin dindarlarına yazdırılmakta. Oysa hem 

yaşanan uzun bir tecrübenin ışığında, hem de 

modernleşmenin getirdiği can yakıcı bir sorun ola-

rak, devlet-eğitim ilişkisinin yeniden düşünülmesi 

gerekmekte. Evvela şunu kaydetmekte fayda var; 

bir mucize olarak İslâm’ın bilgi biçimi herhangi bir 

kurumun kendi tekeline alabileceği bir bilgi biçimi 

olmaması hususiyetiyle tebarüz eder. Tam da bu 

bilginin karakteristik hususiyetinden dolayı bütün 

Müslümanlar istese ve bir araya gelse dahi İslâm 

dininden “teokratik” bir yapı çıkarmak asla mümkün 

değildir. Teokratiklik “din adamlarının idaresine” 

indirgenecek kadar basit bir mesele de sayılamaz: 

İslâm’da nasıl ki mescitlerin yapımı meselesi doğru-

dan doğruya müminlere bırakılmışsa, eğitim de her-

hangi bir kuruma değil, müminlerin kendi sorumlu-

lukları altındaki emanetleri olan çocuklarından dola-

yı inananların kendilerine bırakılmıştır. Müslüman 

bir toplum kendi kendini eğiten bir toplumdur. Bu 

durumda biz nasıl bir bilgiyle bu eğitimi yerine geti-

receğiz, sorusu üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. 

Eğitimden bahsetmek papağanca tekrarladığımız 

gibi sadece pedagojik bir meseleyi gündeme getir-

mez. Gündeme gelmesi gereken esas husus, hayat 

dediğimiz kavram ve gerçekliktir. Bugün hayatı taraf-

sız bir şey gibi ele alıyor ve algılıyoruz; eğer böyleyse, 

bu demektir ki Müslüman zihin hayata artık rahim 

görevi yapmıyor, tersine hayat -tabii ki onun yaşanan 

biçimi- zihnin rahmi olmuş demektir. Eğer eğitim 

hayata hazırlanmaksa ve hayat “tarafsız” değilse, 

bizim evvela hayatı tanımlamamız gerekmektedir. 

Bir hayat tarzı eğer zihnin rahmi olmuşsa, bu zihin 

bize -ve tabiî ki İslâm’a uygun- nasıl bir hayat tarzı 

tanımında bulunabilir ki? Sapkın bir kültürün peda-

gojisi, psikolojisi, sosyolojisi hele felsefesiyle bu 

olmaz; felsefeyi tanımlamaktan aciz bir teolojiyle de 

bu asla anlaşılamaz. 

Bugün temel sorunumuz sadece bilginin aktarıl-

ması değildir; hatta Müslümanların tam da “kolej-

leştikleri” ve “imam hatipleştikleri” bir dönem-

de, sadece bilginin öğretilmesiyle değil, daha çok 

“üretilmesi” sorunuyla da karşı karşıyayız aslın-

da. Bizi zihnen Müslümanlaştırarak özgürleştire-

cek dünyaya Müslüman’ca bakma ve Müslüman’ca 

anlamlandırma imkânı sağlayacak bir bilgi; modern 

dünyanın bilgi kirliliğinden kurtaracak ve hayatı 

kurmaya rehber olacak bir bilgi. Kabul edelimki 

İslâm hakkında bilgi edinmek, yani din derslerinin 

çoğaltılması ve öğretilmesi, İslâmî eğitim anlamına 

gelmez. Çünkü bu bilgi batıdaki okullarda, üni-

versitelerinde de öğretilmektedir. İslâmî eğitimin 

bu yüzden İmam Hatip Okullarına (Liselerine) ve 
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İlahiyat Fakültelerine indirgenmiş olması ciddi bir 

sorundur ve bu Müslümanları kendi bilgi gelenek-

lerinden adım adım uzaklaştırmaktadır. Başlangıçta 

bir ihtiyaç olarak bu kurumlar hem laik uygula-

maların bir ürünü hem de ona duyulan tepkinin 

ifadesi olmuştur. Bilginin bizzat kendisi, tabiatı, 

muhtevası üzerinde yoğun tartışmaların sürdüğü 

günümüzde bu kurumları var eden zihniyet ve şart-

lar, Müslümanlar farkına varmak istemese de kökten 

değişmiştir. Dolayısıyla Müslümanların İmam Hatip 

Okullarından ve İlahiyat dediğimiz teoloji fakülte-

lerinden ne bekledikleri hususunda bir karara var-

maları gerekmektedir. Çünkü bu kurumları önem-

seyenler istememiş olsalar bile farkında olmaksızın 

İslâm adına yeni tip bir laiklik/sekülerlik ve bununla 

bağlantılı olarak farklı bir zihniyet yapısının oluşu-

munda önemli roller üstlenmektedirler. Yaşadığımız 

bu tecrübeden hareketle durup dururken binlerce 

medresenin eğitim verdiği Pakistan’a İmam Hatip 

Okulları açılması, ve yine hafızlarının bol olduğu bir 

ülke olarak Çad’a İlahiyat Fakültesi kurulması yeni 

bir İslâm anlayışının projeleri olma ihtimalini düşün-

meyi haklı kılacak veriler sunmaktadır. 

VI 

Osmanlı’da iki ana akım olarak doğup geli-

şen II. Mahmut ve II. Abdülhamit modernleşme 

anlayışları Cumhuriyet döneminde laik ve İslâmcı 

akımlar olarak devam etti. Bu anlayışların eğitim-

deki yansımaları laik kesimde “Köy Enstitüleri” 

İslâmcı kesimde de “İmam Hatip Okulları ” şeklinde 

oldu. Biri tasarladığı modernleşme idealine Köy 

Enstitüleri aracılığıyla diğeri de bu ideale İmam 

Hatiplerle ulaşacağına inandı. Eğitimin amacı iki 

taraf için de modernleşmeyi kendi tasarımlarına 

göre gerçekleştirecek insan modelini inşa etmekti; 

biri bunu laik diğeri de dindar bir insan modeliyle 

başaracağını ummuştur. Ancak kabul edilmeli ki bu 

tecrübe her iki taraf için de başarısızlıkla neticelendi. 

Biri yaklaşık yedi senelik bir uygulama sonrasında 

tarih sahnesinden çekildi, diğeri de Müslümanların 

modernleşme tarihinde derinden duyulan bir istekle 

rol almış olmasına rağmen bu kurumların eğittiği 

insan modeli zihnen ve taşıdığı ideallerle İslâm’dan 

çok modernliğe daha yakın olmuştur. Modernlikle 

İslâm’ın sentezini kurma sürecinde gösterdiği esnek-

lik, İslâmcılığa pragmatik bir ahlak anlayışı, modern-

leşmeye de meşruiyet ve dinamizm katmıştır. Laik 

modelin de dini bir “sermaye” olarak modernleşme 

sürecine katamamış olmasından dolayı, savunduğu 

laiklik aynı zamanda kendi sonunu hazırlamıştır.

İslâm’ın eğitim tarihinde rastlamadığımız, ancak 

Cumhuriyet devri ile beraber İslâm’a/Müslümanlara 

eklemlenen İlahiyat ve İmam Hatip Okulları bu 

dönemin laik ideolojisinin siyasal/kültürel dünyası 

içinde ortaya çıkarken bir yandan tepkisel bir muh-

teva kazanmış, diğer yandan da eğitiminden geçen-

leri aynı gelecek tasarımına sahip ve aynı idealleri 

paylaştığı karşıtının benzeri; yani amel olarak dindar, 

zihniyet olarak laik/seküler yapmıştır. Nevzuhur 

hâlleriyle bu kurumlar İslâm hakkındaki bilgi akta-

rımını İslâm düşüncesi ve İslâmî eğitim şeklinde 

anlamışlardır. Başından itibaren İslâmî bilginin epis-

temolojik imkânlarını esas alacak bir muhteva ve 

kapasiteye sahip olamadıklarından bir türlü İslâm’a 

ait özgün kurumlar olma vasfı kazanamamışlardır. 

Bahsettiğimiz kurumlar daha ziyade pozitivizme açık 

sentezci bilgi anlayışlarıyla dikkat çeker, bu husu-

siyetleriyle aslında daha çok “çağdaş” Müslüman’ın 

çelişkili hâlini yansıtırlar. 

Hakikatle İslâmcılığın kısmen de olsa bir yan-

sıması olan bu kurumlar, neredeyse batı adına 

teşhis koyarak, Hıristiyanlık’ta pek kabul görme-

yen bir şeyin İslâm’da mümkün olacağını ileri 

sürerek “imanla” bilimi uzaklaştırmak istemiştir. 

Yabancılaşmış gördüğünden evvela “aydının” yerine 

“münevveri” laikin karşısına da dindarı konumlan-

dırmıştır. Ama daha çok gelenekle modernliği buluş-

turmanın mümkün olduğuna dair kuvvetli bir inancı 

yansıtırlar. Aslında Cumhuriyet döneminin dindar 

Müslümanları tarafından İslâm adına dile getirilen 
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eğitim düşüncesi bütünlüklü olarak ele alındığında 

böyle bir temele dayalıdır. Şayet bu inancın meşru-

iyeti gölgelenirse böyle umut ve idealler taşıyan bu 

eğitim anlayışının temelleri büyük ölçüde sarsıntı 

geçirecekitir. Bir cihetten bu laik modernliğe ya da 

Kemalist modernleşmeye karşı dindar modernleş-

meye kapı açan bir projedir; buna göre insan dindar 

olduğu nisbette modernde olacaktır. 

Mesele bu kurumların nasıl büyük zorluklarla, 

çeşitli risklerin/tehlikelerin göze alınarak ve büyük 

feragatler neticesinde meydana getirilmiş olmala-

rından ibaret değildir. Bunların her türlü takdirin 

üstünde ve büyük duaları hak etmiş bir çabanın 

neticeleri olduğu bilinir. Sorun bu eğitim kurum-

larının İslâm’ın meşru eğitim geleneği içindeki 

olumlu ya da olumsuz anlamdaki yerleri de değildir. 

Buradaki ve günümüzdeki temel sorun, hakikatin 

olmadığı, her şeyin izafiliğinin ilan edildiği post-

modern zamanlarda, Müslümanların kendileri için 

İslâmî gelecek arayışlarında onsuz olması asla müm-

kün olmayan İslâmî bir bilginin/epistemolojinin 

imkânının nerede aranacağıdır. 

Günümüzde karşılaştığımız sorunların karşımıza 

çıkardığı ve mutlak surette farketmemiz gereken esas 

mesele yeni bir süreçten geçmekte olduğumuzdur; 

bundan dolayı her ne surette olursa olsun eski döne-

min siyasal ve kültürel alışkanlıklarını ve ona karşı 

yaptığımız mücadele sırasında elde ettiklerimizi bir 

kenara bırakmak durumundayız. Şartlarıyla, taşıdığı 

tehdit ve dayatmalarıyla mahiyeti itibariyle farklı olan 

yeni bir dönem de yaşamaktayız artık. Bu döneme ait 

“zamanın ruhu” bizi birçok şeyi yeniden düşünmek 

mecburiyetinde bırakmakta. Postmodern bir dönem-

de salt Kemalist ideoloji karşıtlığı yapmak şeklindeki 

eski alışkanlıkları artık sürdüremeyiz. Böyle bir şeyin 

imkânları günümüzde ortadan kalktığı gibi, bunun 

bizi uzun bir tecrübe içinde öğrendiğimiz üzere, 

esas alınması gereken aslî güzergâhımızdan da bir 

hayli uzaklara savurduğunu artık görmek lazım gelir. 

Zira laikler bize benzemedi, eğer görünüşe değil 

de mahiyete ve zihniyete bakarsak kabul edelim ki 

biz onlara daha çok benzedik. Zamanın ruhu ya da 

post-Kemalist dönem bize hem Kemalizm’i tasfiye 

eden şartları, hem de bu yeni şartlar içinde İslâm’ı 

ve Müslümanların şimdi ve geleceklerini yeni baştan 

düşünmemiz gerektiğini hatırlatan hususiyetler taşı-

makta. Geçmişte kullandığımız yol ve yöntem bize 

yeni bir ufuk açma imkânını asla vermedi, bu yet-

mezmiş gibi bir de bizi muhalefet ettiğimiz yapının/

düşüncenin kötü bir kopyası hâline getirdi. 

VII

Hayat, öncede söz konusu ettiğimiz gibi, amel-

den/faaliyetten evvel bilgi üzerine kuruludur; insani 

faaliyet ya da ameli anlaşılabilir kılan da aslında 

budur. Kendine emanet verildiğinden Müslüman’ın 

sorumlu tutulduğu hayatı günümüzün postmodern 

kültürü içinde hangi bilgi üzerine kuracağı, hangi 

bilgi üzerinden yürüteceği meselesi, muhtemelen her 

zamankinden daha çok bugün ayrı bir öneme sahip-

tir. Zira çağdaş dünyaya ait hakikati reddeden felsefi 

telakki hayata temel olacak her türlü bilgiye izafî bir 

içerik katmakta, bilginin insan için öneme haiz rolü-

nü işlevsiz hale getirmektedir. Bunun doğurduğu bir 

netice olarak hiç yıkılmayacak gibi görünen birçok 

şeyin bugün “yıkıldığına” şahitlik ediyoruz. Kendine 

ait dinamikleriyle algımız ve tabii olarak hayatı-

mızı değiştiren bu yıkımların ne anlama geldiğini, 

Müslümanlığımızı ne şekilde inhisarı altına aldığını 

düşünmek durumundayız.

Günümüzün dünyasında hayatı düzenleme 

hususiyeti ya da buna dair bir ima taşıyan, kaynağı 

insan haricinde olan herhangi bir bilgi baskıcı, tota-

liter, ataerkil, dolayısıyla insan özgürlüğüne karşı bir 

tehdit olarak anlaşılmakta. Eğer toplumla ilgili bir 

mesele varsa buna toplumun kendi içinde tartışarak 

karar vermesi, yok eğer bireyin kendisiyle alakalıysa 

Günümüzde karşılaştığımız sorunların 
karşımıza çıkardığı ve mutlak surette 
farketmemiz gereken esas mesele yeni 
bir süreçten geçmekte olduğumuzdur; 
bundan dolayı her ne surette olursa 
olsun eski dönemin siyasal ve kültürel 
alışkanlıklarını ve ona karşı yaptığımız 
mücadele sırasında elde ettiklerimizi 
bir kenara bırakmak durumundayız. 
Şartlarıyla, taşıdığı tehdit ve dayatma-
larıyla mahiyeti itibariyle farklı olan 
yeni bir dönem de yaşamaktayız artık. 
Bu döneme ait “zamanın ruhu” bizi 
birçok şeyi yeniden düşünmek mecbu-
riyetinde bırakmakta.
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buna da sadece bireyin kendisinin karar vermesi 

isteniyor. Her iki hâlde de hariçten alınabilecek 

herhangi bir referans veya gelebilecek herhangi bir 

çözüm, baskıcı ve özgürlük karşıtlığı şeklinde nite-

lendirilmekte. Bugün otoritenin her türlüsünü hiçe 

sayan gayrimeşru addeden bir bilgi biçimi ve zihni-

yet tarzıyla karşı karşıyayız. Modern bilginin teorik 

yapısında meydana gelen kırılmayı bunu meydana 

getiren önemli sebep olarak sayabiliriz. 

Klasik hakikat telakkisini yerinden eden bu 

kırılmayla beraber artık yeni bir çağda sayılırız; 

hem yeni bir bilgi hem de buna bağlı olarak her 

şeyi melezleştiren yeni bir değişim biçimi sözko-

nusudur. Elektronik teknolojinin, siber ortamların 

dünyasında; bilim, teknoloji ve küresel çapta cere-

yan eden iktisadi ilişkilerin sürüklediği bir akıntının 

içinde yüzmekteyiz. İrfani bilginin sınıflandırmasıyla 

konuşursak, bugün nebatat, hayvanat ve insanat bir 

melezleşme sürecinden geçiyor. Bu, sadece biyolojik 

bir melezleşme değildir; insanoğlu zihin olarakta 

melezleşiyor. İkisinin tahrif olmuşluğuna rağmen, 

İslâm da dâhil olmak üzere üç dinin müntesiplerinin 

büyük bir kesimi bundan şikâyet eder durumdadır.

İletişim teknolojilerinin yaygınlık kazandırdığı 

popüler ya da postmodern kültür ve siyaset ya da 

diyelimki yeni bir “politik kültür” Müslüman’ı da 

zihinsel olarak melezleştiriyor. Yaklaşık üç asırdır 

hükmünü sürdüren klasik bilgi telakkisinin uğradığı 

kırılmanın değişime uğrattığı bilgi, toplum ve siyaset 

anlayışı Müslüman zihni ait olduğu paradigmadan 

köklü bir şekilde uzaklaştırmakta. Yeni politik kültür 

doğru ile yanlış, adalet ile zulüm, güzel ile çirkin, 

kadın ile erkek arasındaki farklılıkları önemsizleştiri-

yor; insanın ve kavramların fıtratına hudutları eriten 

bir hususiyete sahip laikliği sekülerleştirerek dindar-

lara nisbeten özgür bir alan açıyor. Sadece Kemalist 

otoriteyi eleştirmeye imkân sağlamıyor, bu aynı 

zamanda İslâm’daki otorite ve itaat kavramlarını da 

yerle bir etmekte; bu da neticede imanın ve ahlakın 

insan kalbindeki yerini ve düzenleyici rolünü tesirsiz 

hâle getiriyor. Bu bilgi biçimi bizim Müslüman’a/

insana olduğu kadar; topluma ve kıymet biçme tarzı-

mızı da kendine göre şekillendirmekte. Hamdolsun 

Müslümanız, eğer kendi hesabıma konuşacak olur-

sam, dünyaya yeteri kadar Müslüman’ca bakama-

dığımı veya kirlenmiş zihnimden dolayı ciddi şekil-

de Müslüman’ca bakamadığımı söyleyebilirim. Yani 

dünyaya daha çok kışkırtılmış nefsimin isteklerine 

göre bakmaktayım; baktığım biraz mürekkep yala-

dığımdan sosyolojinin, felsefenin, psikolojinin ya da 

iktisadın gözüdür. Bundan Allah’ın muradına uygun 

bir Müslümanlık maalesef çıkmıyor.

Günümüz dünyası postmodern bilginin ellerinde 

yeniden şekillenmekte. Bu da karşımıza üzerinde 

yeniden düşünmemiz gereken üç önemli husus 

çıkarıyor. Biri bilgi meselesidir; yani postmodern 

zamanda İslâmi bir bilginin imkânı meselesi. İkincisi 

bilginin nasıl ve hangi “zihinle” hâsıl edileceği, 

yani içtihad meselesidir. Üçüncüsü de bilginin nasıl 

veya kim tarafından pratiğe döküleceği yani talim 

ve terbiye edileceğidir. Diğer bir ifadeyle çağdaş 

Müslüman’ın/insanın fıtratına yabancılaşmış bedeni 

ve kışkırtılmış, iğvaya uğratılmış nefsinin olması 

gereken yerine nasıl “iade” edileceği meselesidir. 

Bilgi, bilindiği gibi tarafsız değildir; hiçbir bilgi 

nötr sayılmaz. Ataullah İskenderi’nin dediği gibi, 

“söylenen her söz içinden çıktığı kalbin libasını 

taşır.” Batı dünyasında dün modernlik, bugün de 

postmodernlik bilgiyi kendi mantık, dünya görüşü 

ve bu dünya görüşünün önceliklerine göre hem 

hâsıl etmekte, hem de istediği biçimde yeniden 

yapılandırmaktadır. Daha çok yürürlükte olan ihti-

yaç, sağlık, iktisat, sanat, haz, gelecek tahayyülü ya 

da hayat telakkisinin gerekli gördüklerine göre bu 

gerçekleşmekte.

Bu durumda bilginin izafileştiği, bu bilgi aracılı-

ğıyla her şeyin izafileşerek kirletildiği çağdaş dünya-

da, acaba İslâmî bir bilginin imkânını nerede arama-

lıyız? Zira başka bir kültürün içinde sosyalleşirken 

kirlenen, kendi Müslümanlığını da kirleten; dünyaya 

artık Müslüman’ca bakma ve anlamlandırma kabili-

yetini, dolayısıyla ferasetini yitirmiş bir Müslüman 

zihinle karşı karşıyayız. Hayata ve onun ilişkilerine, 

eşyalar dünyasına ve bunlarda içkin zulme, ada-

let adına bakabilen ve anlamlandıran Müslüman 

bir zihnin inşası günümüzde entelektüel bir istek 

değil, artık bir zarurettir. Müslüman olarak değil, 

Müslüman’ca bir hayat yaşandı, bu hayatı Allah izin 

verirse gelecek nesiller için “teminat” altına almayı 

sağlayacak, ahireti bu dünyaya katarak yorumla-

maya aracılık edecek bir bilginin inşasına nereden 

başlayabiliriz. 

Bilindiği gibi İslâm’da bilgi faaliyetine temel teşkil 

eden Kur’ân ve Sünnet’tir. Bu mesele kendisiyle bera-

ber ayrıca iki önemli hususu zaruri olarak gündeme 

getirir. Biri söz konusu kaynaklardan hareket ede-
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rek İslâmi bilgi faaliyetinde bulunan “aktör” olarak 

âlim yani müfessir/müçtehiddir. Diğeri de Allah’ın 

rızasıyla dolu bu çabada ona kılavuzluk edecek olan 

“usul”dür. Usul’ü esas alarak epistemolojik faaliyetini 

gerçekleştiren bu “aktör” zaten herhangi bir sebepten 

dolayı değil, kullandığı usulden dolayı bu kimliği 

alır. 

Batı da “sciencia” , biz de ilim/bilim olarak ter-

cüme edilen bu kavram ortaçağda olduğu kadar, 

modern çağda da hayatı belirleyen önemli bir ente-

lektüel yere sahiptir. Bilhassa modernleşmenin getir-

diği Müslüman’daki bilgi ve zihin kirlenmesinin 

neticesi olarak “Müslüman teologlar” bunu batıdaki-

nin muadili olarak gördüklerinden bugün kendileri 

için rahatça ve istekli bir şekilde kullanmaktadırlar. 

İlim/bilim “ehli” gibi, hem İslâm’dan hem de modern 

olandan paye edinmeye imkân veren bu kulla-

nım İslâm’da asla bir karşılığını bulamayacağımız 

“teolog” için bir tatmin imkânı sağlasa da, bunun 

İslâm’daki “ilim” kavramıyla uzaktan yakından her-

hangi bir ilişkisini kurmak mümkün değildir. Kabul 

edelim ki hâlâ tefrik etmekte zorlandığımız İslâm’ın 

dediği “el-ilm” ile batılı anlamdaki “sciencia” köken 

mahiyet ve amaç itibariyle birbirlerinden farklıdır. 

Bu yüzden İslâm’da bilginin aktörüne “ilim ehli” 

denirken bu başka bir şeye, evvela kökeni vahiy 

olana ve dolayısıyla “usul’e işaret eder. İlim ehli 

sadece bilgi, yani epistemolojik faaliyette dolayısıyla 

içtihatta bulunan biri değildir, aynı zamanda sahip 

olduğu bilgiyle evvela kendini “talim ve terbiyeye” 

tabi tutmuş, yani kalp ve beden/amel olarak düzen-

lemiş biridir. O varisi olduğu için peygamber ahla-

kının sürdürücüsüdür. Müşahhas bir şekilde evvela 

görmek, sınamak imkânı verdiği için insanlar, zaten 

ona bu sebeple teveccüh eder ve inanır. Öte yandan 

bu İslâm’da epistemolojik önderlikle aynı zamanda 

toplumsal önderliğin ayrıştırılamazlığına işaret eder, 

bir de müçtehid ile usul arasındaki ilişki meselesine. 

Oysa modern paradigmada değer alanlarının ayrış-

tırılmasından dolayı epistemolojik önderlik “yasa 

koyucu” olarak bilim adamı ya da entelektüele top-

lumsal temsil/önderlik te siyasetçiye bırakılmıştır.

Kur’ân ve Sünnet’ten hareketle İslâmî bir bilginin 

elde edilmesinde sözünü ettiğimiz aktör yanında, 

ikinci önemli husus olarak “usul” meselesi yer 

alır. İslâm’da, batı epistemolojisinde görüldüğü gibi 

Kur’ân ve Sünnet haricinde “mutlak doğru” vas-

fına sahip kesinlik içeren bir telakki söz konusu 

değildir; insan tarafından üretilen bu bilgide az 

veya çok “isabet” kategorisi geçerlidir. Kur’ân ve 

Sünnet’ten hareket edilerek elde edilecek bir bilgi 

eğer kendi kökenine sadık kalmak istiyorsa, en başta 

Müslümanların ilim geleneğinin temelini teşkil eden 

“usul”e dayanmak zorundadır. Hariçten, kökeni 

farklı bilgi biçimlerinden elde edilmiş “yöntemler” 

sadece İslâmî bilgiyi değil, aynı zamanda bu kelami 

bir mesele olduğundan Müslüman’ı da ister istemez 

kendi dininden uzaklaştıracaktır. Unutmamak lâzım 

ki modernist bilgi kuramının uğradığı meşruiyet 

kaybı, bir zamanlar doğruluğundan şüphe edilme-

yen “yöntemin” içine düştüğü kriz sebebiyledir. 

Postmodernizm bu krizin bir çocuğu olarak ortaya 

çıkmadı mı?

Hatırlamakta fayda var, her “yöntem ve her 

“araç” bazı kabuller üzerine kendini inşa eder, bu 

da elde edilmek istenen neticeye ulaşırken kendi 

tabiatına uygun yönlendirmelerde bulunur; yani her 

yöntem elde edilecek neticenin tayininde, tesbiti 

zor olsa da tesir sahibidir; en azından müdahil bir 

işlevi var. Herhangi bir yönteme lojistik malzeme 

sağlayan entelektüel zihniyet dünyası veya inşa 

edilmesine sebep olan, diyelim ki zemin hazırlayan 

sosyal, iktisadi, beşeri şartlar, yine bu yöntemin 

kendinde içkin olarak bulunur. Modern bilimle-

rin inşasını sağlayan yöntemler, diyelim ki “sosyal 

bilimler” İslâm cihetinden bir meşruiyetleri olmasa 

da Müslümanların nihai amaçları olan Allah’ın rızası 

yerine kendi tabiatlarına uygun düşecek neticeler 

almaya yönelik hususiyetler taşır. Müslümanların 

tefekkür tarihinde bu nedenle geliştirilen usul/ler 

hem kendilerine ait bir özgünlüğün sahibidir, hem 

de kökenleri itibariyle bizi İslâm’ın muradına uygun 

doğru yönde bir algı ve tefekküre, merkezi kalp olan 

bir fıkh etme faaliyetine yönlendirir. İslâm’a ait oldu-

ğu söylenen günümüzün “teoloji mektepleri” “usul 

felsefesi” gibi derinlik içeren ilgilere yapısal olarak 

yabancı olduğundan, batıdan aktarılan yöntemlerin 

felsefî içerik ve kabulleri üzerinde düşünmeye fazla 

gerek duymamakta. Duyulması hâlinde de zaten 

bu bir çelişki olur; çünkü yöntemden şüphe etmek 

akademik düşünce idealine aykırı düşer. Bu yüz-

den söz konusu kurumlarda bulamadığımız sadece 

İslâm’ın ilim tarihi değil; aynı zamanda epistemoloji 

olarak İslâm’ın ilim geleneği, bu geleneği inşa etmiş 

olan ekollere bağlılığa dayalı bir tefekkür biçimidir. 

Umutla bekleyenler yanılıyor, çünkü “akademik zih-
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niyet” başka bir paradigmanın anlam dünyası içinde 

İslâm’ı düşünmek demek olduğundan, zaten bunun 

yeşermesine yapısal olarak imkân tanımaz. Sadece 

bu ekollerin tarih içindeki temsilcilerinin, onlara 

ait fikirlerin bu kurumlarda söz konusu edilmesi 

ve öğretilmesinin İslâmî bir ilim faaliyeti olduğu ve 

teoloji mekteplerinde bunun yapıldığını düşünmek 

hem yanıltıcı hem de “ilimle meşgul olmanın” ne 

olduğunu bilmemektir. Bu İslâm’ın ilim geleneği 

içinde yer almaktan ziyade onu deforme etmek anla-

mına gelir. Çünkü bu, İslâm’da kastedilen anlamıyla 

bir tefekkür değil; özgünlüğü olmayan, düşüncesiyle 

yaşadığı zamanı tesbit edip süzgeçten geçiremeyen 

ve ona İslâmi bir “ad” koymayan/koyamayan bir 

aktarım faaliyetidir. Sözgelimi batıda Marksçı, libe-

ral, Weber’ci ya da tarihselci ekollerden bahsetmek 

mümkünken, bizde modern bir Mutezilî, Maturidî 

veya Eşarî ekolden bahsedemiyor olmamız bunu 

göstermiyor mu?

VIII

Modern iktidarı ulus devlet temsil eder; bu ikti-

dar türüne meşruiyet sağlayan modern bilgi/bilimin 

rahmi de hiç şüphesiz üniversitedir. Burada bilgi 

kuramsal olarak hariçte içkin olduğu varsayılan bir 

hakikati yasa olarak “keşfetme” çabasının hâsılası, 

evrensellik iddiası taşıyan pozitivist bir “yöntem” 

anlayışına dayalı olarak elde edilir. İslâmî iktidar ise 

Halife/İmam’la temsil edilir; İslâmî bilgi/ilmin rahmi 

de medresedir. Bilgi burada verili bir hakikat telak-

kisini esas alarak hariçte bulunanları “tanıma” çabası 

ve bu hakikati teyid eden bir “usul”e dayalı olarak 

elde edilir. Hakikat verili olması sebebiyle İslâm’da 

bilgi, kilise ve ulus devlette olduğu gibi herhangi bir 

otorite veya kurumun kendi tekeline almasına yapı-

sal olarak izin vermediği gibi buna imkân da tanı-

maz. Öte yandan bağımsız bir bilgi olarak ve elbette 

mahiyeti icabı bu iktidara meşruiyet sağlamaz, ancak 

bunun yerine evvela Müslüman’ı iktidar/lar karşı-

sında “iktidarlaştırır.” Müslüman’ı iktidarlaştıran bu 

bilgi bir yandan onu her türlü iktidar karşısında eleş-

tirel bir muhalif haline getirir, diğer yandan da İslâmî 

bir iktidarı da dini bir vecibe olarak denetleme sor-

gulama hak ve sorumluluğunu yükler. Herkese açık, 

yani herkes için ulaşılabilir olması sebebiyle bu bilgi 

ayrıca evrensellik gibi emperyalizme kapı açan bir 

iddia da taşımaz.

Kabaca çizilen bu tablo içinde iki farklı düşünce 

insanı, yani entelektüel ve ilim ehli; iki farklı yol, 

yani metod ve usul; iki farklı kurum yani üniversite 

ve medrese yer almakta. Öyle olmadığı hâlde, sanki 

bunlar çok ayrı şeylerle meşgul olan, birbirlerine zıt 

şekilde mevkilendirildi. Oysa iki kategoride farklı 

şeyleri ve nitelikleri temsil etseler de nihayette insan 

ve onun hayatıyla ilgilidir. Bunlar birbirlerini redde-

den, onaylayan, bazen birbirleriyle girift bir geçir-

genliğe sahip meseleleri kendilerine konu edinirler. 

Ancak nihai anlamda aralarında bir mahiyet farkı 

bulunduğu için böyle bir kategorileştirme yaptık. 

Aslında burada önemli bir hususun dile getiril-

mesi gerekiyor; o da uzun yıllar bir kurum olarak 

medreseye yapılmış olan haksızlıktır. Modernleşme 

tarihimizin başlangıcından itibaren evvela hariçten 

sonra da Müslüman aydınlar tarafından medrese 

daima haksız bir eleştirinin konusu yapılmıştır. 

İslâmî düşünce modernleşme tarihi boyunca bin-

diği dalı keser gibi -bugün de ezberlenmiş aynı 

slogan tekrar edilmekte- medresenin yaşanan sorun-

lara cevap veremediğini, çağı anlayamadığını -acaba 

bunu söyleyenler çağı sahiden anlayabilmiş midir- 

ve içten çürüdüğünü ilan ederek eleştirmektedir. 

Yapılan bu eleştiri bir yandan da farkında olmadan 

‘akademia’ya paye kazandırmış, Müslüman zihinleri 

teknik/teknolojik ve pozitivist bilgiye karşı hayran-

lık besler hâle getirmiştir. Hâlen sürmekte olan bu 

eleştirinin ciddi bir tahlile ihtiyacı var; çünkü vasıflı 

gibi görünse de bu eleştiri ne bir derinliğe sahiptir 

ne de medresenin işlevini bihakkın bilmektedir. 

Aslında bunun, modern dünya karşısında yaşanan 

yenilgiye duyulan tepkiyi ifade etmekten başka bir 

şey olmadığı bilinmektedir. Söylenene bakılacak 

olursa mesele medresenin çağımıza cevap verememiş 

olması şeklinde önümüze konulmaktadır. Anlaşılır 

olmak üzere şu soruyu sormakta fayda var; peki 

medrese ne yapmalıydı ki, çağa/çağına cevap vermiş 

olsun? Farkında olmak gerekir ki, bu soru bugün 

hâlâ cevaplandırılabilmiş değildir, fakat mutlaka 

cevaplandırılması lâzım gelir. Ancak bundan sonra 

postmodern bir çağda medrese, usul, İslâmî bilgi 

hakkında konuşabiliriz. Bu durumda acaba biz med-

reseden bugün ne bekleyebiliriz; Müslüman bir top-

lumda ve tarih içinde onun görevi ve işlevi ne olmuş-

tu; o neyi yapmaya çalışmıştı ve modern zamanların 

Müslümanları ondan nasıl bir işlev beklediler?
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Burada meseleyi biraz daha anlaşılır kılmak üzere 

evvela batının kökleri asırlara uzanan tarihi üniver-

sitelerini hatırlayabiliriz. Batıdaki meşhur üniver-

sitelerin bugünde meşgul oldukları bilgi alanlarına 

baktığımızda genel olarak bunların “beşeri bilimler” 

denilen alanlarda olduklarını görüyoruz; yani felsefe, 

siyaset, iktisat, hukuk, matematik, edebiyat, sanat, 

sosyoloji, gramer, retorik vs. bunlar bir toplumun 

kendi tarihsel akışı içinde ihtiyaçlarının karşılanma-

sını sağlayan ve yüzyüze geldiği sorunlarını çözmeye 

çalıştığı, mevcut düzenini sürdürmeye yarayan bilgi 

alanlarıdır. Ancak çok sonraları, Endüstri Devrimi’yle 

beraber yeni bir ihtiyaç olarak mühendislik okulları 

devreye girmiştir. Sözgelimi mühendislik okulunun 

bir fakülte olarak Londra Üniversitesi’ne katılımı 

aşağı yukarı 1860 yıllarında gerçekleşiyor. Yeni 

mühendislik gibi yeni eğitim dallarının üniversitenin 

bir parçası olması oldukça yakın tarihli gelişmelerdir.

Medresenin tarih içinde yerine getirmeye çalış-

tığı görevine bakıldığında; burada da meşgul olu-

nan bilgi alanları Müslüman bir topluluğun kendi 

tarihsel akışı içinde karşılaştığı sorunları İslâm’a 

göre çözecek, o topluluğun Müslüman kalmasını ve 

hayatını İslâm’a göre düzenlemesini imkân verecek 

bilginin hâsıl edilmesini sağlamaktır. Müslüman’ın 

modern zihninin beklediği gibi medresenin görevi 

ne top/tüfek ne de gökdelen inşa etmektir; onun 

görevi İslâm’ın muradına uygun bilgiyi hâsıl etmek 

ve bu bilgiyle Müslüman bir zihniyet dünyası inşa 

etmektir. Bilgi olmadan Müslüman bir zihniyet, bu 

zihniyet olmadan da Müslüman bir “topluluk” olmak 

imkân dâhilinde değildir. Sorun postmodern şartlar 

içinde böyle bir bilgi ve zihniyetin bugün nasıl inşa 

edileceğidir. Kişisel olarak medresenin tekrar eski 

görevine geri dönmesi gerektiğine inandığımı ifade 

etmeliyim. Modern bilgi, onun kurumsal yapısı, 

değerleri, idealleri, kavram ve açıklama modelleriyle 

hesaplaşacak bir bilgi ve bununla inşa edileceğini 

umduğum kuvvetli bir zihniyetin inşa edilebilmesi 

için bu olmazsa olmaz bir zarurettir. Zira bugünün 

Müslüman’ı “iki-zihinli” olarak tasvir edebileceğimiz 

bölünük yahut ikircikli bir hâle dönüşen aklıyla 

artık dünyaya gerektiği ölçüde Müslüman’ca baka-

mamaktadır. Bundan dolayı şunu rahatlıkla ifade 

edebiliriz; günümüz Müslüman zihni artık büyük 

ölçüde melezleşmiş bir vaziyettedir. Müslüman’a ait 

her mesele İslâm’ın bilgi dünyası içinde ele alınması 

gerekirken; bugün artık biz bunu deyim yerindeyse 

iktisadileştirerek, sosyolojileştirerek, psikolojileştire-

rek sağlıklaştırarak ya da ilahiyatlaştırarak ele almak 

gibi bir yüzeysellik içerisindeyiz. Üstelik modern 

bilginin iğvasına uğradığımızdan dolayı bunun far-

kında bile değiliz. 

Günümüzün postmodern şartları içinde bilgi/

bilim, entelektüel, hakikat, gerçeklik, hayat tarzı 

yeniden tartışmaya açılmış durumda. Artık bir dönü-

şüm söz konusudur. Aşağı yukarı bir asırlık bir tec-

rübeden sonra açıktır ki, doğru kabul edilen birçok 

meseleyi bizimde yeni baştan ele almamız gerekmek-

te. Muhtemelen bunu sıraya koymakta mümkündür; 

İslâm’ı bilgi düzeyinde kim temsil edecektir; ente-

lektüel/akademisyen mi, yoksa âlim dediğimiz profil 

mi? Bugün bilgi ve toplumsal önderliğin temsilinin 

entelektüele geçmesi bizi iki ciddi meseleyle karşı 

karşıya bırakmıştır. Bunlardan biri hayatımıza yön 

verecek bilgiyi ait olması gereken köklerine sadık 

kalarak artık elde edemiyor oluşumuzdur. Yani haya-

tın aslında bir “içtihad meselesi” olduğu unutulmuş 

durumda, zira neredeyse her Müslüman kendi ken-

disinin fakihi olmuş gibi. İkincisi de bu bilgiye, dola-

yısıyla sünnete uygun bir hayat modelinin temsilinin 

giderek ortadan kalkmasıdır. Ama bu temsil zanne-

dildiği gibi “başörtüsü” üzerinden gerçekleşecek bir 

temsil değildir, bu noktada yanılmamak gerekiyor.

IX 

Bilinen tarih içinde ilk defa bir bilgi türü ve ona 

bağlı bir bilme biçimi yeryüzünü kuşattı. Bütün 

dinlerin, kadim dünya görüşü ve hayat tarzlarının 

bununla beraber ortaya çıkan can alıcı mesele-

lerinden biri de bilgi ve eğitim oldu. Dünyanın 

olmakta olduğu siyasal sistemi ve sosyal varoluş 

biçimini yeni bilgiye göre düzenleme zarureti bu 

toplumları kendileri olarak kalmak ile bu bilginin 

getirdiği çözülme ve yabancılaşma arasında bıraktı. 

Diğer toplumlardan en azından bir kısmı nasıl ki 

“Şinto”culuk, “Tao”culuk, “Budist”çilik telakkisiyle 

bu yeni duruma muhalefet etmeye ve bir çözüm 

sunmaya çalıştılarsa, Müslümanlar da bilindiği gibi 

buna “İslâmcılık” anlayışıyla cevap vermeye çalıştılar. 

Ancak bugün modern bilgi kuramında vuku bulan 

büyük kırılma ve modernliğin uğradığı temel dönü-

şüm karşısında nefes alamaz hâle gelen İslâmcılığın 

neden bu duruma düştüğünü ve neleri kaybettiğimi-

zi anlayabilmek için muhtemelen yeniden başladığı-

mız yere dönmekte fayda var.
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DOSYA

İslâmcılık kendini inşa ederken daha başlangıçta 

Kur’ân ve Sünnet’e vurgu yaparak asrı saadete dönüş 

çağrısı yaptığında, kabul edelim ki doğal olarak asıl 

mesele kaynaklara “dönmek” değildi, tersine bir 

muhalefet inşa etmek üzere o kaynakları yeni “dün-

yanın ruhuna” uygun bir biçimde yorumlamaktı. 

Ancak bu dönüş şunu da içermekteydi; yeni sorun-

lar İslâm’daki klasik ilimlerin öğretilmesi, Kur’ân ve 

Sünnet’in klasik usullerle yorumlanmasıyla çözüle-

mezdi. Bunların yerine yeni bir yola ihtiyaç duyul-

du. Yaptığı yorumlar ve ortaya koyduğu muazzam 

birikimle, bu yeni “ruha” aykırı düşen klasik ilim ve 

onun temsilcilerine karşı İslâmcılığın taşıdığı gizli 

meydan okuma, yaptığı bu mantıksal çıkarımın bir 

neticesidir. Artık yeni süreçler içinde bilgi klasik 

ilmin değil, yeni bir entelektüel çaba neticesinde elde 

edilecek, yani bilginin temsil ve elde ediliş süreci el 

değiştirecektir. 

İslâmcılıkla beraber yaşanan asırlık eğitim 

tecrübesinin neticesinde gördüğümüz şu oldu: 

Müslüman’ın aklı Eflatun’un aklı gibi “iki zihinli” 

bir akıl hâline geldi artık. Bir tarafını İslâm’la ilgili 

-fikir değil- malumatla doldurmuş, diğer tarafını 

da modern bilgi ve eğitimle elde ettikleriyle. Bütün 

enerjisini harcayarak olmayacak bir şeyi, kendini 

gerilimden kurtarmak üzere bunları sentezlemeye 

çalışmakta. Bilhassa çağdaş postmodern kültür ve 

mantık ona bunu yapma meşruiyeti sağlamakta. 

İslâm hakkında edindiği klasik malumatı bugünün 

Müslüman entelektüeli “iğva”ya uğratarak bir sentez 

yapabileceğine coşkuyla inanırken, nedense özgün 

İslâmî düşüncenin buna meşruiyet sağlamayacağını 

yahut cevaz vermeyeceğini de unutmaya çalışıyor. 

Ancak Müslüman entelektüel yapmış olduğu yorum-

ları büyük ölçüde İslâmcılığın o büyük zaafını teşkil 

eden siyaset/iktidarla da meşrulaştırmaktan geri 

durmuyor.

Modern bilginin meydana getirdiği en temel 

sorun insanları dinlerinden uzaklaştırmasıdır. Bunun 

neticesinde ortaya toplumsal gerilimler çıkmakta 

ayrıca kendi taşıyıcılarını da “elit” ve iktidar tutkunu 

yapmasıdır. Modern zihin kendine has eğitim ve kul-

landığı ayartıcı teknik/teknolojilerle insanların inanç 

ve hayat tarzlarını, zihniyet dünyalarını yıkmakta, 

yıkamasa da deforme etmekte, yerlerine parça parça 

kendininkileri ikame etmektedir. Günümüzde bütün 

şiddetiyle devam eden bu gerilimin, beşerin bu mese-

lede en iddialı kesimini temsil eden Müslümanlar 

arasında artık neticesini kestirmenin pek mümkün 

olmadığı ayrıştırıcı ve parçalayıcı bir sürece dönüştü-

ğü görülmektedir. Bunun fikri bir ayrılık, bir “yorum 

farkı” veya bir “rahmet” olduğunu düşünenler büyük 

bir yanılgı içindeler. Şunu söylemek gerekiyor; çağ-

daş Müslüman’ın düşünce ve amelindeki farklılık-

lar artık ortak bir zeminden neşet etmemektedir, 

dolayısıyla görünür olan farklılıklar, hareket ettik-

leri köken ve mahiyetleri itibariyle sözünü ettiğimiz 

hususiyetle alakalı değildir. Yaşananlar ontolojik 

bir parçalanmaya tekabül etmektedir. Kabul ede-

lim ki İslâm adına inşa ettiğimiz düşünceler artık 

İslâm’ın hakikatini esas alarak kendini düzenlemiş 

bir zihniyet dünyası ve bilgiden neşet etmemekte. 

Düşüncedeki farklılıklar, büyük ölçüde herhangi bir 

usul/yönteme dayanmayan zannî yorumlar, daha da 

önemlisi Müslümanların kendilerini gerçekleştirdiği 

“zemin” artık aynı ontolojiyi esas almış olmanın 

meydana getirdiği yansımalar değil. Açıkça söyleye-

lim ki bugün Müslüman’a ait düşünce ve amel, gör-

mezden gelinemeyecek ölçüde bir meşruiyet hatta 

aidiyet sorunuyla karşı karşıyadır; bu temel sorun 

kamusal alanda üzeri “tesettürle” kapatılamayacak 

kadar Müslüman’ın kimliği hakkında ciddi tereddüt-

ler meydana getirmektedir. 

Düşünce ve amelde gözlemlenen kimlik yitimine 

sebep teşkil eden bu kopukluklar, Müslümanların 

her parçasının hareket alanı farklı ontolojik zemin-

lerde kendilerini kurmalarından kaynaklanmaktadır. 

Bir cihetten bize bu, İslâm’ın hakikatiyle alakalı bir 

algı ve inanma sorunu olduğuna işaret etmektedir. 

Kalplerdeki ontolojik bütünlükle gelen “tabiîliğin 

yitimi” bugün düşünce ve amelindeki her fark-

lı yansıma için Müslüman’ın İslâm’da meşruiyet 

araması, takvadan çok bunun göstergesi sayılır; 

bu, Müslüman’ın İslâm’a aykırı olarak yaptığı her 

şeyi yine İslâm’la meşrulaştırmasıdır. Dolayısıyla 

Müslüman’ın düşünce ve ameli/faaliyeti kendini orta-

ya koyarken toplumsal düzlemde, istese de İslâm’ın 

muradı olan sosyal gerçekliği görünür hâle getirecek 

biçimde inşa etmiyor, bu yüzden de İslâm’ın önerdi-

ği insani ilişkiyi mahiyet ve muhteva olarak bir hayat 

formu/biçiminde yeniden hâsıl etmenin potansiyel 

gücüne ve imkânına sahip olmaktan oldukça uzak. 

Bu durum karşısında Müslüman’ın zihin dün-

yası nasıl yeniden İslâm’ın muradına uygun hâle 

getirilebilir; kaybedilen düşünce geleneğine yeniden 

dönmenin yolu ne olmalıdır? Daha evvelde bahset-

tiğimiz gibi bu bizi tekrar bilgi ve eğitim meselesine 

getirmektedir. İslâmî bir bilgi ve buna bağlı olarak 
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varlık dünyasına ve hayata Müslüman’ca bakabi-

lecek bir muhayyile nasıl inşa edilebilir? Acaba 

bunun için Müslümanların -en azından bu coğ-

rafyada- kaybettikleri düşünce geleneğine yeniden 

dönmeleri lâzım gelir mi? Anakronik gibi görünse 

de bu sorunun liberal bir çağda, postmodern argü-

manlarla kendini ifade etmeye özen gösteren biz 

Müslümanlar cihetinden önemi giderek artmakta. 

Nefsinin kışkırtılmışlığı zihniyet dünyasının uğra-

dığı yırtılma sebebiyle dedik ki, çağdaş Müslüman 

hayata, nesneler dünyasına, cereyan eden hadise-

lere Müslüman’ca bakamıyor artık. Müslüman’ca 

bakmak ve düşünmek derken bununla bilgi ve 

ihlas düzeyinde çok temel bir esastan bahsetmeye 

çalıştığımı hatırlatmalıyım; arkasından buna amel, 

muamelat ve hayatı yaşama biçimini ilave etmek 

gerekir. Burada Müslüman’ın Müslümanlığı değil; 

Müslüman’ın dünyaya Müslüman’ca bakma hassa-

siyetinin/düşüncesinin uğradığı kırılma ve dönü-

şümden söz edilmektedir. Varlık âlemini, bilhassa 

eşya/nesne dünyasını, sosyal hadiseleri, hayatı nasıl 

anlamlandırdığınızla alakalı meselelerde, kabul ede-

lim ki günümüz Müslüman’ı bunlara modernli-

ğin önermeleri doğrultusunda kıymet biçmekte ve 

anlamlandırmaktadır. Bunun önemli sebeplerinden 

biri içinden geçtiğimiz modern eğitimdir; bu eğitim-

le sağlanan bilginin inşa ettiği zihni durum algı ve 

düşüncedir. Bu zihniyet yapısı kendi üst noktasını 

üniversite eğitimiyle tamamlamakta. Neticede bir 

Müslüman olarak hukukçu, iktisatçı, doktor ya da 

psikolog olunabilmekte fakat dünyaya ve hadiselere 

Müslüman bir muhayyileden çok bu bilgi alanlarının 

parçacı hatta “çıkarcı” penceresinden bir iktisatçı, bir 

sosyolog olarak bakılmakta ve düşünülmektedir.

Bu durumda uğradığımız/maruz kaldığımız kir-

lilikten kurtulmak için ne yapabiliriz; elbette ki 

en başta yapılacak olanlardan biri Müslüman bir 

muhayyilenin ve düşüncenin inşasıdır. Ancak bunun 

İslâm hakkındaki malumatımızı çoğaltarak elde edi-

lemeyeceğinin farkında olunmalıdır. Bu ancak, bil-

giyi kendi bağlamı içinde anlamak, onun anlam 

dünyasını, onda içkin olan mantığı kavramak çaba-

sının neticesinde elde edilebilecektir. İslâm düşünce 

geleneğine dönmeden de bu başarılamaz; bu amaca 

ve düşünceye rehberlik edecek geçmiş ilim geleneği-

miz bu hususta zengin bir mirasa sahiptir. Mesele bu 

mirası günümüze taşımak değil, gerekirse taşınabilir 

de, burada ihtiyaç duyduğumuz en önemli husus bu 

entelektüel/ilmi mirasa hâkim, onu inşa etmiş olan 

“düşünüş biçimidir.” Burada her şeye rağmen İslâmî 

hakikatin düşünülme biçimine sadık kalmaya çalı-

şan bir entelektüel faaliyetin usulünü ve kendisini 

bulabiliriz. Bizim bugün sahiplenme arzusuyla yanıp 

tutuşan nefislerimiz ve şekillendirilmiş zihinlerimi-

zin Müslüman’ca bir algı ve tefekkür tarzına ne kadar 

yabancılaştığını buradan anlamak mümkündür. 

Geleneksel düşünceye “dönmek” demek, klasik 

kaynakları okuyarak bu düşünceyi tekrar etmek 

değildir. Ama bu evvela Müslüman muhayyilenin 

uğradığı tahribattan dolayı aldığı yeni biçimle unut-

ma noktasına sürüklendiği aslî düşünce güzergâhına; 

bugüne göre de hayat evrenimizde yer alan nesne-

lerin/eşya dünyasının ait olduğu ve “kapladıkları” 

mevkinin farklı bir nazarla değerlendirilmesine, 

onlara yeniden kıymet biçmeye, dolayısıyla anlam-

landırmanın farklı bir tarzıyla yeniden irtibata geç-

mek demektir. Nesne fetişizmi tarafından yerinden 

edilen Müslüman’ın/insanın halihâzırdaki konumu-

nu, Müslüman’ca bir hayatı sürdürmek için elzem 

olan ihtiyaçlar “sistemini” yeniden tesbit etmek ve 

düzenlemek suretiyle sorgulamak lazım gelir; zira 

bu sorgulama aynı zamanda kapitalizmin tüketim 

ve üretim mantığının diyalektiğine esaslı bir cevap 

niteliği taşımaktadır. En başta Müslüman’ın dünya-

yı kendi dünyalığı içinde görmesine, yani dünyayı 

ahiret karşısında olması gereken yerine iade ederek 

bakabilen bir muhayyilenin inşasını, bunun yanında 

İslâmi bir bilginin, bu bilgi üzerine kurulmuş bir 

Müslümanlığı “teminat” altına almış bir hayat tar-

zının, daha da önemlisi bir “tekasür toplumunda” 

bu hayatı sürdürmeyi mümkün kılacak ihtiyaçların 

tesbiti hususunda ufuk açıcı önemli başlangıçlara 

rehberlik edebileceğini söyleyebiliriz. Etmeyeceği 

söyleniyorsa bu durumda Müslümanlar’ın, bizi 

Peygamber’e (s.a.v.) götürecek düşünce ve hayat 

yollarını neyle döşemeyi düşünmekte olduklarını 

açıklamaları gerekir. Klasik düşüncenin -aslında 

böyle bir sınıflandırma bile doğru değil- insanı 

eşya dünyası içinde nasıl bir mevkiye yerleştirdiği, 

eşyaların dünyasıyla sürdürdüğü ilişkinin nasıl bir 

mahiyete sahip olması gerektiği, o bilginin dünyası 

içindeki insanın ait olduğu mevkiden bu dünyaya 

nasıl kıymet biçtiği ve bizimde bugün nasıl kıymet 

biçtiğimizle ilgili öğreneceğimiz pek çok şey var. 

Bu aynı zamanda Müslüman’ı kendisiyle yüzleşti-

recektir; bunun günümüz Müslüman’ını rahatsız 

etmeyeceğini düşünenlerin büyük bir yanılgı içinde 

olduğunu da söyleyelim.
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Katkılarıyla, Zaafiyetleriyle 

İM A M  H AT İP L E R

imam Hatip liselerini değerlendirmede iki yaklaşı-

mın açıklayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, 

işlevselci; ikincisi de, varoluşsallığı öne çıkaran 

yaklaşım. Aslında bunların her ikisinde de “ne ifade 

ettiğinin ve hangi tarihsel, kültürel durumlara karşı-

lık geldiğinin ve imam hatiplere hangi tür bakış ve 

yaklaşımların öne çıkarıldığının özellikle açımlan-

ması gerekmektedir. 

Adı üzerinde “imam” ve “hatip” yetiştiren bu 

okullar, Türkiye Cumhuriyeti’nin erken zamanların-

da cenaze yıkayacak bile hocasının kalmaması 

karşısında İmam, hatip, hoca; ya da 

daha üst bir dille ifade edecek olur-

sak din adamı ihtiyacını karşılamak 

üzere kurulmuş ve daha sonra 

kurumsallaştırılmıştır. İşlevsel bir 

bakış açısını öne çıkaran bu yak-

laşım, imam hatiplerin kurulması 

ve sayılarının artırılması noktasın-

da hep “ihtiyat”ı yedeğinde tutmuş 

ve bu okulların gelecekteki kaderlerinde 

“siyaset” koşullarını takip etmeyi zorunlu kılmıştır. 

Özellikle Türkiye’nin batıcılık ekseninde yürümesi 

konusunda ittifak halinde olunan zümrelerce bu 

işlevsellik, sürekli hatırda tutulmaya devam etmekte-

dir. Onlar, İmam Hatip liselerinin sayılarını ülkenin 

din adamı ihtiyacı sınırları içerisinde tutmak konu-

sunda ısrarlarını farklı zamanlarda ekonomik, siyasal 

ve kültürel yapının içinden dile getirmişlerdir. Söz 

gelimi; direkt eğitimle ilgili bir kuruluş olmamasına 

rağmen TÜSİAD’ın yayınladığı raporlarda, İmam 

Hatiplerin sayılarının fazlalığı bir sorunsal olarak 

dile getirilmektedir. Bu raporlarda aslında bir ekono-

mi politik değişimin ayak seslerine dikkat çekilmiş 

ve bu konuda geçmişten bu yana sürdürülen “ihti-

yat” politikasına hükümetler davet edilmiştir.

Hakikaten böyle bir ekonomi-politik değişimin 

ayak sesleri üzerine İmam Hatip liseleri ile ilgili 

ciddi değişimler gündeme getirilmiştir. Ortaokul 

kısmının kaldırılması, katsayı dengesinin bozulması, 

sayılarının ve öğrenci kapasitelerinin azaltılması işte 

bu kırılmanın ana tezahürleridir. 28 Şubat sürecinde 

dönemin başbakanı Mesut Yılmaz’ın “siyasi hayatı-

ma mal olsa da, kesintisiz eğitimi uygulayacağım” 

ifadesi ve bu konudaki kararlı tutumu, meselenin 

çok boyutlu iktidar ve ekonomi politik ilişkiler çer-

çevesinde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

Yoksa “sağ” bir iktidarın kendisine muh-

temel oy getirme potansiyelini ciddi 

zaafiyete uğratacak bir icraata imza 

atmasını nasıl izah edeceğiz?

İmam Hatip liselerinin kuru-

luşu, aslında varoluşsal anlam-

da Türkiye’de “din”in ve özelde 

İslâm’ın hangi temel yörünge içinde 

yer alacağı; ya da İslâm ile nasıl bir 

sahih ilişki kurulacağı bağlamında ortaya 

çıkmaktadır. İslâm’ın gündelik hayatın içinde refe-

rans olma hüviyetini kaybetmesi, olabildiğince dar 

sınırlara çekilmesinin, o dönemlerde gündelik hayat 

içerisinde yansımaları görünmekteydi. 

Gündelik hayatta dinin yeri, işlevine dair oluşan 

sorunlar karşısında halkın İmam Hatip liselerini 

algılayışı ve bu bağlamda bu okulların içerik ve 

yönelişleri daha çok varoluşsal bir algılama düze-

yinde olmuştur. Bu okullar her şeyden önce halkı 

geleneksel değerlere bağlama noktasında bir güven 

sunmuşlardır. Özellikle İslâm’ın batılı ve ulusçu tarz-

da tekrar yorumlanması ve onun modern bir içerik-

le yeniden konumlandırılmaya çalışılması çabaları, 

yakın tarih ve İslâm’ın sahih gelenek ve kaynaklarıy-

la ilişkiyi bir problem olarak ajandaya yerleştirmiştir. 
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İmam Hatipler en azından bu bağlantıyı sağlama 

noktasında insanlar için ümit ve gelecek nesiller için 

bir “güvenlik” anlamı taşımıştır. Tüm eksiklikleri ve 

zaafiyetlerine rağmen bu böyledir. 

Halkın İmam Hatip liselerine yüklediği anlamın 

tabii ki işlevsel boyutları da vardır. İmam Hatipler 

başından bu yana sadece Arapça, fıkıh, hadis, tefsir 

gibi klasik temel ilimleri öğreten kurumlar olmamış; 

yanı sıra sosyal, tabiat ve fizik (bunlar çoğunlukla 

pozitif ya da modern bilimler şeklinde de isimlendi-

rilmektedir; fakat bu isimlendirmeyi kabul etmiyo-

rum) bilimleri de öğretmişlerdir. Bu açıdan çocukla-

rını bu okullara gönderen insanlar, “hem dinini hem 

de bilimi öğrensinler” şeklindeki bir gayeye sahip 

olmuşlardır. Başından beri 

çocuğunu sadece din adamı 

olarak yetiştirmek istemeyen-

lerin “ahlaki köklerini muha-

faza ederek eğitim görsün”, 

anlayışının yaygın olduğunu 

görebiliriz. Tam da bu nokta-

da, İmam Hatiplerin algılanışı 

ve tanımlanışı açısından halk-

la bir takım elitler arasında 

gerilimlerin oluştuğunu da 

belirtmemiz gerekir. 

Diğer yandan halkın 

önemli bir kısmında kız 

çocuklarının eğitim görme-

sinde İmam Hatiplerin bir 

imkân olarak ortaya çıktığını 

görmekteyiz. “Eğitim” ile kız-

ların ahlaken bozulacağı ya 

da yozlaşacağı endişesi taşı-

yan önemli bir kitleyi, İmam 

Hatip liselerinin verdiği dini 

eğitim ikna etmiştir. Bu, 80’li yıllarda kızların daha 

kitlesel olarak İmam Hatiplere gittiği dönemler 

kadar, 28 Şubat süreci için de geçerlidir. Bu açıdan 

İmam Hatiplere çok farklı öğrenci gönderme saik-

lerinden bahsetsek de, bu işlevselliğin göz önünde 

bulundurulan “ortak nokta” olduğunu söyleyebiliriz. 

Tüm bunlarla birlikte İmam Hatiplere insanların 

çocuklarını gönderme saiklerinde varoluşsal sebep-

lerin arka planda işlediğini görmezden gelemeyiz. 

Bu, İslâm ile geleneksel algılayış içinde de olsa bağı 

koparmama, İslâm’ın gündelik hayat içerisinde çok 

farklı alanlarda varolan etkinliği ve belirleyiciliğini 

devam ettirme ve Türkiye’nin tamamen batıcı bir 

yörüngeye oturmaması. Belki halkın bunları kav-

ramsal bir farkındalık düzeyiyle algıladığından bah-

sedemeyiz; ama gündelik hayatta yaşanan sorunlar 

ve bunlara yöneltilen itirazlar, bu içeriklerin sosyal 

bellekte işlediğini bize göstermektedir.

İmam Hatip liseleri, siyasi ve toplumsal gelişme-

lere paralel olarak oldukça dalgalı bir seyir izlemiştir. 

Bu seyir, bu eğitim kurumlarının kuruluşu, işlevleri, 

meşruiyeti, kurumsallaşması, alan daralması ya da 

genişlemesi, içerikleri vb. birçok açıdan ele alınabi-

lir. Tüm bu dalgalanmalara rağmen bugün gelinen 

noktada, gittikçe sayıları artan İmam Hatip Liseleri 

ve bu okullarda yetişen İmam Hatipli öğrenciler 

vardır. Dolayısıyla toplumda 

İmam Hatipli olmak diye bir 

olgudan bahsedecek kadar bir 

tarihe ve sosyolojik verilere 

sahibiz. Biz burada, İmam 

Hatip liselerinin Türkiye için 

nasıl bir katkı, imkan ya da 

zaafiyetler ürettiğine dair bazı 

değerlendirmelerde bulun-

mak istiyoruz. Şimdi bunları 

maddeler halinde açımlaya-

biliriz. 

Aşağıda maddeler halinde 

yaptığımız analizlerde İmam 

Hatipler için zikrettiğimiz 

niteliklerin, mefhum-u muha-

lifini (tersini) diğer liselere 

atfediyor değilim. Burada bir 

karşılaştırma yapılmamak-

tadır; sadece İmam Hatipler 

üzerine konuşulmaktadır. 

 1- Maneviyatı önceleyen 

ciddi sayıda bir nesil yetişmiştir. Eğitim modern 

zamanların ve özellikle ulus-devletlerin önemli araç-

larından birisidir. Bu bağlamda eğitim ulus-devlete 

uygun vatandaş yetiştirme projesi olarak devletleş-

miştir. Bu eğitim çerçevesinde yeterli din eğitimi 

olmadığı gibi, daha çok ulusçuluk ve modernizm 

içerisinde tanımlanan sekülarize edilmiş işlevsel bir 

din anlayışı hakim olmuştur. 

Din, insanlara ciddi bir motivasyon sağladığı gibi, 

bilgiye, kişiye bir amaç ve hedef ve gündelik hayata 

bir anlam ve düzen getirmektedir. Dinle sahih bir 

ilişki kurulmadığı zamanlarda, bu hedefin ulusçu, 

İmam Hatip liselerinin kurulu-
şu, aslında varoluşsal anlamda 
Türkiye’de “din”in ve özelde 
İslâm’ın hangi temel yörün-
ge içinde yer alacağı; ya da 
İslâm ile nasıl bir sahih ilişki 
kurulacağı bağlamında ortaya 
çıkmaktadır. İslâm’ın gündelik 
hayatın içinde referans olma 
hüviyetini kaybetmesi, olabil-
diğince dar sınırlara çekilme-
sinin, o dönemlerde gündelik 
hayat içerisinde yansımaları 
görünmekteydi.
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seküler, modern ideolojiler tarafından sağlanması 

beklenmiştir. Ancak metafizikten beslenmeyen bu 

seküler ideolojiler, tamamen dünyevi olana odaklan-

dığından bu hedef ve yönelimleri vermek bir yana, 

bilgiye bir yön verme ve adanmış insanlar oluşturma 

noktasında başarısız olmaktadırlar. İmam Hatip 

liseleri bütün sorunları ve aksaklıklarına rağmen, 

maneviyat temelli eğitim yapmış ve nesiller yetiştir-

mişlerdir. 

2- Birinci maddeye bağlı olarak, çok farklı mes-

lekten “değer” eksenli hayat inşa eden insanların 

yetişmesine önayak olmuştur. İmam Hatip liselerinin 

başlangıcından bugüne müfredatları hakikaten ağır 

olmuştur. Bu ağırlık Arapça, tefsir, hadis, siyer, fıkıh 

gibi klasik İslâm ilimleri dışında diğer liselerde var 

olan sosyal bilgiler, fizik, kimya, biyoloji, matematik 

gibi derslerin okutulmasıdır. Hatırladığım kadarıyla 

ben İmam Hatip lisesi son sınıfta iken (ki o zaman 

normal liseler 3 sene, İmam Hatip liseleri 4 sene idi. 

Ağırlık derecesini buradan anlayabiliriz) bir dönem-

de 21 adet ders okumuştuk. Dolayısıyla İmam Hatip 

liseli birçok öğrenci avukat, doktor, hakim, siyasetçi, 

fizikçi, kimyacı vb. yetişti.

Böylece çok farklı mesleklere dağılan İmam 

Hatip lisesi mezunları, yaptıkları işlerde çevrele-

rinde “değer” merkezli değişimlerin de öncüleri 

olmuşlardır. Tabii ki bu durum, Türkiye açısından, 

Türkiye’nin yönelimleri ve köklerine yeniden tutun-

ması açısından bir kazançtır. Burada kastettiğim 

sadece Türkiye’de namaz kılan doktor ve avukatların 

sayısının artışı değildir. Çok daha ötesinde dinin geri 

dönemlerde kaldığı tezini çürüten; hatta tam tersine 

dinle birlikte dünyevi başarının olacağını gösteren 

örnekler çoğalmıştır. 

3- İmam Hatip liseleri Türkiye’de İslâm ile varo-

luşsal, sahih bir ilişki kurma konusunda katkılarda 

bulunmuşlardır. Durkheim’cı anlayışta din, işlevsel 

boyutu sınırları içinde tanımlanır. Durkheim’a göre 

toplum, hem dinin kaynağı hem de tezahürlerinin 

izlendiği yegane fenomendir. Durkheim, özellikle 

dinin Aydınlanma ile bir referans olmaktan çıktığı 

zaman diliminde, toplumu bütünleştirici ögenin 

ne olacağı sorusu üzerinde yoğunlaşmıştır. Fransız 

İhtilâli sonrası yaşanan kargaşada bu soru, hiç şüp-

hesiz hayati derecede önemliydi. Durkheim toplumu 

dinin kaynağı olarak görmekle, onun insan için varo-

luşsal önemini atlarken, toplumu birleştirici işlevi 

üzerinde durmuştur. Bu sebeple din bu anlayışta, 

işlevsel olduğu kadar önem taşımaktadır.

Durkheim’cı tezin Türkiye’deki temsilcisi olan 

Ziya Gökalp de bu tezi burada tekrar etmiştir. 

Hakikaten Türkiye’de din, daha çok işlevselci boyut-

larıyla tanımlanmıştır. İmam Hatip liselerinde verilen 

eğitimde bu işlevselciliğin etkileri varsa da, meseleye 

total sonuçları açısından yaklaştığımızda, İslâm ile 

varoluşsal bir ilişkinin kurulmaya çalışıldığı anlaşıl-

maktadır. Öte yandan fıkıh, tefsir, hadisin yanı sıra 

tarih, coğrafya, matematik gibi ilimlerle kökler ve 

gelenekler arasında yeniden bir bağ kurmanın yolları 

açılmıştır. 

4- Türkiye’de kaliteli din adamı yetiştirilmesi 

konusunda katkılarda bulunmuştur. İmam hatip 

liseleri, din adamı ihtiyacına binaen açılmışlardır. 

İmam, hatip, Kur’ân öğreticisi vb. ihtiyacına İmam 

Hatip liseleri cevap vermeye çalışmıştır. Zaman 

içerisinde meydana gelen çoğunlukla siyasi sebepli 

kesintilere rağmen, bugün gelinen noktada İmam, 

Hatip, Kur’ân kursu öğreticisi, uzman vb. çok farklı 

alanlarda elemanlar yetiştirmişlerdir. Bu kadrolar, 

İmam Hatip liselerinin Türkiye’deki siyasi gelişmelerden ve iktidardan etkilendiğini 
söylemiştik. Bu bağlamda, İmam Hatiplerin açılması ciddi sorunlar oluşturmuş, bu tür 
kesintilerle bina ve öğrenci sayısında azalmalar görülmüştür. Diğer yandan, buna bağlı 
olarak, bu okullar belli bir plan dahilinde açılmamıştır. Tüm bunlar İmam Hatip lisele-
rinde ciddi anlamda kalite sorununu da gündeme getirmiştir. İmam Hatip liselerindeki 
eğitimin içeriğine ve müfredatına sıklıkla müdahale edilmekte ve tartışma konusu 
yapılmaktadır. Esasen bu tartışma ve müdahale, eğitim ve din eğitiminde çok sık yapıl-
maktadır.
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artık İmam Hatip liselerinden yetişmektedirler; hatta 

bu görevliler İlahiyat mezunu olmaya başlamışlardır. 

Bazı olumsuzluklar söz konusu olsa da, bu konuda 

epey yol katedildiği söylenebilir. 

5-Türkiye’de din alanında ciddi akademisyen kit-

lenin, İlahiyattan önce dini bilgi ve eğitimini aldığı 

kurumlar İmam Hatip liseleridir. Hakikaten bugün 

ilmi düzeyde İslâm üzerine yoğunlaşan ciddi sayıda 

ilim adamlarımız vardır. Bunlar, çoğunlukla İmam 

Hatip lisesi mezunlarıdır. İmam Hatipler, İlahiyat 

fakültesi ile birlikte toplam 12 senelik bir eğitim 

vermektedirler ki, bunun 7 senesi İmam Hatip 

lisesinde gerçekleşmektedir. Bu sebeple İmam hatip 

liselerindeki müfredatlar ile klasik İslâmi ilimlerde 

ciddi bir alt yapı oluşmaktadır. İlahiyat fakültelerin-

deki akademisyenlerin kahir ekseriyetle İmam Hatip 

mezunu olmaları Türkiye’nin kendisine yeterliliğini 

göstermesi açısından önemlidir. 

6- Türkiye’de dini neşriyatın artmasında, İmam 

Hatip liselerinin ciddi katkılarından söz etmek gerek-

mektedir. Türkiye’de bundan 30-40 sene önce bile 

dini neşriyat oldukça yetersizdi. İslâm âlimlerinin 

oluşturduğu bir çok müktesebât bile Türkçe’ye çev-

rilmemiş durumda idi. Yazılan kitaplar ve risaleler 

ise konjonktürel olarak daha duygusal ve geleneksel 

İslâm anlayışını besliyordu. 1970’lerde bazı ilmihal-

ler, kominizme reddiye türünden küçük risaleler ve 

İmam-ı Gazali’nin edep türünden bazı küçük risa-

leleri daha çok ellerde dolaşmaktaydı. Hatta 1970’li 

yıllarda çocukluğumda Sami Arslan’ın “Karanlık 

Gecelerin Nurlu Sabahı” isimli duygusal ağırlıklı 

eseri İslâmi neşriyat olarak okunanlar arasındaydı..

1980’li yıllarda bile telif dini neşriyat konusunda 

sıkıntılar vardı. Dışarıdan bazı kitapların tercüme-

si Türkiye’de okunuyor ve etkileri görülüyordu. 

Fakat bugün gelinen noktada; sayıları çoğalan İmam 

Hatiplere paralel olarak telif dini neşriyatın sayı-

sında da ciddi artışlar olmuştur. Ayrıca geçmişteki 

müktesebâtımızın Türkiye’ye kazandırılmasında da 

İmam Hatip liselerinin katkılarından bahsetmek 

gerekir.

7- Türkiye’de İmam Hatip liselerinin binala-

rı, kahir ekseriyetle halk tarafından yaptırılmıştır. 

Geçmişte bu işle ilgili insanlar tarafından yaşanan 

birçok olaylar aktarılmıştır. Dolayısıyla Türkiye’de 

İmam Hatip liselerinin oluşum hikayesi başlı başına 

incelenmesi gereken bir konudur. Özellikle İmam 

Hatip liselerinin ilk binalarının yapımında fakir 

Anadolu halkı, varı yoğuyla (kimi zaman bir çuval 

buğday, kimi zaman bedenen çalışma vb.) buralara 

katkıda bulunmuşlardır. Yine İmam Hatip lisele-

rindeki idareci ve öğretmenler de büyük adanmış-

lıklarla bu yardımları toplamak için gece gündüz 

çalışmışlardır. Bir çok esnaf da daha sonraları İmam 

Hatip lisesi binalarının eksikliklerini gidermek üzere 

devreye girmişlerdir. 

Buradan anlamaktayız ki, İmam Hatip liseleri 

tam bir sivil organizasyon ve yapılanma içerisinde 

gerçekleştirilmiş; birliğin, bütünlüğün, paylaşma-

nın, fedakârlığın diğer adı olmuştur. Bu paylaşım ve 

fedakârlığın Türkiye’de hem bir sosyal sermayenin 

varlığını haber verdiği, hem onu beslediği hem de 

oradan beslendiğini söyleyebiliriz. Belki bundan 

sonra eğitimin sivilleşmesi bağlamında önemli bir 

örnek olacak ve sosyal bellek içerisinde mutena bir 

konumda duracaktır.

8- İmam Hatip liseleri, alt ve orta sınıfların şehir-

leşmesi ve modernizasyon politikalarında katkılarda 

bulunmuştur. İmam Hatip liselerinin, çoğunlukla 

köy, ilçe ve şehrin varoşlarındaki alt ve orta sınıf 

ailelerin çocukları gelmiştir. Türkiye’nin şehirleşme 

aşamasının başlarında olduğu 1970’ler, aynı zaman-

da bu çocukların ve onlarla birlikte ailelerinin şehir-

leşme yönünde mobilize olmaya başladığı bir zaman 

dilimidir. Takım elbise ve gömleği belki geldiği 

okulda gören, boyunlu kazağa kravat bağlayan peri-

ferinin çocuklarının şehirleşmesinde, İmam Hatipler 

“eğitim” ve “şehir” imkanları ile etkili olmuşlardır.

Diğer yandan hem klasik İslâmi ilimleri hem 

de modern bilimleri öğrenen İmam Hatip liseleri, 

aynı zamanda dinle modernlik arasındaki gerilim-

leri Türkiye özelinde aşmaya eğilimli argümanlar 

üretmiştir. Kimi zaman bu durum eklektik sonuçlar 

ortaya çıkardıysa da, gündelik hayatta bir motivas-

yon ürettiği söylenebilir. İmam Hatip liseleri, “batı-

lı” değerlerin merkeze alınması sonucunda, bilgi 

açısından eklektik üretimlerde bulunmuştur. Yani 

İslâm’ı ve onun argümanlarını sürekli batılı değerler 

etrafında yorumlama, bunun tipik tezahürlerinden 

birisidir. Hâlâ dinsel bilgi üretiminde bu zaafiyetler 

devam etmektedir. 

9- Yukarıda İmam Hatip liselerinin Türkiye’deki 

siyasi gelişmelerden ve iktidardan etkilendiğini söy-

lemiştik. Bu bağlamda, İmam Hatiplerin açılması 

ciddi sorunlar oluşturmuş, bu tür kesintilerle bina 

ve öğrenci sayısında azalmalar görülmüştür. Diğer 
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yandan, buna bağlı olarak, bu okullar belli bir plan 

dahilinde açılmamıştır. Tüm bunlar İmam Hatip 

liselerinde ciddi anlamda kalite sorununu da gün-

deme getirmiştir. İmam Hatip liselerindeki eğitimin 

içeriğine ve müfredatına sıklıkla müdahale edilmekte 

ve tartışma konusu yapılmaktadır. Esasen bu tartış-

ma ve müdahale, eğitim ve din eğitiminde çok sık 

yapılmaktadır. 

Hiç şüphesiz bunlara ilaveten bazı katkı ve zaa-

fiyetlerden daha bahsetmek mümkündür. Ama ana 

omurgayı oluşturan hususları zikrettiğimizi düşü-

nüyoruz. Tam da burada iki önemli noktaya temas 

ederek makalemi sonlandırmak istiyorum. 

Birincisi, İmam Hatip lisesi ve düz lise (bugün 

hepsi Anadolu lisesi olmak üzere) farklılaşması, 

din eğitimindeki ağırlıktan kaynaklanmaktadır. Din 

eğitimi, sadece dini inanç, ibadet ve ritüellerin öğre-

tildiği bir eğitimle sınırlı değildir. Meselenin tarihi, 

sosyolojik, felsefi boyutları ve açılımları vardır. Bu 

sebeple, din eğitimi öğrenciye bir bakış açısı kazan-

dırdığı kadar, bilgide hedef, tarih, kültür ve toplumu 

okuyabilme yetileri sağlar. Düz liseler, hala yeterin-

ce din eğitimi alabilmiş değillerdir. Acaba bundan 

sonra, İmam Hatip liselerini daha çok açmak mı 

yoksa tüm liseleri sağlıklı ve yeterli bir din eğitimi 

verecek düzeye getirmek mi daha anlamlı olur? 

sorusunu burada soruyorum. Peki bunu niçin dil-

lendiriyorum? 

Tam da burada bir hatıramı nakledeyim. 

Öğretmenlik yaptığım yıllarda bir ilçede İmam Hatip 

lisesinin bir kermesi vardı. Kermesi eşim düzenle-

mekteydi. İzin için kaymakamlığa yazılan yazıya, 

kaymakam “olur” vermemişti. Eşim, bu konuda kay-

makamla konuşmaya gidince, “olur” verilmemesinin 

başka bir yanlış anlamadan kaynaklandığı anlaşıldı 

ve “olur” alındı. Fakat bu arada kaymakam, eşime 

bu meseleyi kurcaladığı için teşekkürlerini sunar-

ken, bir akşam bizi evine davet etti. Evinde İmam 

Hatipler üzerine konuşuyorduk. Bana kaymakam 

dönerek; “aslında İmam Hatip liselerine gerek yok; 

liselerden her mezun olan öğrenciyi namaz kıldı-

racak kadar ilmihal bilgisine sahip, tarihi, dini ve 

geleneklerini bilen bir insan olarak yetiştirmeliyiz. 

İmam Hatipte öğretilenleri öğrenmek diğerlerinin de 

hakkı değil mi?” dedi. İşte belki bundan sonra bunu 

tartışmalıyız. 

Bir de burada İmam Hatip lisesine nasıl başla-

dığımı anlatmak istiyorum. 1970’li yılların sonuna 

doğru, oturduğumuz mahallede iki sevdiğim arka-

daşım vardı. Bunlardan birisi, İmam Hatip lisesi 

birinci sınıfa, diğeri ise ikinci sınıfa devam ediyorlar-

dı. Ben, bilye (misket) oynamasını çok seviyordum. 

Arkadaşlarımla konuşurken, bana İmam Hatip lise-

sine gelirsem bilye oynayabileceğimi, teneffüslerde 

kendilerinin oynadığını anlatıyorlardı. Bu İmam 

hatip lisesine gitmem için yeterli bir sebepti. Nitekim 

İmam Hatip lisesine gideceğim diye aileme tuttur-

dum. Ailem, beni İmam Hatibe gönderme konusun-

da bir bilinç ve isteğe sahip değillerdi; geleneksel bir 

dindarlık anlayışları vardı. Onlar bu talebimin sebe-

bini anlayamadılar. Tabii ki onlara gerçek sebebi söy-

lemiyordum. Aslına bakılırsa, İmam Hatip lisesinin 

ne anlama geldiğini bile bilmiyordum. Ama akraba-

larım ve komşular, “madem çocuk istiyor, gönder o 

zaman” dediler. Epey uzun uğraşlardan sonra İmam 

Hatip lisesine kaydoldum. Tahsil hayatım boyunca 

hiç bilye oynayamadım ama İmam Hatip lisesini 

bitirmiş oldum.

Sonradan geçmişe dair “kendi” okumalarımda 

İmam Hatip lisesine devam etmemin benim için 

büyük bir nimet olduğunu anladım. Ben kendimi 

tanıyorum; eğer İmam hatip lisesine gitmeseydim, şu 

anda yanlış ideolojiler peşinde koşan, hayatını yan-

lışlar üzerine kuran bir insan olmam kaçınılmazdı. 

Dolayısıyla İmam Hatiplerin topluma katkılarının ne 

olduğu tartışmasının ötesinde en azından bana nasıl 

bir katkısı olduğunu çok iyi biliyorum.

Durkheim’cı tezin Türkiye’deki temsil-
cisi olan Ziya Gökalp de bu tezi burada 
tekrar etmiştir. Hakikaten Türkiye’de 
din, daha çok işlevselci boyutlarıyla 
tanımlanmıştır. İmam Hatip liselerin-
de verilen eğitimde bu işlevselciliğin 
etkileri varsa da, meseleye total sonuç-
ları açısından yaklaştığımızda, İslâm 
ile varoluşsal bir ilişkinin kurulmaya 
çalışıldığı anlaşılmaktadır. Öte yandan 
fıkıh, tefsir, hadisin yanı sıra tarih, coğ-
rafya, matematik gibi ilimlerle kökler 
ve gelenekle yeniden bir ilişki kurma-
nın yolları açılmıştır.
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“İMAM HATİPLİ” KİMLİĞİ
-Küresel Tüketim Çağı ve İmam Hatipler-

imam hatip konusu her zaman güncelliğini 

koruyan bir konu ola gelmiştir. Ancak bir 

o kadar da zor ve çetrefilli bir konudur aynı 

zamanda. Konunun önemi İslâmî eğitimin güncel 

yüzünü temsil etmesi yanında din, siyaset, eğitim, 

gündelik yaşam siyaseti gibi birçok konularla 

ilişkili olmasından gelmektedir. Zorluğu ise bu 

farklılığın doğasını unutarak onu tek boyutlu bir 

biçimde değerlendirmekten, içindeki çeşitliliği 

unutarak ele almaktan geçiyor. Dolayısıyla konu, 

çok boyutluluğu ve çeşitliliğine rağmen çoğu 

zaman tektipleştirilerek ele alınan, hatta zaman 

zaman bütün bir konuyu/sorunu İHL’li gençlerin 

omuzlarına yükleyiverecek kadar da absürd, yan-

lış yerlere yorumlara gidebilen bir niteliğe sahip. 

Bu nedenle İmam hatip meselesini sırf eğitimsel 

açıdan değil sosyolojik açıdan da ele almak daha 

öncelikli olmalı diye düşünüyorum. 

İmam hatip liseleri ile ilgili bu güçlük çoğu 

zaman karşımıza çıkar. Bununla ilgili bir anımı 

paylaşmak isterim. İmam hatip liseleri ile ilgili bir 

sempozyumda değerli konuşmacıların bu liseler ve 

İmam hatipli kimliği üzerinde konuşurken sürekli 

tek tip bir İmam hatipli vurgusu yapmasının ve 

sürekli gençlerin üzerinden negatif, eleştirel bir dil 

kullanmasının bendeki rahatsızlığı hâlâ hatırım-

dadır. Bereket versin ki orada bulunan birkaç kişi 

ile tek tip, tornadan çıkmış bir “İmam hatipli”den 

bahsetmenin yanlışlığına değinmiştik. İmam hatip 

liselerine bu şekilde yaklaşmanın nedeni şüphe-

siz onda bir kimlik vehmederek ideal tektip bir 

nesil algısı geliştirmekte yatıyor olsa gerek. Bunun 

olumsuz ters taraftan örneğini de seküler kanatta 

görüyoruz. Sekülerler de tektip bir İHL kimliğin-

den hareketle bu okullara “dini toplumsallaştıran, 

toplumsal bir talebe dönüştüren, dindar bireylerin 

siyasal sosyalizasyonuna neden olan” bir işlev 

yüklemekte ve bütün bir sistemi önyargılı biçimde 

karşılarına almaktadırlar. 

 

Kimlik Memnuniyeti ile Mağduriyetler Arasında

Öncelikle İmam Hatip liselerinin diğer okul-

lardan farkını ifade etmek gerekir. İHL’lerin özel 

bir niteliği vardır. Bu özel niteliği yani “İmam 

hatiplilik”, onun hem güçlü yönü hem de eğitim 

sistemi içindeki zaman zaman gerçekleşen yalnız-

laşmasının ve mağduriyetlerinin nedeni olmak-

tadır. “İmam hatiplilik ayrıcalıktır” deyimi ile de 

ifade edilen bu İmam hatiplilik duygusu aslında 

bu okulların arkaplanındaki yoğun “kimlik”le ala-

kalıdır. Konu ile ilgili kitaplarda, konuşmalarda, 

camiadaki ilgililerin ve mesleğin duayenlerinin 

ifadelerinde sıkça bu hususla karşılaşırız. Şüphesiz 

bu kimlik içi boş bir kimlik değildir. İleri gelen 

kişiler ve öğretmenler tarafından sürekli işlenen 

ve içi doldurulan “yoğun” bir kimlik duygusuna 

işaret etmek gerekir. Buna göre “içeriden” biri-

sinin deyişiyle İmam hatipliler, “hayatın bütün 

alanlarını kapsayan ortak inanç ve değer sistem-

lerine sahiptirler. İHL’ler sadece Türkiye için değil 

bütün dünya için bir modeldir.” Dolayısıyla İmam 
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hatipli olmak, “bu yoğun kimlikli neslin bir par-

çası olmak” anlamına gelmektedir. Genç İHL’ye 

girerken aslında bu “üst” kimlikle mecz olmakta, 

üst kimlikle yeni bir kimliği edinme sürecine gir-

mekte, onunla özdeşleşmektedir. 

İmam hatipli üst kimliğinin yirminci yüzyı-

lın son çeyreğinde “İmam hatip nesli” kavramı 

ile formüle edildiğini söyleyebiliriz. Buna göre 

İmam hatipli olarak kendini görmek, Kur’an bil-

gisi ve İslâm ruhu ile hemdem olan bir “nesle” ait 

olmak anlamına gelmektedir. Bu kimlik aslında 

bir “dava”nın “yeniden yüklenilmesi”, kendisi-

ne İslâm davasına hizmete adayan manevi bir 

ordunun “kayıp halkası”nın 

“yeniden işlevselleştirilmesi” 

anlamına gelmektedir. Batı 

medeniyeti ile karşılaşma 

sürecinde İslâm medeniye-

tinde yaşanan kırılmaların 

getirdiği gerilimleri üzerinde 

taşıyan bu ağır yükü yüklen-

me görevi kendisine verilen 

bir nesil ve yeni bir kimlikle 

İslâm medeniyetinin yeni-

den oluşması sürecidir söz 

konusu olan. Bu nesil aslın-

da son iki yüz yıllık doğu-

batı çekişmesinde “geri çeki-

len” kimliğin kırılganlığını, 

kompleksini ve yeniden 

diriliş arzu, istek ve hırsını 

da üzerinde taşımaktadır. 

Bu kimliğin “ortak bir dili, kültürü ve anlamı” 

olması gerekir. Ama en önemlisi bir “sosyolojik 

temele/ tabana” oturması gerekir ki bu da İmam 

hatip okullarıdır. İmam hatipli kimliği, daha geniş 

ölçekte var olan İmam hatip okullarının “temelini” 

oluşturmaktadır. Ancak İmam hatiplilik sadece 

okullardan müteşekkil bir topluluğu, camiayı 

ifade etmez. Öğrenci ve öğretmenler birliğin “iç 

halka”sını oluşturur. Onun çevresinde ise bu 

içyapıyı güçlendiren “aile, özel hocalar/ üstadlar, 

mahalli din görevlileri ve arkadaş çevresi” bulu-

nur. Bütün bu iç ve tamamlayıcı halka ile birlikte 

İmam hatip topluluğunu/camiasını oluşturur. Bu 

anlamda İmam hatipler diğer okullardan sadece 

“ethos/kimlik” açısından değil “sosyolojik yapı” 

olarak da ayrılmaktadır. 

İmam hatip camiasının bu yapısını sosyolojik 

olarak, Coleman ve Hoffer’ın kavramlaştırımı olan 

“işlevsel cemaat/topluluk” kavramı ile açıklayabili-

riz. Coleman ve Hoffer’a göre “işlevsel topluluk”, 

sahip olunan sosyal norm ve kabullerin bizzat 

sosyal yapının kendisinden çıktığı ve o yapıyı hem 

tahkim eden hem de sürdüren bir topluluktur. Bu 

İşlevsel topluluk ilkin bir İHL okulu çevresinde 

gelişmeye başlar. Öğrenciler sınıflar(ın)daki diğer 

öğrencilerle arkadaş olurlar. 

Aynı okul halkasında iba-

det eder, aynı kantinde yer 

içerler. Öğretmenler kendi 

aralarında diğer okullara 

nispetle daha sıcak ilişkile-

re sahiptir ve ilmi çalışma, 

çay sohbetleri, okul toplan-

tılarında vb. bir aradadırlar. 

Aileler de arkadaş olurlar 

ve aile-öğretmen sohbet ve 

konferanslarına katılırlar. 

İHL çevresinde gelişen ve 

büyüyen bu network yerel 

sınırların ötesine de taşar. 

Farklı İHL toplulukları bir-

birleriyle kontağa girerler. 

Aileler diğer İHL okul aile-

leri ile kermesler, kutlamalar 

yaparlar. Hafızlık veya güzel Kur’ân okuma yarış-

maları, piknikler, yıllık toplantılar da öğrenciler 

diğer okul öğrencileri ile öğretmenler de diğer 

meslektaşları ile iletişime geçerler. Bu tarz bir 

sosyalleşme sürecinin diğer okullardaki süreçten 

farklı olduğu çok açıktır. “Kimlik” temelli bir yapı-

da ilerlemesi yanında “yapısal” farklılıklar da belir-

gindir. Örneğin diğer okullarda tüm Türkiye’yi 

kuşatan bir network yoktur. Bazı okullar (Kabataş, 

Galatasaray vb. liseleri) yerel düzeyde güçlü olsa-

lar da daha geniş mezun topluluklar oluşturama-

maktadır. 

İHL’lerin özel bir niteliği vardır. 
Bu özel niteliği yani “İmam 
hatiplilik”, onun hem güçlü 
yönü hem de eğitim sistemi 
içindeki zaman zaman gerçek-
leşen yalnızlaşmasının ve mağ-
duriyetlerinin nedeni olmakta-
dır. “İmam hatiplilik ayrıcalık-
tır” deyimi ile de ifade edilen 
bu İmam hatiplilik duygusu 
aslında bu okulların arkapla-
nındaki yoğun “kimlik”le ala-
kalıdır.
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■ İslâmî Eğitimin Bugünkü Meseleleri

 Yanlış Sosyalizasyondan Kaçış ve

 Habitus Üretme Beklentisi

Aslında burada sorulması gereken, “bu toplu-

luk yapılarını bir araya getiren şeyin ne olduğu, 

neden bu kadar etkin biçimde bir araya geldik-

leri” sorusudur. Buna başta değindiğimiz “kimlik 

sorunsalı” yanında pedagojik ve sosyalizasyon 

temelli hususların etken olduğunu belirtmek 

gerekir. Bilgi sosyolojisinin de önemli konuları 

arasında, “sosyal yapının sosyalleşme sürecinde 

yarattığı problemler” gelir. Toplumdaki problem-

lerin pek çoğunu sosyalleşme sürecindeki hatalar 

oluşturur. Bunlara sosyalizasyon problemleri de 

denilebilir ki en başatı eğitim kurumları içinde 

oluşur. Özet olarak “yanlış sosyalleşme” süreçleri 

gençte sorunlu kimlik ve kişilikler ortaya çıkarır. 

Sosyalleşme sürecindeki yanlışlıkların veya 

yanlış sosyalleşmenin gençte doğurduğu sıkıntıla-

rın başında “suçlar” ve “işsizlik” konuları gelmek-

tedir. Suç deyince en genel anlamı ile ele alıyoruz. 

Ayrıntıya inilirse suç, sert polisiye olaylardan 

inanç, ahlak sistemleri gibi sosyal değerlere kadar 

uzanan bir olgudur. Yanlış sosyalleşmenin bu iki 

uçta doğurduğu sıkıntılar gencin sonraki hayatın-

da çok belirleyicidir ve ileriki hayatını etkilemek-

tedir. İHL çevresinde oluşan networkun nedenini 

bir de bu açıdan anlamak gerekir. Çocuğun son-

raki hayatında belirleyici olan bir süreci sağlam 

temellerle inşa etme, hayata sağlam ve güçlü bir 

etik temel atma gayreti bu camianın yapılarını bir 

araya getirme işlevi görmektedir. 

İmam hatipler çevresinde oluşan bu yaygın 

sosyalleşme ağının etkin ve yaygın bir habitus 

(belli bir sosyal yapıdan kaynaklanan davranış 

tarzı, bu yapı ve süreç içinde içselleştirilen nite-

likler) üretme kapasitesi ya da beklentisine sahip 

oluşuyla alakalıdır. Bir taraftan okulların üzerinde 

bina olduğu güçlü kimlik vurgusu diğer taraftan 

okul çevresindeki (okul süresince etkin olan ve 

çoğu zaman mezun olduktan sonra bile devam 

eden) yaygın network ağının sağladığı işlevsel 

topluluk özelliği ona bir habitus üretme imkânı 

sağlamaktadır veyahutta aileler ve okul kurucuları 

İHL’lere böyle bir işlev yüklemekte ve onlardan 

bunu beklemektedir. Şöyle bir bakıldığında İHL 

mezunlarının ortak ve yoğun bir eğitim tecrübesi-

ne sahip oldukları görülür. Aynı dersleri alıp ortak 

kitapları tedris etmektedirler. Camide, mescitlerde 

beraberler. Karşı cinsle sınırlı etkileşim olmasına 

karşın hemcinsler arasında sıkı bir dayanışma, bir 

kolektivite görmek mümkün. Ayrıca İHL öğren-

cilerinin çoğunun “benzer-ortak sosyo-ekonomik 

katmanlardan gelmeleri” aralarında ortak bir dil ve 

davranış seti oluşturmalarında başat etken olmak-

tadır. Benzer niteliklere sahip aile ve çevrelere 

sahipler. Aileler ise genelde dindar-muhafazakâr 

nitelikte, sivil hizmetlerde çalışan işçi aileleri, 

küçük iş adamları çevresinde toplanmaktadır. 

İmam hatip okul topluluklarını sıkı bağlarla bir 

araya getiren ve bu denli geniş networkler kurmaya 

sevk eden amillerden birisi de laik devletin bugüne 

kadar İHL’lere karşı uyguladığı dışlayıcı, önyargılı 

politikalarıdır. Çocuklarını yanlış sosyalizasyondan 

kaçmak için İHL’lere gönderen ailelerin tersine, 

ironik bir biçimde sekülerlere ve laik devlete göre 

ise İHL’lerin kendisi bizzat bir “yanlış sosyalizasyon 

kurumu”dur. Şüphesiz İHL’lere yönelik tek bir laik 

devlet anlayışı olduğunu söylemek fazla genelleş-

tirmeci bir davranış olur. Ancak tipik bir anlayış 

olarak laik bir tutumdan bahsedilebilir. Bu tipik 

anlayışa göre; “din bir vicdan işidir ve bireysel bir 

olgudur. Dinin toplumsallaşmasına iyi gözle bakıl-

maz. Dinin bireysellikten çıkıp toplumsal talebe 

dönüşüp eğitime yerleşmesine itiraz edilir. Din 

toplumsallaştığı zaman laik devlet ile toplum ara-

sında sorunlar çıkacağına inanılır.” Bunu sağlayan 

kurumların başında İHL’ler geldiği için bu kurum 

onun bazen doğrudan bazen de dolaylı olarak 

hedefindedir. Din eğitimine karşı çıkar. Din eği-

timinden ziyade din öğretimine destek verir. Din 
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öğretimi müfredatının da din içerikli değil sosyal 

bilimsel ağırlıkta olmasını savunur. Bu tarz bir 

müfredatın içeriği ise “toplumsal” değil “bireysel” 

dindarlığı verecek şekilde ayarlanmalıdır. 

Sekülerlerin bakış açısından İmam hatipler 

örgütlü, yanlış bir sosyalizasyon aracı, dini top-

lumsallaştıran ve siyasallaştıran bir kurum olması 

sebebiyle sorunludur. Ancak İHL laik devlet yapısı 

içinde örgütlenen kurumlar olması sebebiyle bu 

sorunlu durum süreç içerisinde tam bir “engizis-

yon kıyımı”na dönüşebilmektedir. Öncelikle bir 

İHL öğrencisi için “zorluk” sadece okul sürecinde-

ki önyargılar, fazla ders-yıl yüklemeleri ile kalmaz. 

Asıl sonraki şahsi hayatındaki zorluklar da ayrı 

bir ayrımcılık ve hukuksuzluk türüdür. Kamudaki 

sıkıntılar, bazı kurumlara girememe, kurumlar 

arası yatay geçişlerde ayrımcılığa tabi olma, yobaz-

molla algılarının bilinçaltlarından sayısızca fışkı-

ran seviyesiz örnekleri ile karşılaşmalar vb. 

Bütün bu ve benzeri önyargılar sadece öğren-

cide değil bütün bir camiada bir “yabancılaşma” 

duygusu yaratmakta ve bu durum bazen tepkisel, 

bazen de içyapıda sağlam dayanışma mekanizma-

ları kurmaya neden olmaktadır. Ayrıca İHL’lileri 

saran ve camia içinde kalmaya zorlayan bir “sosyal 

kontrol” mekanizmasının da varlığı çok aşikârdır. 

Topluluğu istenilen değer ve prensiplere göre 

düzenleme kapasitesi olarak tanımlayabileceğimiz 

bu kontrol mekanizması, kanuni ya da kurumsal 

tedbirlerden ziyade inanç prensipleri ile olmak-

ta ve bireylerin davranışlarını belirlemektedir. 

Bu anlamda bir habitus oluşturmada bu kontrol 

sisteminin de işlevi olduğunu belirtmek gere-

kir. Ancak bu kontrol sisteminin içe kapanıklık 

sebebiyle zaman zaman disfonksiyonel olduğu 

ve yabancılaşmayı getirdiği de söz konusu olabil-

mektedir. Sonuçta laik bir eğitim sistemi içinde 

İHL’ler zaman zaman gerilimler ve gerginliklerin 

gölgesinde, zaman zaman da ortak duygu ve 

inancın getirdiği başarılar ile şu anki durumuna 

gelebilmiştir. Örneğin bugün Diyanet teşkilatının 

tümü, İHL meslek hocalarının çoğu, MEB din 

öğretmenlerinin çoğu İHL kökenlidir. Buna diğer 

kurumlardaki mezunlar da eklenirse liste hayli 

kabaracaktır. Yanı sıra bugün ülkenin siyasal erki-

nin başında İHL kimlikli kişilerin olduğunu da 

belirtmek gerekir. 

Bilgi Çağı ve Dini Sosyalizasyonun “Popüler” Yüzü

İHL söz konusu olduğunda laik devlet ile 

olan gerilimlerden bahsetmek yaygın bir davranış 

olmasına ve kamuoyunda bu durumun getirdiği 

sorunlar sıkça tartışılmasına rağmen “küreselleşme 

ve bilgi çağının getirdiği yeni durum ve eğitimdeki 

yansımaları” üzerinde pek durulmaz. Milenyum 

çağına girdiğimiz günümüzde yeni ilişki kurma 

biçimleri, “yeni sosyalizasyon” şekilleri ile karşılaş-

maktayız. Hatta sosyologlar gelinen noktada “yeni 

toplum tipleri”nin çıktığına, eski toplum yapısı 

ve ilişki ağlarının hızla eskidiğine, buharlaştığına 

sıkça vurgu yapmaktalar. Bu yapıda küresel kül-

tür unsurlarının ikame olduğu, küreselleşme ile 

popüler kültürün paralel gittiği ve gelişme göster-

diği görülmektedir. 

Gelinen bu yeni toplumsal yapı içerisinde 

dikkati çeken en önemli nokta “teknoloji”nin insa-

noğlunun hayatını hızla değiştirmesidir. Popüler 

kültür alanındaki gelişmeler, medya, tablet PC, 

cep teknolojileri tarzı iletişim araçlarının geliş-

mesi, sosyal medya uygulamaları, internet, müzik 

teknolojisi, AVM kültürü vb. daha birçok yenilik 

Gelişen ve ülke gençliğini etkileyen popüler kültür İHL gençliğini de değiştiriyor. Eski 
değerlerle yeni teknolojik araçların mezcedildiği yeni bir yapıya doğru gittiğimizi söy-
lemek yanlış olmaz. Bu sürecin nasıl gelişeceği ve bu camianın içinde nasıl yeni habitus-
lar üreteceği ise İHL gençliğinin küresel tüketim kültürünün mantığını iyi anlamasına 
bağlı, tabi onu elden geldiğince dönüştürmesine de.
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insanın yeni eğitim ve iletişim kanalları bulma-

sına neden olmaktadır. Özellikle yeni nesiller, 

teknoloji ile daha etkin bağlar kurmakta, popüler 

kültürün alanı giderek genişlemekte bu da yeni 

ilişki ağları ve özellikle bireyselleşme alanında 

gelişmelere neden olmaktadır. Eski kolektivite 

yapıları esnemekte, daha gevşek, soft hatta sanal 

birliktelikler ve daha “bireysel” nitelikte ilişkiler 

ortaya çıkmaktadır. Bunun eğitim alanındaki yan-

sımaları, yeni arkadaşlık ve öğrenme türlerinin 

doğması, eski okul yapısının etkisinin azalması 

vb. şeklinde olmaktadır. Başka bir deyişle “yeni 

tip sosyalizasyon süreçleri” gelişmektedir. İnsanlar 

sosyal medya aracılığı ile daha hızlı ve çeşitli bir 

öğrenme sürecinden geçmekte, farklı dünyalarla 

iletişime geçebilmekte veya kendisi gibi, kendisine 

yakın insanlarla, eski zaman ve mekan kavramın-

dan uzak biçimde kontak kurabilmektedir.

Bu tarz bir sosyal yapıda siz eski eğitim ve 

disiplin anlayışını, bazı bilgi ve değerleri gizleyen 

eğitim tarzını, daha da önemlisi okul merkezli 

kolektif eğitim anlayışını aynı biçimde devam 

ettiremezsiniz. Yeni toplum yapısında insanlar 

olabildiğince farklı bilgi, inanç ve değeri öğre-

nebilmekte, kendi bireysel kimliklerinin farkına 

en rijit biçimde varabilmektedirler. Dışa kapalı, 

cemaat tarzı toplum tipinden gelen sosyalleşme 

tarzının muhafazakâr kesimlerde de artık bu 

süreçte terk edilmeye başladığı görülmektedir, 

özellikle de yeni nesiller arasında. Bu durum ise 

gençlerin sanki değerlerden uzak oldukları şek-

linde anlaşılmaktadır. Hâlbuki bu günün genci, 

matbaanın hüküm sürdüğü bir çağda değil tablet 

PCnin çağında, başka bir deyişle “yazılı kültür 

çağın”dan sonraki “ikinci sözlü kültür” çağında 

yaşamaktadır. Şüphesiz bu çağın özelliği görsel-

lik ve bireyselliğin önde olmasıdır. Bu yapı daha 

“bireyci”, “kişisel” ama “dışa dönük sosyalleşme 

tecrübeleri yaşamaya çalışan” gençleri görmeye 

alışmamız gerektiğini söylemektedir. Bu süreçte 

bu toplum yapısına uygun eğitim yöntemlerini 

bulmak ve uygulamak gerekir. 

İmam hatipler üzerine yapılan son araştırmalar 

İHL öğrencilerinin de popüler kültür araçlarını 

kullanmaya başladıklarını ve değerleri ile bu araç-

ları birlikte kullanmaya alıştıklarını gösteriyor. Bu 

yeni sosyalizasyon sürecinde ise her şeye rağmen 

İHL bilinci devam ediyor. Gelişen ve ülke genç-

liğini etkileyen popüler kültür İHL gençliğini de 

değiştiriyor. Eski değerlerle yeni teknolojik araçla-

rın mezcedildiği yeni bir yapıya doğru gittiğimizi 

söylemek yanlış olmaz. Bu sürecin nasıl gelişe-

ceği ve bu camianın içinde nasıl yeni habituslar 

üreteceği ise İHL gençliğinin küresel tüketim 

kültürünün mantığını iyi anlamasına bağlı, tabi 

onu elden geldiğince dönüştürmesine de. Bunun 

için de elinde diğerlerine nisbeten çok önemli bir 

değeri var: “Gelenek”. İşlevsel bir yapıya sahip 

İmam hatip camiası, küresel kültürün sel gibi 

akan bu yeni mantığı anlayıp, öğrendiği ve dava 

edindiği Gelenekten aldığı güçle yorumlayabilir ve 

özgün sosyalleşme süreçleri oluşturabilirse sadece 

kendi gençliğinin değil yeni nesillerin de önünü 

ve ufkunu aydınlatabilecektir. Zira önümüzdeki 

dönem insanoğlunun en önemli cehd-ü gayre-

tinin, küresel tüketim kültürünün sonuçları ile 

cedelleşmek olacağı çok açık biçimde kendisini 

göstermektedir. 
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Asım ÖZ

İMAM HATİP OKULLARININ TÜRKİYE’DE                                                                      
DİNÎ NEŞRİYATIN GELİŞİMİNE KATKILARINA DAİR                                                                                                                  

-Tespitler ve Değerlendirmeler-

“Türkiye’nin istikbâlde dinî ve kültürel yönden 

gelişmesi bakımından bu mekteplerin ve Yüksek İslâm 

Enstitülerinin ehemmiyeti çok büyüktür. Bu müesse-

seler dindâr yeni bir nesil yetiştireceklerdir. Bu neslin 

tahsili ve görünüşü Avrupaî değil, bâriz bir şekilde 

İslâmî olacaktır.” (Uriel Heyd, Revival of Islam in 

Modern Turkey,1968)1

“Mücadelesini verdiğimiz ve ülkü edindiğimiz 

İslâmî nizâma birçok yönlerden hazır olmalıyız.(…) 

Bu hazırlık ve yatkınlık devresi, yoğun ilmî ve kültürel 

çalışmalarla geçmeli, İslâm kendi ilim diliyle ve kay-

naklarıyla hazmedilmelidir.” (İslâm’ın İlk Emri Oku)2

İmamlık, hatiplik ve Kur’ân Kursu öğreticiliği 

gibi “dinî” hizmetlerin yerine getirilmesiyle görevli 

kişileri yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nca 

açılan ortaöğretim kurumları içinde hem mesleğe 

hem de yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar 

uygulayan İmam Hatip Okulları (sonradan Liseleri) 

ilk olarak 1951-52 Eğitim Öğretim yılında (yeni-

den) tedrisata başlatılır.3 17 Ekim 1951’de Adana, 

Ankara, Isparta, İstanbul, Kayseri, Konya ve Maraş’ta 

eğitim ve öğretim faaliyetine başlayan yedi İmam 

Hatip Okulundan sonra 1958’e kadar 12 okul daha 

açılır. Okullar ilk açıldıklarında, ortaokul seviyesin-

de dört yıllık bir okul olarak düşünülmüş fakat ilk 

mezunlarını verdiği sene üç yıllık lise kısımları açıl-

mıştır. 1958’de ilk mezunlarını veren İmam Hatip 

Okulları her ne hikmetse Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı herhangi bir yükseköğretim kurumuna öğrenci 

olarak kabul edilmemekteydi. Zira 1949’da açılan 

Ankara İlahiyat Fakültesi bile öğrenci olarak yal-

nızca genel lise mezunlarını kabul ediyordu.4 İmam 

Hatip Okullarının ilk mezunlarını vermesinden bir 

yıl sonra yani 1959 yılında İstanbul’da Yüksek İslâm 

Enstitüsü’nün açılmış olması her iki kurum arasın-

daki sürekliliği anlamak bakımından son derece 

önemlidir.5

1960 yılı itibariyle sayıları 19’a ulaşan bu okul-

larda,1971 yılına kadar ilkokula dayalı dört yıllık bir 

devre ile, birinci devreye dayalı üç yıllık ikinci devre 

olmak üzere toplam yedi yıllık (4+3) bir program 

uygulamaktaydı. İmam Hatip Okullarının birinci 

devresinde 10 çeşit meslek dersi, 17 çeşit kültür 

dersi; ikinci devresinde ise 9 çeşit meslek dersi 16 

çeşit kültür dersi okutuluyor olması bu okulların 

farklı hatta “alternatif” bir eğitim kurumu olarak 

değerlendirilmesini beraberinde getirmiştir.6 12 Mart 

1971 öncesinde sayıları 72’ye ulaşan bu okulların 

askerî muhtıra sonrasında ortaokul kısmı kapatıl-

makla kalmamış, mezunlarının yüksek öğrenime 

devam etmelerini engellemek amacıyla birtakım 

kısıtlamalar getirilmiştir. Esasında bu durum okul-

ların her daim politik bir gerilim hattında varlığını 

devam ettirmeye çalışmasının da temel sebebini 

oluşturmaktadır. 

İmam Hatip Okullarının Yayın Hayatına Etkileri 

Nasıl Değerlendirilmeli?

İmam Hatip Okulları’nın açılışının dönüm 

noktalarını kabaca özetleyen bu tasvirin ardından 

şunu belirtmeliyiz ki, 1960 sonrasında İmam Hatip 

Okullarının bir kurum olarak varlığı, öğrencileri, 

eğitim programları vb. değişik boyutları konusunda 

söylenen sözlerle kaleme alınan makaleler ve kitap-

ların oluşturduğu birikim oldukça çelişkili hatta 

birbirine taban tabana zıt kanaatlerin ortaya konul-

duğu metinler olmaları cihetinden son derece dik-

kat çekicidir.7 Çok geniş ve teferruatlı araştırmaları 

gerektiren bu eğitim kurumunun açılışı konusunda 

dost düşman, sağ ve sol çeşitli kanaatlerini ileri 

sürmüş hâlen de sürmektedir. Bazı araştırmacılar 

okulların devletin “İslâmî uyanışı” sekteye uğratmak 

veya İslâm’ı sisteme entegre etmek amacıyla açıldığı-

nı söylerken kimileri, bu okulların tamamen “halkın 
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baskısı” ile açıldığı görüşünü ileri sürmektedirler.8 

Okulların lehinde ve aleyhinde yazılan yazılardan 

yapılacak bir derleme meselenin ele alınışındaki 

süreklilikleri ve kırılmaları anlama sürecine büyük 

katkı yapacaktır.

İmam Hatip Okullarının açıldığı yıllardan itiba-

ren Türkiye’de siyasi ve kültürel alanda meydana 

getirdiği etkileri gün ışığına çıkarma niyetindeki 

çalışmalar genellikle 1980 sonrasında kaleme alın-

mıştır. Buna mukabil bu okulların Türkiye’deki dinî 

neşriyatın gelişimine yapmış olduğu katkı daha da 

önemlisi kaynaklara dönüş9 telakkisine etkileri etra-

fında detaylı tahlillerin yapılmaması hatta zamana 

şahitlik düşüncesiyle yazılan hatıralarda bile bu konu 

üzerinde hak ettiği ölçüde 

durulmaması okulların mey-

dana getirdiği kültürel değişi-

min/dönüşümün bütünlüklü 

bir biçimde değerlendiril(e)

mediğini gözler önüne ser-

mektedir.10 İlmihal kitap-

larından11 tefsirlere, Arapça 

sözlüklerden hadis tarihine, 

Kur’ân meallerinden İslâm’ın 

şartlarını konu edinen el 

kitaplarına12, hadis kitapların-

dan biyografik eserlere kadar 

uzanan hem sayı hem de 

muhteva bakımından çeşitle-

nen İslâmî neşriyatın ilk okur 

kitlesi büyük ölçüde İmam 

Hatip Okullarında okuyanlar 

olmuş; bu okulların açılma-

sının akabinde İslâmî neşriyatta yıldan yıla hem 

nicelik hem de nitelik bakımından büyük bir artış 

olduğu görülmektedir. Bu manada imkân ve zaafla-

rıyla tartışılabilecek ciddi bir birikimden söz etmek 

ve bunu doğrudan doğruya İmam Hatip Okullarıyla 

ilişkilendirmek en azından 1960’lı yıllar için elbette 

abartılı olmayacaktır. Yıllar önce İsmail Kara 1986 

yılında yayımlanan, dinî neşriyat meselesine değin-

diği küçük bir yazısında, 1965 sonrasındaki İslâmî 

içerikli tercüme yayınları İmam Hatip Okullarıyla 

ilişkilendirmişti: 

“1965’ten sonra hem nicelik hem de nitelik ola-

rak dinî yayınlarda görülen büyüme ve gelişmenin 

İmam Hatip Okullarıyla birinci dereceden ilgisi var-

dır. Gerçekten çoğu tercüme olan bu eserlerin hem 

yazar ve mütercimlerinin hem de okuyucularının 

çoğunluğu, öğretmeni, öğrencisi ve çevresiyle İmam 

Hatip Okullarının kadrosunu olmuştur.”13

Kara’nın henüz İmam Hatip Okulları’nda aka-

binde Yüksek İslâm Enstitüsü’nde okuyanların hatı-

ratlarını neşretmedikleri yıllarda yapmış olduğu 

bu tespitleri bugün daha da geliştirmek mümkün 

gözükmektedir. Zira beklenen düzeyde de olmasa da 

yayımlanan hatıratlar yanında 1960’lı ve 1970’li yıl-

larda çıkan süreli yayınlara göz ucuyla bakıldığında 

bu kanaati destekleyen epey malzeme ile karşılaşıla-

caktır. 1960’lı yılların ikinci yarısında muhtelif şekil 

ve vasıtalarla oluşan İslâmî yayıncılıktaki hareket-

lilik konjonktürel boyutları bir tarafa Cumhuriyet 

Türkiye’sinde dinî neşriyatın 

gelişim seyrini ciddi ölçüde 

başkalaştırmıştır. İmam Hatip 

Okullarının dinî neşriyata 

tesirlerini doğru değerlendi-

rebilmek için biraz maziyi bil-

mek gerekir. Çünkü tek parti 

devrine tekabül eden 1940’lı 

yıllarda Kur’ân-ı Kerim ve 

Elif-Ba basımının dahi yasak-

landığı, dinî kitap, dergi ve 

gazete yayınlarının son derece 

kısıtlı olduğu hatta toplatıldı-

ğı bilinmektedir.14 Bu yıllarda 

yaşanan sıkıntılarının boyut-

larını gözler önüne seren şu 

olay zikredilmelidir. Ahmet 

Hamdi Akseki tarafından 

kaleme alınan Peygamberimiz 

Hâtemü’l-Enbiya Hz. Muhammed ve Müslümanlık 

kitabı İçişleri Bakanlığı tarafından toplatılmıştır. 

Olayla ilgili olarak 1959 yılında Sebilürreşad dergi-

sinde neşredilen haber ve mektup bu zaman zarfında 

dini neşriyatın yaşadığı sıkıntıları gözler önüne serer: 

“Hz. Muhammed’e dair Sebîlürreşad tarafın-

dan yayınlanan bir eserin Dâhiliye Vekâleti (İçişleri 

Bakanlığı) tarafından topattırıldıktan sonra vaki 

olan müracaatımız üzerine zamanın Matbuat Umum 

Müdürü [Vedat] Nedim [Tör] tarafından verilen 

resmî cevaptır:

TC. Dâhiliye Vekâleti Matbuat Umum Müdürlüğü

Sayı:653

Hülâsâ: “Hz. Muhammed’e dair”

Ankara, 17 Mayıs 1943

1960 sonrasında İmam Hatip 
Okullarının bir kurum olarak 
varlığı, öğrencileri, eğitim 
programları vb. değişik boyut-
ları konusunda söylenen söz-
lerle kaleme alınan makale-
ler ve kitapların oluşturduğu 
birikim oldukça çelişkili hatta 
birbirine taban tabana zıt 
kanaatlerin ortaya konulduğu 
metinler olmaları cihetinden 
son derece dikkat çekicidir.
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Muhterem Efendim,

Mektubunuzu aldım. Biz her ne şekil ve sûrette 

olursa olsun memleket dâhilinde dinî neşriyat yapı-

larak dinî bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için 

dinî bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar 

değiliz.

Matbuat Umum Müdürü

Vedat Nedim [Tör]”15

Aslında 1940’lı yılların ilk yarısında yaşanan bir 

olay üzerine Matbuat Umum Müdürü tarafından 

Ahmet Hamdi Akseki’ye verilen yukarıdaki cevap, 

tek başına Cumhuriyet devrinde İslâmî endişe sahip-

lerinin yapmaya gayret ettikleri yayıncılık faaliyetle-

rinin karşılaştığı güçlükleri ve mağduriyetleri büyük 

ölçüde özetleyecek evsaftadır. Öte yandan 1940’ların 

sonundan itibaren dünyada ve Türkiye’de meydana 

gelen gelişmeler dinî neşriyatın önünü bir nebze de 

olsa açmıştır. Çok partili hayatın ikinci on yılında, 

1960’lı yıllarda Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri ara-

sındaki hareketlilik 1940’lı yıllara nazaran oldukça 

artmış hatta Yüksek İslâm Enstitüleri Ortadoğu ülke-

lerine geziler düzenlemiştir. 

Okuryazarlığın Artışı, İlmî Değer ve Hüviyet

1950 sonrasında yaygınlık kazanan ve günden 

güne “ilmî değeri ve olgun hüviyeti” belirginleşen 

İslâmî neşriyatın boyutlarını, hadis yayıncılığının 

Cumhuriyet Türkiye’sindeki seyri dikkate alındığın-

da daha net olarak görmek mümkün olacaktır. 1951-

1978 yılları arasında yayınlanan hadis konulu kitap-

ların toplam sayısı 127’dir. Oysa genel olarak İslâmî 

olanın bastırıldığı hatta sindirildiği 1929-1950 yılla-

rı arasında hadis konusunda yayımlanan eser sayısı 

sadece 13’tür. Bundan bir önceki dönemde 1909-

1928 arasındaki sayısı 16 olan hadis kitaplarının 

1876-1908 arasındaki sayısı ise 35’tir. Bu rakamlar 

hem ilmî hem de popüler/halk/avamî seviyedeki 

yayınları içerir. 1980 yılında hadis yayıncılığının 

dökümünü yapan İsmail Lütfi Çakan’ın, dönemler 

hakkında yapmış olduğu yorumlar İmam Hatip 

Okulları’ndan ve Yüksek İslâm Enstitüleri’nden 

yetişen neslin hadis yayıncılığına nasıl baktıklarını 

göstermesi açısından dikkate alınmalıdır:

“1.Dönemdeki [1876-1908] Tasavvufun ağırlık 

kazandığı eserlerin yanında 2. dönemde [1909-

1928] kaleme alınmış olan ‘Kırk Hadis yahud İlm-i 

hal-î siyasî ve içtimaî’ ve ‘Hadîs-i erbaîn fî hukukı’s-

sekîtın” gibi eserleri günün problemlerinin ilme 

yön vermedeki etkinliğini göstermektedir. Eserlerin 

mahiyetleri incelendiğinde hadislerin hemen her 

devirde, aksıyan yönü tedavi; yanlış tutumları ten-

kit ve düzeltmek için birinci derecede dayanak 

ve sermaye olduğu neticesine varılacaktır. Meselâ 

3. Dönem; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın neşrettiği 

Tecrid-i Sarih ve Riyazu’s-Salihin tercemeleri bir 

yana bırakılarak, hemen tümüyle ahlâki öğütleri 

ihtiva eden hadislerin tercümelerine ağırlık verilmiş 

bir dönem olarak gözükmektedir.

İlmî niteliğe sahip eserler ise daha çok son 20 

yıla(1951-1976) sığınmış bulunmaktadır.”16

Yukarıda da işaret edildiği üzere İmam Hatip 

Okulları üzerinde durulurken, Yüksek İslâm 

Enstitülerini de yabana atmamak gerekir. Neresinden 

bakılırsa bakılsın din eğitimi veren/verme iddiasında 

olan bu iki okul büyük ölçüde hem kadro hem fikir 

olarak birbirini beslemiş bu durum hem toplum-

sal hayatı hem de bir kurum olarak Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nı/kuruumunu etkilemiştir17. İlk mezun-

larından başlayarak bu okulların genellikle “fakir 

köy çocuklarının” okuduğu kurumlar olduğu şek-

lindeki analizler de akılda tutulmalıdır.18 Çakan’ın 

dönemler üzerine yapmış olduğu ayırımda çok par-

tili hayata geçişin hemen akabinde karşımıza çıkan 

İmam Hatip Okullarının açılışına merkezî bir önem 

atfettiği görünmektedir. Onun, 1951 sonrasındaki 

neşriyatı ilmî bakımdan daha vasıflı buluyor olması, 

İmam Hatip Okulları ile Yüksek İslâm Enstitüleri’nin 

İmam Hatip Okullarının çokça tar-
tışılmış olmasının en önemli sebebi 
kanaatimce bu okulların sadece birer 
meslek okulu olarak görülmeyişi veya 
bir şekilde kurumsal yapıyı zorlaya-
rak oluşturduğu atmosfer olsa gerek. 
Bilindiği üzere bu okullar tamamen 
seküler addedilen orta okul ve lisele-
re karşı bir “alternatif” olarak telakki 
edilmiş, buraya devam edenlerin hem 
İslâmî emirlere itaat eden hem de 
modern bir münevver olmaları arzu-
su ifade edilmiştir.
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bir arada değerlendirilmesinin son derece yararlı 

olduğunun bir işaret olarak ele alınabilir19. Bu yüz-

den konu hakkında kaleme alınan yazı ve hatıralarda 

birkaç cümlenin ötesine geçemeyen değerlendirme-

lerin derinleştirilmesi zaruret hâline gelmiş vaziyette-

dir. Denilebilir ki, çok partili hayata geçişin akabinde 

İmam Hatip Okullarından söz etmek bir bakıma 

Türkiye’de günden güne daha belirgin hâle gelen 

İslâmî diriliş olgusundan söz etmektir. Zaten hal-

kın teveccühünü kazanan İmam Hatip Okullarının 

çokça tartışılmış olmasının en önemli sebebi kanaa-

timce bu okulların sadece birer meslek okulu olarak 

görülmeyişi veya bir şekilde kurumsal yapıyı zor-

layarak oluşturduğu atmosfer olsa gerek. Bilindiği 

üzere bu okullar tamamen seküler addedilen orta 

okul ve liselere karşı bir “alternatif” olarak telakki 

edilmiş, buraya devam edenlerin hem İslâmî emirle-

re itaat eden hem de modern bir münevver olmaları 

arzusu ifade edilmiştir. Mezunlarının tamamının bu 

özellikleri taşıyıp taşımadığı bir yana, okullar sadece 

bu yönüyle bile modernlerle muhafazakârlar arasın-

da süreklilik arzeden bir münakaşanın daha doğrusu 

kültür savaşının konusu olagelmiştir. Aynı şekilde 

Yüksek İslâm Enstitüleri de bu kültürel savaşın bir 

parçası/uzantısı olarak telakki edilmiş, toplumsal 

boyutları öne çıkan bir din yorumu işlevsel kılın-

mıştır. İmam Hatip nesli üzerinde büyük emekleri 

bulunan Bekir Topaloğlu’nun şu ifadeleri bu çerçe-

vede okunabilir:

“(…) ben birçok âyet ve hadisde zikri geçen 

savaşın günümüzde bilhassa kültür ve iktisad sava-

şına dönüştüğüne inanıyorum. Biz din adamları 

bunlardan kültür taarruzuna karşı tedbir almakla 

vazifelendirilmiş bulunmaktayız. Binaenaleyh bizim 

çalışmalarımız, yorulmalarımız,,, hepsi Allah yolun-

dadır, savaştır, cihaddır. Dâvamıza bu imanla sarıl-

malıyız.”20

Yüksek İslâm Enstitüsünden mezun olanlar, 

1970’li yıllarda kaleme aldıkları yazılarda memle-

ketteki okuma-yazma oranının yükselişinden duy-

dukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.21 Bu süreç 

aynı zamanda Türkiye’de köylerden şehirlere göçün 

dolayısıyla modernleşme sürecinin de bir yansı-

masıdır. Okumak özellikle de basılı kültürel mal-

zemeyi içeren kitap, dergi ve gazeteleri okumak 

bu okulların etrafında meydana gelen kültürlenme 

sürecinin temel özelliklerinden biridir. 1972 Eğitim 

Öğretim Yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde 

açılış dersini veren hitabet hocası Kemal Edip 

Kürkçüoğlu’nun ifadeleri bu çerçevede ele alınmaya 

müsaittir. Kürkçüoğlu, öğrencilere “Okuyacaksınız 

çok okuyacaksınız, Allah’ın Kur’ân’daki ilk ferma-

nının “Oku!” olduğunu unutmayacaksınız” diye-

cektir.22 Bununla birlikte, “din adamları”nın irşat 

sahasının güçleneceği düşüncesiyle pek çok mese-

leyi esaslı bir biçimde kavramlarının zorunluluğuna 

dikkat çekildiği de göz ardı edilmemelidir.23 “Din 

adamları”nın bilgisiz veya “yarım yamalak bilgilerle” 

faydalı olamayacakları ifade edilirken davanın yüce 

olduğu fakat vazifenin zor olduğu üzerinde durul-

muştur. Burada hissedilen söylem bariz bir biçimde 

kaynaklara dönüşü yansıtmaktadır. İslâmî ilim yol-

cularının çok çalışmak mecburiyetinde oluşlarının 

hatırlatılması da sebepsiz değildir. 

İmam Hatip Okullarının açılmasının akabinde 

yaşanan gelişmeler şu ya da bu ölçüde İslâmî eği-

tim ve öğretim faaliyetlerini yeniden canlandırması 

kadar dinî neşriyat sahası açısından da tahlil edil-

mesini gerekli kılmaktadır. Howard A.Reed, İmam 

Hatip Okullarının kuruluşundan birkaç yıl sonra 

1955 yılında kaleme aldığı “Türkiye’nin Yeni İmam 

Hatip Okulları” başlıklı yazısında, İmam Hatip 

Okullarında İslâmî ilimler için acilen en iyi ders 

kitaplarına duyulan ihtiyaçtan söz eder. Ona göre 

İslâmî ilimleri konu alan dersler ya yetersiz ya da 

nadir bulunan Arapça kitaplardan veya eski Türkçe 

ile kaleme alınan metinlere dayalı olarak okutulmak-

tadır. Reed, aslında 1960’ların sonuna kadar tartışıla-

cak olan bir meseleye temas etmektedir. Onun bah-

settiği konulardan bir diğeri de liyakatli ve dirayetli 

genç hocaların noksanlığıdır. Fakat o meseleyi tekrar 

İslâmi ilimler için gerekli olan en iyi ders kitaplarına 

acilen duyulan ihtiyaca daha çok dikkat çeker: 

“Zirâ dersler, ya kifâyetsiz olan ve nâdiren bulu-

nan Arapça kitaplar24 veya çok eski Türkçe metinlere 

istinâden verilmektedir. Yine bu dersler ya alelâcele 

bir araya getirilmiş yeni kitaplara veya Maârif 

Vekâleti ile Diyânet İşleri Reisliği’nin çok muhtasar 

bir şekilde hazırladıkları, bunun için de öğretmen-

lerinin izah etmek veöğrencilerin not tutmak mec-

buriyetinde kaldıkları ders kitaplarına göre işlenip 

okutulmaktadır. Esas ders kitaplarının bulunmayışı, 

öğrencileri ezberciliğe ve kelime kelime not tutmaya 

sevk etmekte ve bu hal de çok ciddî meseleler ortaya 

çıkarmaktadır.”25
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Yeni Karabaş Tecvidi’nin dergilerde çıkan ilan-

larında “İmam Hatip Okulları ve Kur’ân Kursları 

ders programlarına göre, halkın ve talebelerin anlı-

yabileceği dilde hazırlanmış bir eser” vurgusu ders 

kitaplarına duyulan ihtiyacın ufak bir dışavurumu 

olarak okunmaya müsaittir. Hem İstanbul İmam 

Hatip Okulunda hem de Yüksek İslâm Enstitüsü’nde 

hocalık yapan ama aynı zamanda tasavvuf ede-

biyatına vakıf olan Mahir İz, hatıralarında İmam 

Hatip Okullarındaki ders kitabı sorununa dikkat 

çekmektedir.26 Mahir İz Yüksek İslâm Enstitüsü’nde 

İslâmî Edebiyat Tarihi dersleri okuttuktan sonra emri 

vaki ile Tasavvuf Tarihi dersleri okutmaya başlar. 

Bu görevini ifa ederken önce tasavvufun esasları 

hakkında notlar hazırlamaya başlar. Talebelerinden 

Selçuk Eraydın’ın da yardımlarıyla Tasavvuf kitabı-

nı yazar. Enstitü hocalarından Necla Pekolcay ise 

iki cilt halinde İslâmi Edebiyat Tarihi adlı kitabını 

neşreder.27 Ahmet Lütfi Kazancı ise, 1964 yılında 

göreve başladığı Çorum’da görev yaparken Arapça 

ve Türkçe eselerden yararlanarak hazırladığı not-

ları Süleyman Uludağ’ın teklifiyle gözden geçirir 

ve İrfan Yayınevi’nden İslâm’da İrade, Kaza ve 

Kader adıyla çıkarır.28 M. Zekâi Konrapa’nın İmam-

Hatip Okulları ders programlarına göre hazırladığı 

Peygamberimiz’in Hayatı adındaki iki ciltlik Siyer-i 

Nebî kitabını da burada anmamız gerekir. Ali Osman 

Koçkuzu’nun 1966 yılında mesleki ders kitaplarının 

noksanlıklarına temas ederek, bu kitaplar için müsa-

baka açılmasını veya ehliyetli kişilere yazdırılması 

gerekliliğine değinmiş olması ders kitabı meselesinin 

uzun yıllar sorun olmaya devam ettiğini işaret eder.29

İslâmî İçerikli Dini Neşriyatın Oluşumu ve 

Çeşitlenmesi

Bu bakımdan bu okulların çok partili hayata 

geçişin hemen akabinde eğitim öğretim faaliyetlerine 

başlamış olması yayıncılık sahasında da-öncelikle 

de ders kitapları düzleminde- büyük bir boşlu-

ğun olduğunun fark edilmesini sağlamıştır. Şurası 

bir gerçektir ki; İmam Hatip Okulları öteden beri 

Türkiye’de İslâmî içerikli dini neşriyatın oluşumun-

da, çeşitlenmesinde son derece belirleyici bir etkide 

bulunmuştur. Bu yönüyle okulların siyaseti ve eği-

tim müfredatı yanında meydana getirdikleri okur 

cemaatleri üzerinde mutlaka durulması zaruridir. 

Daha 1956 yılında The Muslim World dergisinde 

imzasız olarak yayımlanan “Türkiye’de İmam- Hatip 

Okulları” başlıklı yazıdaki şu ifadeler bu okulların 

tesirini gözler önüne serer: 

“İmam- Hatip Okulları’nın bugünkü mevcudi-

yeti, Türkiye’nin İslâmî rehberlerinin zuhûrunda 

tesirini gösterecektir. Şimdi bu okullar hem köy 

çocuklarına yüksek tahsil imkânlarının sağlandığını 

göstermekte hem de birçok talebe hâmisinin genç 

imamların tahsili dolayısıyle dinî bir istikbâle yardım 

etmek istediklerinin nişânesi olmaktadır.”30

The Muslim Word, bir yıl sonra 1957’de İzmir 

Amerikan Kız Kolejinden John A. T. Kingsbury tara-

fından yazılan “Türkiye’de Bugünkü İslâm Hakkında 

Müşahedeler” ise başlıklı metni yayımlamıştır. Yazının 

sonunda o yıllarda Türkiye’de yayımlanmış olan dini 

neşriyatın da bir listesi yer almaktadır. Yazar Ahmet 

Hamdi Akseki ile devrin İslâmcı yayın organlarından 

Sebilürreşad’ın İmam Hatip Okullarına devam eden-

ler üzerindeki tesirinden şu şekilde bahsetmektedir: 

“Hükümet tarafından, yeni İmam Hatip 

Okulları’nda İslâm’ın öğretilmesine esas olacak bir 

kitap arandığı bu zamanda İslâm Dini isimli eserin 

kabul edilmiş yegâne metin olduğu anlaşılmaktadır. 

İmam Hatip Okulları modern Türk imamlarını ve 

din görevlilerini yetiştirecek resmi mekteplerdir. 

Sebilürreşâd hakiki İslâm’ın sözcülüğünü yapmakta-

dır. İstanbul Müftüsü’nün yazılarını ihtiva eden satır-

ları ayrıca TBMM’den dinî mevzularda cereyân eden 

konuşma ve görüşmelere de tahsis edilmiş bulun-

maktadır. Kezâ mekteplerde din eğitimi yapılmasını 

müdâfaa etmekle ve İmam Hatip Okulları hakkında 

geniş haber ve yorumlara yer vermektedir. Onun için 

bu Okul öğrencileri tarafından çok okunmaktadır.”31

Okullardan mezun olanların sonraki yıllarda 

yayımladıkları dergi ve kitaplar yanında tercüme 

ettikleri eserler 1960 sonrasında Türkiye toplu-

munu ciddi ölçüde etkileyecektir. Yüksek İslâm 

Enstitüsü hocalarından Ali Özek’in 1950’li yıllarda 

Muhammed Abduh, Reşit Rıza gibi alimlerin orta-

ya koyduğu ıslah çizgisi ile irtibatı, 1960’lı yıllarda 

İhsan Babalı’nın Cağaloğlu Yayınevi için Muhammed 

Kutub’un İslâm’ın Etrafındaki Şüpheler kitabını ter-

cüme etmiş olması kayda değerdir.321965-66 ders 

yılından itibaren İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde 

asistan olan Hayreddin Karaman, Bekir Topaloğlu 

gibi isimler kaynaklara dönüş ve içtihat fikrinin 

Türkiye’de yaygınlık kazanmasına katkı yapacak-

lardır. Yazı hayatına İslâmın İlk Emri Oku dergi-
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sinde başlayan Hayreddin Karaman’ın bu yıllarda 

okuduğu eserler arasında yer alan Tefsîrü’l-Menâr, 

El-Muvâfakat, Huccetullahilbâliğa, Tarih-i Edyan, 

Buhranlarımız, Mâziden Âtiye vb. eserler sonraki 

yıllarda İslâmcı çevreler arasında yaygınlık kazanann 

dinî anlayışa dair kayda değer ipuçları sunmakta-

dır. Onun, Abdurrahman Azzam tarafından yapılan 

radyo konuşmalarından derlenen Resul-i Ekrem’in 

Örnek Ahlâkı(1964) Muhammed Esed’in Yolların 

Ayrılış Noktasında İslâm(1965), İslâm’da Birlik ve 

Fıkıh Mezhepleri adını vererek tercüme ettiği eser-

leri okuryazarların İslâm telakkisine ciddi oranda 

tesir etmiştir. Bu isimlerin ve eserlerin de tesiriyle 

Cemaleddin Afganî, Muhammed Abduh, Reşit Rıza 

vb isimler etrafında başlayacak olan tartışma bir 

bakıma 1970’li yıllarda daha bariz olarak hissedi-

lecek olan ayrılıkların da temelini oluşturacaktır.33 

İmam Hatip Okullarındaki öğrencilerin lise çağların-

dan itibaren kitap merakı içinde olmaları, ders dışı 

zamanlarda okulda kitap okumaları34 onları satın 

almaları hatta bir oda dolduracak kadar kitaba sahip 

olmaları bu okulların okuryazar cemaatleri oluştur-

ma sürecinde ne kadar tesirli olduğunu anlamaya 

katkı yapacaktır.35

1960’lı yılların sonunda neşredilen Halim 

Bilsel’in Allah Vardır adlı eseri dönemin milliyetçi 

muhafazakâr çevrelerinde ciddi bir etki doğuracak 

ve peş peşe baskıları yapılan bir eser hâline gelecek-

tir. Eserin sonraki baskılarında kitap hakkında kale-

me alınan yazılar ve talepler de giriş kısmında yer 

alacaktır. Ankara İmam Hatip Okulu Müdürü Zakir 

Güven’in 13 Mart 1966 tarihli şu satırları o yılların 

İmam Hatip Okullarının yayın hayatıyla ilişkileri 

bakımından son derece önemli bir ipucudur: 

“Sayın Dr. Halim Bilsel,

Allah Vardır, adlı eserinizi baştan aşağı okudum. 

Okulumuz kütüphanesi için çok faydalı olan bu 

eserden 10 adet göndermenizi rica ederim.”36

İmam Hatip Okullarının ardından 1959 yılında 

açılan Yüksek İslâm Enstitülerinin ilk mezunları 

dindarlığı “belli duaları muayyen bir biçimde oku-

maktan” veya “muayyen ibadet merasimlerini yerine 

getirmekten ibaret görmeyen” bir bakış açısına sahip 

olmuşlar, bunun neticesinde kaleme aldıkları veya 

tercüme ettikleri daha da önemlisi okunup kavran-

masını tavsiye ettikleri eserler vasıtasıyla İslâmcı 

okuryazar kitlelerinin oluşumuna/farklılaşmasına 

tesir etmişlerdir.37 Bekir Topaloğlu’nun, ilk baskısı 

1976 yılında neşredilen Nesillerin El Kitabı’nda yer 

alan kitap listesi, okuryazar kitlenin/neslin İslâmî 

dünya görüşünün hangi eserler vasıtasıyla biçimlen-

dirildiğini kısmen de gözler önüne serecek mahiyet-

tedir. Söz konusu listede Muhammed Hamidullah, 

İslâm’a Giriş, Yusuf el- Karadavî, İslâmda Helâl ve 

Haram, en-Nedvî, Tasavvuf ve Hayat, Mehmet Akif 

Ersoy, Safahat yanında Necip Fazıl, Malik Bin Nebi, 

Cemil Meriç, Sezai Karakoç, İbrahim Kafesoğlu, 

Mevdudi, Muhamed Ebu Zehra, Seyyid Kutup, 

Nurettin Topçu, Ömer Nasuhi Bilmen vb. isimlerin 

kitapları yer almaktadır.38Bu listede yer alan eserler 

İmam Hatip Okulları mezunlarının gerektiği gibi 

yetişmesini hedeflemektedir. Bundan dolayı söz 

konusu liste öğrencilere İmam Hatiplerin ikinci 

devresinden itibaren okutulması gereken temel eser-

ler hüviyetindedir. Okuma kitaplarının oluşturmayı 

hedeflediği İslâm telakkisi ise “ hurafelerden arınmış 

sağlam bir din bilgisi ve din kültürü” şeklinde hulasa 

edilebilir.39 1970’li yıllar nazarı dikkate alındığında 

oldukça önemli, değişik yazarların eserlerinin bir 

arada olduğu bu liste aynı zamanda muhafazakâr 

çevrelerden farklılaşma iddiasında olanlarının zihin 

evreninin biçimlenişine ışık tutacak mahiyettedir.

Süreli Yayınlara Akseden Tablodan Pasajlar

İslâm Medeniyeti dergisinde Çığır Yayınları’nın 

Akif Nuri çevirisi ile neşrettiği Seyyid Kutub’un 

İslâm Düşüncesi kitabının ilanında “yılın kitabı” 

olduğu “ısrarla aranması ve mutlaka görülmesi” 

gerektiğinin vurgulanmış olması anlamlıdır. Ahmed 

Serdaroğlu’nun tercüme ettiği İhya’nın Yüksek 

İslâm Enstitüsünde müdürlük yapmış olan Ahmed 

Davudoğlu’nun takdim ve takriziyle yayınlanmış 
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olması yayın dünyasıyla bu okulların irtibatını gös-

teren bir başka örnek olarak zikredilmelidir. Sözünü 

ettiğimiz 1960’lı yıllarda İmam Hatip Okullarından 

mezun olanlar arasındaki irtibatı sağlamak amacıyla 

İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği kurulmuş-

tur. Matbuatın, hele İslâmî matbuatın çok kısır oldu-

ğu 1960’ların başında( 1 Mart 1961) yayın hayatına 

başlayan İslâmın İlk Emri Oku mecmuası40, İmam 

Hatip Okullarını kamuoyuna tanıtarak, okul mezun-

larının arasındaki birlikteliği temin etmeyi amaçlar-

ken okul mezunlarına ruh aşılamayı öncelemiştir:

“Düşünen her kafanın bir gâyesi vardır. İmam 

Hatip Okulları talebeleri de, pratik bir hayat adamı 

olmaktan ziyâde, mânevî hayatımızın idâmesi, 

demode olan ruh yapımızın yeni baştan inşasını 

gaye bilmelidirler.”41

Derginin ilk sayısı 1000 adet basılırken 1970’li 

yıllardaki sayıları 14.000’e ulaşmıştır. Seyyid Kutup, 

Seyyid Sabık, Malik Bin Nebi, Muhasibi, Meryem 

Cemile, Nedvi, Yusuf el-Karadavi, Muhammed 

Kutup, Mevdudi gibi isimlerden çevirilerin de yayım-

landığı dergi tercümelerle İmam Hatip Okulları 

mensuplarının ilişkisini irdelemek bakımından son 

derece veluttur. Bilindiği gibi İslâm âleminden yapı-

lan tercümelerin yoğunlaşması 1960 sonrasına denk 

gelir.42 Bütün İslâm âlemini etkileyecek eserlerin 

Cumhuriyet devri neslince kaleme alınamamasından 

kaynaklandığı ifade edilen bu süreç, Ortadoğu ve 

Hint memleketlerindeki eserlerin Türkiye’ye inti-

kali ile neticelenmiştir.43 İmam Hatip Okulları ve 

Yüksek İslâm Enstitüsü etrafında oluşan kültürel 

atmosfer dergilere özellikle kitap ilanları düzle-

minde daha çok yansımıştır. 1966 yılında yayın 

hayatına başlayan Diriliş dergisinin arka kapağında 

yer alan kitap ve süreli yayın duyuruları bunun 

bir göstergesidir. Z ira burada Fikir ve Sanat’ta 

Hareket, Tohum, Hilâl, Yol ve Yeni İstiklâl gibi süreli 

yayınlar yanında, Seyyid Kutup’un İslâm’da Sosyal 

Adalet, Muhammed Kutup’un İslâmın Etrafındaki 

Şüpheler gibi tercüme eserlerin ilanları yer almıştır.44 

Derginin ikinci sayısının sonunda ise Muhammed 

Hamidullah’ın İslâm Peygamberi adlı kitabını tanıtan 

harika bir yazıya yer verilmiştir45. Diriliş’te duyuru-

lan Tohum, İstanbul İmam Hatip Mezunları Cemiyeti 

tarafından çıkarılmaktadır. Dergi çıkışını “geçici bir 

zevk olmamakla” açıklamış “İslâm gençliğine mektep 

olma” gayesinde olduğunu ifade etmiştir. Dergide 

Necip Fazıl, Ali Fuat Başgil, Abdurrahman Şeref 

Güzelyazıcı, Ergun Göze gibi isimlerin yazılarının 

dışında tercüme metinlere de yer verilir. Salih Tuğ, 

Enver İkbal Kureşi’nin “İslâmî Sistemde Bankacılık” 

başlıklı yazısını tercüme etmiştir. Dursun Gürlek’in 

1969 yılında Hekimoğlu İsmail’in Minyeli Abdullah 

romanı üzerine Milli Gençlik dergisinin 8. sayısında 

yazdığı yazının “Son günlerde İslâmî neşriyatın dev 

adımlarla ilerlemesinden” söz etmesi yayın patlama-

sının nabzını tutmak bakımından kaydedilmesi gere-

ken ifadelerdir. Ocak 1968’de yayın hayatına başla-

yan Çıkış ise Ankara İmam Hatip Okulu Gazetecilik 

Kolu’nun yayın organı olmasının ötesinde bir değere 

sahiptir. Çünkü dergide T. S. Eliot’tan yapılan çevi-

riler sonraki yıllarda İslâmcı edebiyat çevrelerinin 

yönelimlerini anlamayı mümkün kılar mahiyettedir. 

Dergide Rasim Özdenören’in “Romanın Çıkmazı” 

başlıklı yazısı sol edebiyat çevrelerinin roman telak-

kisini eleştirmektedir. 

Okuryazar topluluklarının oluşumunun izini 

sürebileceğimiz birincil kaynaklar arasında süreli 

yayınlar yer almaktadır. Süreli yayınlar hem İmam 

Hatip Okullarını savunmuşlar hem de bu okulların 

mezunlarının da içinde bulunduğu İslâmcı gençliği 

kültürel bakımdan donanımlı kılmaya gayret etmiş-

lerdir. 1967 yılında Türkiye İslam Enstitüleri Talebe 

Federasyonu tarafından neşredilmeye başlanan İslâm 

Medeniyeti dergisi, İmam Hatip Okulları hakkında 

haberlerden kitap duyurularına kadar pek çok metin 

neşredecektir46. Dergide aynı zamanda Yüksek İslâm 

Enstitüsü mensuplarınca Mevdudi, Muhammed 

Hamidullah, Nedvi gibi müelliflerin metinleri de ter-

cüme edilerek yayımlanmıştır. Derginin 1968 tarihli 

16. sayısında yer alan ilanlar İmam Hatip Okullarıyla 

neşriyat yahut basılı kültür arasındaki ilişkisini anla-

mayı kolaylaştırır mahiyettedir. Fatih Yayınevi ve 

Salah Bilici Kitabevi Ali Özek’in Hadis Ricali, Hz. 

Ebû Bekr’in Şahsiyeti ve Dehası, Arapça Okuma ve 

Mükâleme Kitabı ile Celâleyn Tefsiri’nden Tebareke 

ve Amme Cüzleri ve Nevevi’nin Kırk Hadis kitapları 

için verdikleri ilanın başına şu cümleleri ekleyecek-

tir: “ İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Öğretim üye-

lerinden Ali Özek Bey’in aşağıdaki eserleri bilhassa 

İmam Hatip Okulları ve öğrencileri ve Enstitü tale-

beleri için şayanı tavsiyedir”.(s.51) Beyhan Yayınevi 

ise Ashab-ı Kiram hakkındaki kitaplarının altında şu 

cümlelere yer verir: “İmam-Hatip Okulu ve Yüksek 

ve İslâm Enstitüsü talebe kardeşlerimize yayınevi-

mizin bu nevi eserleri neşredeceğini duyuruyoruz”. 



■ İslâmî Eğitimin Bugünkü Meseleleri

61Umran KASIM 2013

Aynı sayıda, M. Said Çekmegil’in, ilmi eserlere dayalı 

olarak hazırlandığı vurgulanan Siyaset Anlayışımız 

kitabının ilanı yanında, Nur Kitabevi’nin “fırtına-

lar koparacak şaheser” olarak andığı Mevdudi’nin 

Hicab kitabının duyurusu yer alır. Necip Fazıl 

Kısakürek’in İdeolocya Örgüsü kitabının Kayseri 

Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Derneği’nce bastı-

rıldığını hatırladığımızda dini talim, tedris ve neşir 

arasındaki bağ daha iyi kavranacaktır.

1970’li yıllarda yayımlanan Milli Gençlik dergi-

sinde yer alan haber ve yorumlar yanında tavsiye 

edilen kitaplar daha da önemlisi kitap tahlille-

ri İmam Hatip Okulu mezunlarının kültürlenme 

süreçlerini kavramak bakımından son derece yarar-

lıdır. Bu dergide Necip Fazıl, Cemil Meriç, Samiha 

Ayverdi, George Orwell, İmam Gazali, M. Akif İnan, 

Ahmet Kabaklı, Kadir Mısıroğlu, Rasim Özdenören, 

D. Mehmet Doğan, Kaddafi gibi isimlerin eserleri 

tavsiye edilmiştir. Okuryazarların ilgilerini genişlet-

me süreci Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat vb dergilerle 

pekiştirilmiştir. 

Nesil dergisinin 1976’da yayımlanan 1. sayısın-

da, din eğitimi ve öğretimi konulu bir soruya uzun 

uzadıya cevap veren Hayreddin Karaman kitaplarla 

eğitim arasındaki ilişkiyi gündemleştirerek şöyle der: 

“Çocuk okuma çağına gelince seviyesine göre okuya-

cağı kitapları seçmek ve temin etmek anababaya ve 

öğretmenlere düşen bir vazife olmaktadır. Nesil eği-

timcilere yardımcı olmak üzere zaman zaman zaman 

bu neviden listeler sunacaktır.” 

İmam Hatip Okullarını savunan İslâmın İlk Emri 

Oku dergisinin okuyucu sayfalarında, süreli yayının 

ne kadar destek bulduğunu ay ay izlemek mümkün. 

Keza, dergi sayfalarına yansıyan Müslümanların 

İslâmi neşriyatın ehemmiyetini yeterince kavraya-

madıklarına dönük eleştiriler de hatırlanmalıdır. 

Dergiyi neşredenler, yayıncıların yeni çıkan kitap-

ları kendilerine gönderdikleri takdirde bu kitapla-

rın duyurusu için ellerinden geleni yapacaklarını 

ifade ederler. Dergide tanıtılan kitaplardan birkaçı-

nı hatırlatalım: Mahir İz, Tasavvuf(Rahle Yayınları, 

1966), A. Fikri Yavuz, İslâm Fıkhı ve Hukuku(İrfan 

Yayınevi,1970),Seyyid Kutup, İslâm ve Kapitalizm 

Çatışması(Dini Neşriyat, 1967) İslâm’ın Işığında 

Meselelerimiz(Dini Neşriyat, 1968) Ebul Hasen 

en-Nedvi Dört Rükun, Yeniden İslâm’a(1968-69). 

Hiç şüphesiz bu kitapların tanıtılması sebepsiz değil-

dir. Dergi zamanlar kaynaklara dönüş düşüncesini 

daha çok önceler hale gelmiştir:

“Şunu katiyetle söylemeliyiz ki, bugün İslâm 

Âleminde batıllardan sıyrılma hareketi sevindirici bir 

merhale katetmiştir. Yeni neslin ilim ve fikir adam-

ları yüz güldürücü bir fikir hareketi başlatmışlar ve 

güçlerini İslâm olmıyan dünyaya da hissettirmişler-

dir. Ancak şunu da, üzülerek söylememiz lâzım ki, 

memleketimiz bu bata çok gerilerde kalmıştır. Bunu 

ilk nazarda tabii görmek mümkünse de, kaynaklara 

dönüş kervanından ayrı kalışımız bizi bedbin etmek-

tedir!...”47

1960’lı yıllarda hemen her şeyi okuma gayreti 

“döküntü malumatı” da içeren pek çok eserin tercü-

mesini de beraberinde getirmiş, bu süreç 1970’li yıl-

larda zirveye ulaşmıştır. Bununla beraber, kaynaklara 

dönüş telakkisi yaygınlık kazandıkça önce sağlam 

bir İslâm kültürü edinmeye dönük vurgu belir-

ginleşir. Nitekim bu doğrultuda kaynak hüviyetini 

taşıyan eserlerin tercümesi de yapılacaktır. Yüksek 

İslâm Enstitüsü Talebe Federasyonu’nca çıkarı-

lan İslâm Medeniyeti dergisinin 7. sayısında İrfan 

Yayınevi’nin neşrettiği Sahih-i Müslim ve Tercemesi 

ile Muhammed Hamidullah’ın İslâm Peygamberi 

kitabının duyurusunun yer alıyor olması dini neşri-

yatla din eğitimi veren kurumların doğrudan ilişki-

sini anlamayı sağlar. Denilebilir ki, İslâm’ı malumatı 

hakkıyla öğrenmeden elde edilen malumatın zararlı 

olabileceği kimi zaman açıkça kimi zaman örtük bir 

biçimde gündeme gelmeye başlar. Bununla birlikte 

bu yıllarda, İslâmcı süreli yayınları takip edenle-

re, dergilere yazı gönderen gençlere Muhammed 

Hamidullah, Ebul Hasen Nedvi, Mevdudi ve Seyyid 

Kutup’un eserlerini çok okumaları tavsiye edilmeye 

devam edilir.48

Şurası bir gerçektir ki; İmam Hatip 
Okulları öteden beri Türkiye’de İslâmî 
içerikli dini neşriyatın oluşumunda, 
çeşitlenmesinde son derece belirleyici 
bir etkide bulunmuştur. Bu yönüyle 
okulların  siyaseti ve eğitim müfreda-
tı yanında meydana getirdikleri okur 
cemaatleri üzerinde mutlaka durulma-
sı zaruridir.
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mezunlarının kültür hayatına tesirleri babında mut-

laka anılması gereken yayınlardan biri de Türkiye 

Diyanet Vakfı tarafından finanse edilen İmam Hatip 

neslinin kollektif olarak ortaya koymaya devam ettiği 

çok önemli bir ilim ve kültür hazinesi” olarak değer-

lendirilen İslâm Ansiklopedisi’dir.49

Yukarıda çok kaba bir özetle vermeye çalıştığımız 

örneklerde görüldüğü üzere İslâmî neşriyat sahasın-

daki birçok gelişme doğrudan doğruya İmam Hatip 

Okullarına ve Yüksek İslâm Enstitüsü’ne bağlıdır. 

Bunda şüphe yoktur. Bu bağlamda, bahse konu olan 

yıllarda neşredilen dergi koleksiyonları karıştırılabi-

lir.

Elbette, “halkı İslâmî hikmet ve kültürüyle donat-

ma” gayesini öne çıkaran dinî neşriyatın geçmişiyle 

bugününün mukayesesini yapmak, kat edilen mesa-

fenin yapılan çalışmaların bir hesabını görmek; emek 

ve gayretlerin hakiki değerini ortaya koymak daha 

ayrıntılı ve eleştirel çalışmaları zorunlu kılmaktadır.
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İslâm’ın İlk Emri Oku, 1970, sayı:100, s.3

10 Bu yazıda, 1960 sonrası süreçte İmam Hatip nesline katkı yapan 

veya öyle olduğu varsayılan eserlerin ve yayın organlarının bib-

liyografik bir dökümü yapılmayacaktır. Daha ziyade genel bir 
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DOSYA

Hüseyin KORKUT

HÜSEYİN KORKUT: 

“Artık Nitelik Dönemi”

imam-Hatip Liselerini nasıl tanımlayabiliriz? İmam-

Hatip Lisesini diğer liselerden ayırt eden unsurlar 

nedir?

Osmanlı’dan modern Türkiye’ye geçişte mektep-

medres e ayırımı var. Medreseler; İslâmi ilimler, vahiy 

kaynaklı eğitimler alırken, mektepler Batı’dan ilham 

alarak çağın gelişmelerine uygun olarak modernize 

edilmiş bir eğitime sahip. Bu durum Osmanlı son 

dönemin de ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında var. İHL’nin 

kökeni ise 1922-1923 yıllarında İmamlar ve Hatipler 

okuluna dayanıyor. Bugünkü vurgusu ile liseye hazırlık 

yapan, Osmanlı coğrafyasındaki İmam-Hatip görevi-

ni yürütecek ve aslında irşad hizmetlerini yürütecek 

okullar var. 

1922 yılına kadar gidiyor yani…

İmam Hatip Okulları, Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 

o zaman farklı isimlerle anılan ama bugünkü İmam 

Hatiplerin temelini oluşturan okullar “talep yok, ihtiyaç 

yok” gibi gerekçelerle kapatılıyor.1929-1950 yılları ara-

sında örgün okullarda nerdeyse din eğitimi verilmiyor. 

Tabi bu arada1924’teki Tevhid-i Tedrisat düzenleme-

sinden mutlaka bahsetmemiz gerekir. Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e tevarüs eden medrese-mektep algısı 

Tevhid-i Tedrisat ile bütün eğitimi birleştirmiş oluyor. 

Aslında Tevhid-i Tedrisat kanunu doğrudan İmam-

Hatip okullarını kaldıran kanun değil. O günkü uygu-

lama gereğince Tevhid-i Tedrisat’ın ruhuna uygun 

olarak bu okulların kapısına mühür vuruluyor.

1948 yılında yeniden açılıyor galiba…

Evet. 1948’de CHP’nin çok partili hayata geçiş 

baskısı altına kalması ve DP’nin kurulması ile bera-

ber önce İmam-Hatip kursları ve hemen ardından da 

1951 yılında bugünkü anlamda İmam-Hatip okulları 

kuruluyor. O dönemin mümtaz şahsiyetlerinden tam 

bir Osmanlı münevveri olan Celalettin Ökten hoca-

nın büyük gayretleri ile bu okulların temeli atılıyor. 

Celal Hoca dönemde, hem dini derslerin hem de fen 

derslerinin bir arada verilmesi fikrini ortaya atıyor ve 

bunun büyük mücadelesini veriyor. Ortaya zengin bir 

müfredat çıkıyor. Tabi bunda o dönemde halkın desteği 

ve İmam Hatip Okulları’na sahip çıkmasının büyük 

öneminin olduğunun altını çizmeliyiz. 

Türkiye İçin Büyük Bir Zenginlik

Bu önemli bir şey. Bu konsept aslında bugüne kadar 

da geçerliliğini sürdürebiliyor. Böylece sadece kendi 

içine kapanıp kalmış bir insan figürünü değil; dünyayı 

anlamaya ve okumaya çalışan evrensel bir insan modeli. 

İmam Hatip Okulları’nın toplumsal hayatın her 

alanına yönelebilecek nitelikte bir müfredat ve iklim 

öngörmüş olması, aslında daha sonraları İmam-Hatip 

İmam Hatip Liseleri, Türkiye’nin her döneminde sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel hayatın kavşak noktasındaki 

tartışmalarının başında geliyor. 4+4+4 ile kesintili eğitime geçilmesi sonucu, İmam Hatip ortaokullarının yeniden 

açılması, İmam Hatiplerin sayısının giderek artması, hatta ortaokul ve liselere seçmeli Kur’ân-ı Kerim, Siyer ve 

Temel Dini Bilgiler gibi derslerin konması bugünlerde eğitim söz konusu olunca yine İmam Hatip Liselerini gün-

demin başına yerleştirdi. Biz de çok farklı boyutlarıyla İmam Hatiplerin tarihi, misyonu, serencamı üzerine tüm 

bu tartışmaları da içeren bir konuşmayı ÖNDER Başkanı sayın Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Korkut beyle gerçekleştirdik. 

Bu konuşma, İmam Hatipler hakkında bilmediğiniz bazı bilgileri içerdiği kadar, belleğinizi tazeleyecek ve belki 

bazı farkındalıkların altını çizmeye çalışacaktır. (Mustafa Tekin) 
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Liseleri’nin önünü kesme, engelleme çabalarına anlam 

katıyor. İmam-Hatip mezunlarının 1970’lerden itibaren 

üniversiteye girmesiyle beraber mesleğe yönelenlerin 

yanında farklı alanlara, farklı mesleklere yöneliyor 

olmaları ve her alanda başa-

rılı olmaları imam Hatipler’in 

toplumsal anlamda itibarının 

daha da artmasını sağlıyor. Bu 

nesil işte bu müfredat algısı 

ve milletin sahiplenmesi ile 

modern eğitim kurumları ve 

pozitivist-arka plana yaslanan-

algıya karşı kendi değerlerini 

besleyecek, köklerine bağlaya-

cak iklimi yakaladı. Bir damar 

yakaladı ve oraya sarıldı. 

Bütün itiş kakışlara, engelle-

melere rağmen canı pahasına 

bütün imkânları seferber edip 

buraya sahip çıktı.

Aslında İslâm’ın evrensel-

liğini vurgulayacak şahsiyet 

yetiştirme kaygısı. Dünya’dan 

geri kalmamak ve bir bütün 

insan olma gayesi değil mi?

Bugün Dünyada olup 

bitenlere baktığımızda, İmam 

Hatip Okulları daha da anlam 

kazanıyor. Bugün İslâm dün-

yasında bazı ülkelerde dünya-

nın gelişmelerine açık olma-

yan okul yapılanmaları var. Bu 

okullar gerek toplumsal hayat 

açısından, gerekse toplumsal 

gelişmeler bakımından yeterli 

eğitim kurumları değil. Buna 

karşın İmam-Hatip okulla-

rı mezunlarının toplumsal 

hayatın her alanına yönelecek 

bir arka plan ile eğitim alıyor 

olması Türkiye için büyük bir 

zenginlik.

Milletin Beklentisi İHL’ler Karşılık Verdi

İmam-Hatiplerin genel eğitim ile diğer liseler ara-

sındaki konumu nedir?

Milli Eğitim temel kanununda İmam-Hatip okulları 

hem mesleğe hem de yükseköğrenime hazırlık yapan 

okullardır. Bu ifade İmam-Hatip okullarını diğer meslek 

liselerinden ayıran bir ifadedir. Sadece İmam-Hatip’te 

mesleğe hazırlayan ortaokullar 

değil; başta İlahiyat Fakülteleri 

olmak üzere tüm yükseköğretim 

kurumlarına, hem müfredat zen-

ginliği ile milletin beklentisine 

karşılık vermiş olması önemlidir.

Peki, toplumda İmam-Hatipli 

diye bir olgudan bahsedilebilir 

mi, böyle bir olgu varsa bunu 

belirginleştiren nitelikler nelerdir 

ve hangi niteliklerine bakarak 

biz İmam-Hatipli diyebiliyoruz?

Çok güçlü, muhtevası çok 

zengin ve kendi içerisinde coş-

kusu, dinamizmi çok yüksek 

bir İmam-Hatip olgusu var. Belli 

aralıklarla bu güçlü olgu yıp-

ratılmak, zayıflatılmak istense 

de bu var. Özellikle 1990’ların 

ortalarına kadar büyüyen ve zen-

ginleşen bir İmam-Hatip olgusu 

var. Elbette ki bu tabela algısı ve 

sıradan bir okul mezunu algısı 

değil. Milletimizin kendi mede-

niyet köklerinden beslenecek bir 

iklimi İmam-Hatip ortaokulların-

da kurduk. 

Geçmişle ile koparılmak iste-

nen bir bağ vardı ve İmam-Hatip 

sürekli bunu hatırlatan bir işlev 

üstleniyor. Derinlere ve köklere 

inerek onu günümüze getirme ve 

tekrar işleme anlamında en azın-

dan bir çabayı ifade eder ve bu 

bakımdan önemli.

Evet. İmam Hatip Okulları, 

ülkemizin ve milletimizin kendi 

özüne dönmesinde çok önemli bir köprü vazifesi oldu. 

Ülkemiz fetret devrinden sonra fark ettiği için, hissetti-

ği için bütün kıt imkânlara rağmen (ekonomik, siyasal 

vs.)varıyla yoğuyla bu okulları geleceğe taşımak için 

sahip çıktı. 

1990’ların sonunda TÜSİAD 
başta olmak üzere bazı STK’lar, 
yayınladıkları raporlarda 
2000’li yıllara atfen Türkiye’nin 
siyasi ve sosyal dönüşümüy-
le ilgili bazı projeksiyonlar 
sunuyorlardı. Bunlar daha çok 
toplumsal mühendisliği işaret 
eden bir çalışmalardı. Maalesef 
bu öngörüler doğrultusunda 
millete rağmen dizayn çalışma-
ları yapıldı. On beş yıl sıkıntılı 
bir dönem geçirdik. Millet ola-
rak, İslâm Dünyası olarak ciddi 
bir fetret devri yaşadık. Bunun 
kayıplarını bugün hissediyoruz 
ve önümüzdeki dönemde de 
hissetmeye devam edeceğiz.
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Toplumun Dönüşmesinde 

İmam Hatiplerin Payı Büyük

İmam-Hatipli olmanın toplumsal karşılığı nedir? 

Örneğin; İmam-Hatip binalarının çoğu halk tarafından 

bizzat yaptırılmışlardır. Demek ki bir ihtiyaç. Bu durum 

aynı zamanda önemli bir istek ve talebin varlığını orta-

ya koyuyor.

İmam-Hatip okullarının yüzde 95’ini millet kendi 

imkânları ile yaptı. Bu okullarda okuyan öğrenciler 

hep halkın içinde, caminin içinde oldular. Düğünlerde, 

bayramlarda, cenazelerde yani iyi ve kötü günlerin hep-

sinde milletle birlikte idiler. Milletin değerlerine sırtla-

rını dönmediler. Millet; bu okullarda okuyan çocuk-

lara güvendi ve onları öncü olarak gördü. Bu meslek 

eğitimi alması yönünden hem de pozitivist arka plana 

karşı ve kendi değerleriyle yetişmiş bireyler olarak 

toplumsal karşılığı var. İmam-Hatip Liselerinde oku-

yan öğrenciler genellikle orta gelirli ailelerin köylerde, 

kasabalarda yaşayan ailelerin çocuklarıdır. Bu anlamda 

toplumun kırsalının sosyolojik olarak merkeze taşın-

ması ve merkezde güç bulması, toplumun değerlerini 

temsil etmesi, Türkiye’nin 50’lilerden sonra buraya göç 

etmesi ülkenin sosyo-kültürel dönüşümünde bir motor 

oldu. İmam-Hatip okulları olmasaydı, milletimizin o 

hamiyetperver gayreti olmasaydı okuyamayacak olan 

çocuklarımız bu okullar vasıtasıyla okudular ve merke-

ze doğru taşındılar. 

Sanırım kız öğrencilerin ilgisi de önemli…

Evet. 1980’lerden sonra İmam-Hatipler’de kız öğren-

ci sayısı hızla arttı. Üniversitelerde ve farklı mesleklerde 

görünmeye başladılar. Doktor, öğretmen, avukat oldular. 

Bugün başörtüsü sorununun çözülmesinde kız imam 

hatip öğrencilerinin hatırı sayılır katkıları vardır. Kız 

öğrenciler bu sorunu somutlaştırdılar ve doğrusu çok da 

eziyet çektiler. Kamu alanında görülmeye başladılar ve 

aslında bu kenardan merkeze doğru taşınma, toplumsal 

bir dönüşüm. Böylece, toplumun büyük kesimi artık 

merkezde ve kamu alanında temsil edilmeye başlandı. 

Yıllarca dar bakış açılarıyla toplumumuzun bazı zengin-

likleri yok sayıldı. Bugün bu sorunları yeni yeni çözmeye 

başladık. Bugün gelinen noktada, en büyük dinamik 

İmam-Hatip okullarıdır. Türkiye’nin bugün çözmeye 

çalıştığı, sistemin dönüştürmeye çalıştığı mekanizmala-

rın arkasında ki motordur. İmam-Hatip okulları aracı-

lığıyla toplumun merkeze doğru taşınması ve kamuda 

olması çok önemli bir olgudur.

Toplumsal Mühendislik Çabaları Başarısız Oldu

28 Şubat’ta aslında buradan çıktı. İmam-Hatip’ler 

kendilerine çizilen çizginin üstüne çıktılar ve dolayısıy-

la bu beklenmeyen ve istenmeyen bir dönüşümdü.

1990’ların sonunda TÜSİAD başta olmak üzere 

bazı STK’lar, yayınladıkları raporlarda 2000’li yıllara 

atfen Türkiye’nin siyasi ve sosyal dönüşümüyle ilgili 

bazı projeksiyonlar sunuyorlardı. Bunlar daha çok 

toplumsal mühendisliği işaret eden bir çalışmalardı. 

Maalesef bu öngörüler doğrultusunda millete rağmen 

dizayn çalışmaları yapıldı. On beş yıl sıkıntılı bir 

dönem geçirdik. Millet olarak, İslâm Dünyası olarak 

ciddi bir fetret devri yaşadık. Bunun kayıplarını bugün 

hissediyoruz ve önümüzdeki dönemde de hissetmeye 

devam edeceğiz.

Anlattığınız süreç şunu da işaret ediyor. Türkiye’de 

İmam-Hatiplerin siyaset, politika ve buradaki çalkan-

tılar, gidişattan etkilendiği kadar diğer okullar etki-

lenmedi herhalde. Bu okulların kaderi siyasi gidişatla 

paralel bir seyir izlemiştir. Türkiye’de ki siyasetler ve 

İmam-Hatip Lisesi durumuna ne diyorsunuz?

İmam Hatipler, sosyolojik olarak çok güçlü bir 

zemine yaslanıyor. Toplum nezdinde kabul gören, okul 

binaları bizzat millet tarafından yapılan bir camia. Bu 

okulların iklimi, İmam-Hatiplik olgusu, sosyo-kültürel 

hayatımızda ve siyasi hayatımızda ki etkisi dolayısıyla 

bir direnme, yol açma, muhalif olma, muvafık olma 

durumu var. İmam-Hatip okullarının kendine özgü 

dinamizmi ve topluma yaslanması, siyasetin de bu 

okullara olan teveccühünü artırıyor. 

Kesintisiz eğitim ve 28 Şubat süreci İmam-Hatiplerde 

ne gibi yapısal değişiklikleri beraberinde getirdi? 

Sadece kesintisiz eğitim değil katsayı ve başörtüsü 

sorunu da İmam-Hatiplere çok zarar verdi. Kesintisiz 

eğitim kararı ve orta kısımların kapanmasıyla İmam-

Hatip ortaokullarında okuyan öğrenci sayısı 600 bin-

den kademeli olarak 50 bine kadar düştü. Yine bu 

uygulamaya paralel okullarda katsayı adaletsizliği uygu-

landığı için başarılı, farklı mesleklere yönelmek isteyen 

gençlerimiz okulları tercih etmediler. Başörtüsü yasağı 

nedeniyle donanımlı hocalarımız okullara devam ede-

mediler, görevlerinden atıldılar, sürüldüler. Okullarda 

öğrenci sayısı azaldığı için, donanımlı ve tecrübeli 

yöneticiler çalışamadı. Her yönden okulların motivas-

yonu, kalitesi, morali, iklimi zayıfladı. Bunun için her 
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şey yapıldı. Ama milletimizin gücünü ve direncini 

hesaba katmadılar. Bütün baskılara rağmen millet dişi 

ve tırnağı ile kazandığı paralarıyla çocuklarının gele-

cekleri pahasına bu okullara öğrencileri gönderdiler.

ÖNDER Çok Önemli ve Hassas Görevler Üstlendi

ÖNDER nasıl bir misyon üstlenmiştir, temel hedef-

leri nedir, icraatları nedir? 

Bu sıkıntılı dönemlerde ÖNDER çok önemli ve 

hassas görevler üstlendi. Sorunların çözülmesi ve 

hakların geri kazanımı noktasında sivil destek sağ-

ladı. Katsayı engeli, kesintisiz eğitim gibi zorluklarla 

mücadele ederek, İmam-Hatip camiasını temsil etti. 

Ve o zor dönemde okullara sivil destek sağladı, mezun 

derneklerinin kurulmasını teşvik etti. 

Peki bundan sonra ÖNDER’in ne gibi bir misyonu 

olacak?

Bugün katsayı adaletsizliğinin, başörtüsü yasağının 

kalkmış olması, ortaokulların yeniden eğitim-öğretim 

hayatına kazandırılmış olması ve bütün orta öğretim 

sistemimize Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz 

’in (s.a.v) hayatının konulması bütün bunların ger-

çekleşmesinde ÖNDER’in verdiği mücadelenin büyük 

payı var. Uzun zamandır süren temsil, savunma ve hak 

alma mücadelesi artık geride kaldı. Bundan sonra daha 

çok nitelik ve derinlik konusuna odaklanmamız gere-

kiyor. Bu aslında ÖNDER açısından da yeni bir döne-

min başladığının da işareti anlamına geliyor. Bundan 

sonra temsil ile beraber proje üreten, kaliteli çalışan, 

okullarımızın fiziki imkânlarını iyileştiren, teknolojik 

imkânlarını geliştiren, öğrencilerin başarılı olması için 

yeni imkanlar sağlayan, mezunlar arasındaki koordi-

nasyon ve iletişimin arttıran bir ÖNDER göreceğiz. 

İmam Hatiplere Büyük Teveccüh Var,

Ancak Kapasitemiz Yetersiz

Şu anda kaç İmam-Hatip mezunu var? 

İmam-Hatipte okumuş, ayrılmış milyonu aşkın 

insanımız var. Bugün yaşanan olumlu gelişmeler son-

rasında İmam-Hatip okullarına çok büyük bir teveccüh 

olduğunu görüyoruz. Son 3-4 yıl içerisinde neredeyse 

okullarımızdaki sayı 3 kat arttı. Şu an Türkiye genelin-

de 800 civarında İmam-Hatip Lisesi, 1400’e yakında 

İmam-Hatip ortaokulu var. İmam-Hatiplilik kuşağı her 

geçen gün artacak. Özellikle ortaokullarımızın yeniden 

eğitim-öğretim hayatına dönmüş olması daha erken 

yaşlarda çocuklarımızın hem mesleki derslerinin alması 

hem de İmam-Hatiplilik bilinci alması çok büyük zen-

ginlik olacak. İnşallah yeni nesil 28 Şubat sürecinde, 

yaşanan hasarları kısa sürede tamir edecek. 

Şu anda İmam-Hatip Liselerinin hangi sorunların-

dan bahsedebiliriz? 

Şu anki en büyük sıkıntı; kapasite sıkıntısı. Bu 

hem derslik anlamında hem de il dışından gelen 

öğrenci talebi fazlası nedeniyle yurt barınmalarında 

hissediliyor. Fiziki sıkıntılar beraberinde kalite sıkın-

tısını da getiriyor. Günümüz toplumunun en önemli 

sorunu olan dejenerasyon, konformizm, dünyevileşme 

ve buna paralel olarak gençlerimizde yaşanan bireysel-

leşme ve şuursuzluk bunlarla mücadele etmek kolay 

değil. Tam bu noktada İmam Hatipler devreye giriyor. 

İmam-Hatipler’de verilen Müslümanlık bilinci ve ahla-

kı çocuklarımızın dünyaya bakışını da değiştiriyor. 

Çocuklarımız bu okullarda daha derli toplu ve kendi 

değerlerine yaslanan bir eğitim alıyor.

Kız erkek öğrenci sayısı şu an dengelendi mi?

Evet. Şu an belli bir dengeye oturdu. Buna paralel 

olarak bu hep tartışıla gelen bir durumdur. Ancak kız 

sayısının fazla olmasının bazı avantajları var. Toplumu 

ve aileyi ayakta tutan annelerdir. Temel manevi değer-

İmam-Hatip Liselerinde okuyan öğren-
ciler genellikle orta gelirli ailelerin köy-
lerde, kasabalarda yaşayan ailelerin 
çocuklarıdır. Bu anlamda toplumun 
kırsalının sosyolojik olarak merkeze 
taşınması ve merkezde güç bulması, 
toplumun değerlerini temsil etmesi, 
Türkiye’nin 50’lilerden sonra bura-
ya göç etmesi ülkenin sosyo-kültürel 
dönüşümünde bir motor oldu. İmam-
Hatip okulları olmasaydı, milletimizin 
o hamiyetperver gayreti olmasaydı 
okuyamayacak olan çocuklarımız bu 
okullar vasıtasıyla okudular ve merke-
ze doğru taşındılar.
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lere sahip donanımlı, adaletli, merhametli, hakkani-

yetli ve kendi kültür kodlarını öğrenmiş gençlerimizin 

annelik vasıflarının ve annelik rollerinin güçleneceğini 

düşünüyoruz. Kız öğrencilerimiz okullarımızda bazı 

imkânlara sahip oldu. Cumhuriyet’in başından bu 

zamana kadar laik ve baş açıklığını zorlayan ve bizim 

değerlerimizi dışlayan, kendi kültür kodlarımızla örtüş-

meyen eğitim-öğretim ortamlarına çocuklarını gönder-

meyecek velilerimiz var. Doğu ve Güney Doğu da bu 

tavır ve duruş daha belirgindir. Ailenin temel taşı olan 

kız çocuklarımızın bu eğitim-öğretim ortamına geçmiş 

olmasının ne kadar etkili olduğunu ifade etmek lazım. 

Kız çocukların eğitim alması toplumun, ekonominin 

gelişiminin ve sosyal gelişimin çok önemli dinamikle-

rinden biri olduğunu ifade edebiliriz.

 ‘4+4+4 sistemine karşı gelenler biz çocuk gelinler 

istemiyoruz’ dediler. 

Biz de tam tersini savunduk. Aslında 8 yıllık zorun-

lu eğitim ile çocuklarını okula göndermek istemeyen 

ailelerin sayısı arttı. İmam-Hatip okulları kademeli 

olduğu için Doğu’da ve G. Doğu’da aileler kız çocukla-

rını gönül rahatlığı ile bu okullara teslim ettiler. Çözüm 

süreci, kucaklaşma konularının konuşulduğu tam da 

bugün okullarımızın önemi ortaya çıkmıştır. İmam 

Hatipler ülkemiz açısından büyük zenginlik.

İmam Hatipler Uluslar Arası Alanda da 

Örnek Okullardır

Türkiye’de bazı proje İmam-Hatip Liseleri açıldı. 

Bunlar; Fatih Anadolu, Beyoğlu, Kartal ve Kayseri’deki 

Uluslararası İmam-Hatip. Bunların temel hedefleri 

nelerdir ve diğerlerinden farkı nedir?

1985 yılında kurulan Kartal Anadolu İmam Hatip 

Lisesi açıldı. Bu okulda daha çok yurtdışına gitmiş 

ailelerimizin çocukları öğrenim görüyorlar. Bu sebep-

le yurt imkânına sahip ve Almanca dil eğitimi olan 

Anadolu okulları projesinin başlangıcıdır. Arkasından 

diğer Anadolu İmam-Hatipler geldi. 1993-1995 yılları 

arasında Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi peş peşe 

birinci çıkardı. 

Tabi hemen arkasından da 28 Şubat süreci başladı.

Maalesef evet. Bu ülke 28 Şubat gibi talihsiz 

bir süreci yaşadı. Ama 28 Şubat sonrasında eğitim 

kalitesini artırmak için başta Beyoğlu olmak üzere 

hemen bu okullar gündeme geldi. Bu okullar fiziki 

ortamı ve başarı kriterleri ile hem mesleğe hem de 

akademik hayata yönelmek isteyen çocuklarımızın 

tercih edebileceği proje okulları oldular. Arkasından 

da İslâm Dünyasından gençlerimizin gelip okudu-

ğu Uluslararası İmam-Hatip Liseleri oluştu. Şu an 

Türkiye’de; Kayseri, İstanbul ve Konya olmak üzere 

3 bölge de var. Zannediyorum ki ileri ki zamanlarda 

bunların sayısı artacak. Fatih Kız Anadolu gibi farklı 

yerlerde daha nitelikli okullarımız olacak. Arapça, 

İngilizce hatta Kürtçe eğitim yapan İmam-Hatip okulla-

rı gündeme gelecek. Buna paralel İmam-Hatip projesini 

İslâm Dünyası, Balkanlar ve Pakistan gibi ülkelere bir 

model olarak taşımak mümkün. Hem Diyanet Vakfı 

hem de gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları ve cemaatler; 

Balkanlar’da ve Türki Cumhuriyetlerde İmam-Hatip 

programı çalışması yapıyor. Zannediyorum ileri ki 

zamanlarda bu yeni modeller uygulanmaya ve taşınma-

ya devam edecek.

Belirli zamanlarda İmam-Hatip okullarının belli 

bir siyasi görüşün arka bahçesi olduğu hep söylendi. 

Bu konuya sizin cevabınız nedir? Bu özellikle 28 Şubat 

sürecinde bu okulların verimsizleştirilmesine ve kısıt-

lanmasına gerekçe yapılmıştı.

Merhum Erbakan Hoca’ya atfen bu okullar bizim 

arka bahçemiz ifadesi kullanıldı. Bu tamamen haksız bir 

ifade ve merhum hocanın böyle bir ifadesi yok. Elbette 

bu okullar milli ve manevi değerlerin, İmam-Hatiplik 

misyonun öğretildiği yerlerdir. Bugün de görüyoruz ki 

İmam-Hatip okulları mezunları siyasetin yelpazesinde 

farklı siyasi hareketlerde sorumluluk alıyorlar. Bu da 

tabii bir şey. İmam Hatipler ilk zamandan günümüze 

kadar toplumumuzun büyük kesimini kuşatan bir 

yelpazeye hitap etmiştir İmam-Hatip okulları. 28 Şubat 

süreci o siyasi tartışmaların kısır bir tartışması ve hak-

sız bir ifade idi. O dönemde çok başka haksız ifadeler 

Hüseyin Korkut Mustafa Tekin
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oldu. Mesela; ‘başını örtmek isteyenler Suud’a gitsin’, 

‘bu okullarda okuyanlar yarasadır’ ‘Siyasi hayatımıza 

mal olsa da bu okulların orta kısımlarını kapatacağız’ 

gibi çok talihsiz ifadeler kullanıldı. 

İmam-Hatiplilerin İmam-Hatipli olmayanları öteki-

leştirdiğini düşünüyor musunuz ya da tersi mi geçerli?

İmam-Hatiplilik toplumun ortak bir değeri olduğu 

için ötekileştirmenin olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Böyle bilinçli bir çaba sarf edilmesi söz konusu değildir. 

Bir mensubiyetten söz edebiliyoruz ama ötekileştirme 

kesinlikle doğru bir ifade değil. 

Türkiyenin Gelişmesinde 

İmam Hatiplerin Büyük Rolü Var

İmam-Hatip Liseleri Türkiye’nin sosyal kapitali açı-

sından ne üretiyorlar?

Çok güzel bir soru, teşekkürler. Türkiye’nin en 

sıkıntılı dönemlerinde bile (asayiş, sosyal-siyasi zor-

luklar, ekonomi vs.) İmam-Hatip okulları hep bir 

değer üretmeye devam ettiler. Katma değeri; ülkemize 

en yüksek kurumlarındandır diyebiliriz. Buralardan 

mezun olan arkadaşlarımızın suçu, hakkaniyetsiz dav-

ranışlara ve bir takım olumsuzluklara karışması çok 

düşük. Burada eğitim-öğretim görmüş, bu okulların 

ikliminden geçmiş insanların yük olmayı bir kena-

ra bırakın; yük alan, katma değer üreten kurumlar 

olduğunu, söyleyebiliriz. Son dönemlerde Türkiye’nin 

10 yıldır büyümesi, normalleşmesi, ekonomik gücün 

artması, siyasi gücün artmasının arkasında İmam-

Hatip mezunlarının kadrolardayer almaya başlamasının 

büyük önemi var. Türkiye’nin dünya ile İslâm Dünyası 

ile entegre olmasında kendi kökleri ile buluşup gücünü 

fark etmesinde, sosyal gücünün artmasında İmam-

Hatip mezunlarının çok ciddi etkisi var. 

İslâm Dünyası ile ilişkilerimizin kopuk olduğunu 

görüyoruz. O ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, sağlan-

ması çok önemli. Biz Arap Dünyası ile ilişkilerimizi 

yeni yeni düzeltiyoruz.

Bu kesinlikle İmam-Hatip neslinin öncülüğü ile 

olmuştur. 1950’lerden itibaren Türkiye kendi değerleri, 

kökleri ile buluştuysa bu bizim için çok önemlidir. Her 

açıdan büyük bir zenginlik. Bu millet kendisi olursa 

huzuruyla, iç barışıyla ve moraliyle daha da güçlene-

cek. Bunda İmam-Hatip mezunlarının katkısının oldu-

ğunu düşünüyoruz. 

İmam Hatipler Milletimizin 

Ruh Kökünü Temsil Ediyor

Türkiye de ki dindarları nasıl değerlendiriyorsunuz? 

İlk açıldığı zamana kıyasla, Türkiye’nin dindarlığına 

İmam-Hatip Liselerinin olumlu ve olumsuz katkıları 

neler olmuştur?

Toplumsal dizayn çabaları ile kendi köklerinden 

uzaklaştırılmaya çalışılan milletimizin kendi ruh kökü-

ne dönmesi ve kendi değerlerini içselleştirmesi açısın-

dan İmam Hatipler hayati bir rol oynadı. Bu neredeyse 

kurumaya yüz tutmuş bir çınarın yeniden neşe ile 

yeşermesi, dal budak sarması gibi bir şey. Elbette bu 

köklere tutunmada İmam-Hatip okulları ile beraber, 

Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’e geçiş ile 

beraber ve bugünkü gönüllü, cemaat çalışmalarının, 

gelişmelerinin arkasındaki emeklerinin etkilerini de 

zikretmeliyiz. O süreçte Türkiye’ye resmi dayatmalara, 

yanlış uygulamalara rağmen gizli gizli Kuran’ı öğreten, 

İslâmi hassasiyetleri pratiğe döken insanların emeğini 

yok saymamak lazım. İslâm’ın görünür olması, İslâm’ın 

hayatın her alanına taşınmış olması, kamu alanları-

na taşınmış olmaları İmam-Hatip okullarında mezun 

olanların sosyal hayatta, sivil toplum da, siyasette vs. 

var olmaları sayesindedir. İmam-Hatip Liseleri’nin, 

İlahiyat Fakülteleri’nin, Yüksek İslâm Enstitüsü’nün, 

İlim Yayma Cemiyeti’nin oluşturduğu atmosferin ülke-

nin dönüşmesinde katkısı büyüktür. Daha duru, sahih, 

ümmet şuurunu kazanan, her anlamda, hayatın her aşa-

masında söz söyleyen bir İslâm algısı ve Müslümanlık 

hayatının oluşmasında İmam-Hatip okullarının ciddi 

bir etkisi var diyebiliriz. 

Daha sonra İslâm’a dair neşriyatların artmasında 

katkıları var. Aslında sadece İslâmi Bilimler anlamında 

değil.

İmam Hatip Okulları’nın Türkiye’nin entelektüel, 

akademik hayatına da çok ciddi katkısı var. Şu anda İslâm 

dünyasına önemli katkısı olan İslâm Ansiklopedisi’ni 

ele alacak olursak İslâm Ansiklopedisi’ni kuran, geliş-

tiren kadro İmam-Hatip okullarının ilk mezunlarıdır. 

Hayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu, Tayyar Altıkulaç 

Hoca. Bunlar ilk İmam-Hatip neslidir. Dolayısıyla bu 

nesil, Türkiye’nin ve İslâm Dünyası’nın dünya ile kay-

naşması, kucaklaşması açısından dünyanın önemli bir 

aktörüdür.

Hüseyin bey, bu röportaj için çok teşekkür ediyorum.

Ben teşekkür ediyorum.
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Giriş

1970’lerde yaşanan ekonomik krizler, temelleri 

1929 buhranıyla birlikte atılan ve daha sonra birçok 

gelişmiş ülke tarafından benimsenen keynesyen re-

fah devleti politikalarının gelişmiş ülkeler tarafından 

birer birer terk edilmesine ve aslında klasik iktisa-

di anlayıştan pek de farklı olmayan, hatta kimlerine 

göre klasik iktisadın küçük değişikliklerle tekrar ta-

rih sahnesine çıktığı neo-liberalizm olarak isimlen-

dirilen iktisadi doktrinin benimsenmesine neden ol-

muştur. Neo-liberal politikalara dönüşün 

öncüleri 1980’li yıllarda Amerika’da 

başkanlık görevine gelen Ro-

nald Reagan ve yine aynı yıl-

larda İngiltere’de hükümet 

etme hakkı kazanan Margaret 

Thatcher olmuş, daha son-

rasında neoliberal politikalar 

gelişmiş ülkeler başta olmak 

üzere geride kalan 30 yıllık 

dönemde dünya genelinde 

benimsenmiştir. 

Gerek düşünür, gerek aka-

demisyen, gazeteci vb. birçok fi kir 

adamınca sıkça dile getirilen, hatta günü-

müzde birçok sorunun temel nedeni olarak görülen 

küreselleşmenin herkes tarafından kabul edilmiş, 

üzerinde uzlaşmaya varılmış kesin bir tanımı oldu-

ğunu söylemek güçtür. Her ne kadar kavramın üze-

rinde herkesçe mutabık olunan tek bir anlamı bu-

lunmasa da küreselleşmenin hemen hemen herkesçe 

kabul edilen belli özellikleri olduğunu söylemek 

mümkündür. Teknolojinin gelişmesi, bilgi ağının 

gelişmesi ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi, sermaye 

akışlarının ve ticaretin sınırlarının kalkması, piyasa-

ların kuralsızlaşması, ulus devletlerin dönüşümesi-

değişikliğe uğraması, çok uluslu şirketler gibi ulus-

larararası işletmelerin ortaya çıkması, teknolojinin 

getirdiği imkânlara paralel olarak ülkeler arası me-

safelerin son derece kısalması; kimilerine göre ulusal 

sınırların kalkması, uluslararası kurumların ortaya 

çıkması (Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, 

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası vb.) gibi un-

surlar küreselleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan 

yeni yapılar olarak bir başka deyişle küreselleşmenin 

unsurları olarak değerlendirilebilir.

Bu çalışma kapsamında konunun daha 

iyi anlaşılabilmesi ve özetlenebilmesi 

için öncelikle küreselleşmeye ve 

neoliberalizme ayrı ayrı değini-

lecek daha sonra bu kavramlar 

birbirleriyle ilişkilendirilecek-

tir.

1- Küreselleşme

Küreselleşme, kimilerin-

ce kökenleri çok eski çağlara 

götürülmesine rağmen, ileri tek-

nolojik uygulamaların yetersiz-

liğinden ötürü bugünkü kadar yo-

ğun ve hızlı işlememişti. Yüzyıl önce de 

küreselleşme söz konusuydu; ancak küreselleşmenin 

yeni olan yönü nitel ve nicel boyutlarındaki deği-

şimdir. Nicelik olarak küreselleşme ticaret, sermaye 

akımları, yatırımlar ve insanların ülkeler arasındaki 

dolaşımından meydana gelen artışı ifade etmekte-

dir. Küreselleşmenin bu boyutu bazen “ t r a n s -

nasyonalizm” veya “karşılıklı bağımlılık” olarak da 

adlandırılmaktadır. Niteliksel olarak küreselleşme, 

politik, ekonomik ve sosyal süreçleri kapsar. Bugün 

küreselleşen dünya, en azından entelektüel düzey-

de tek bir dünya görünümündedir. Yine, teknolojik 

M. Samet TOMAKİN

Neoliberal Politikalar Ekseninde 

KÜRESELLEŞME
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değişmeler ve hükümet kuralsızlaştırmaları üretim, 

ticaret ve fi nansta transnasyonel ağların kurulmasına 

imkân vermektedir. Böylece “sınırlardan bağımsız bir 

dünya ekonomisi” ortaya çıkmaktadır1.

Günümüzde, “yeni dünya düzeni” ve “evrensel 

köy” (global village) gibi farklı deyimlerle de gün-

deme getirilen, gerek Türkiye’de gerekse dünyada en 

tartışmalı konulardan birisi küreselleşmedir. Küresel-

leşme (ya da globalleşme), günlük konuşmalarda bile 

en sık kullanılan sözcüklerden biri sayılabilir. Buna 

rağmen, küreselleşme ile kastedilen veya betimlenen 

“durum”, çok da net bir görünüme sahip değildir. 

Küreselleşme sözcüğü, bazen dünya toplumlarının 

birbirine benzeme süreçlerini; buna bağlı olarak tek 

bir dünya çapında kültürün ortaya çıkmasını; bazen 

de toplumların, toplulukların ve kimliklerin kendi 

farklılıklarını ifade etme ve tanımlama sürecinde kul-

lanılabilmektedir.

Bugün küreselleşme olgusunun içinde yaşanılan 

tüm dünyayı tek bir bakımdan değil birçok açıdan 

etkilediği görülmektedir. Ancak bu olgu tüm ülkeleri 

ve tüm insanları aynı alanlarda, aynı zamanda ve 

aynı biçimde etkilememektedir. Yani küreselleşme-

den bir nesnel olgu gibi söz etmek aslında onun 

sahip olduğu tarihsel, sınıfsal, kültürel ve düşünsel 

boyutun ya farkında olmamak ya da farkında olarak 

onu yukarıda sözü edilen temellerinden bilerek ko-

parma anlamına gelebilir. Daha önce de ifade edildi-

ği gibi küreselleşme, Avrupamerkezli insan ve evren 

anlayışının kendini ekonomik, sosyal, toplumsal ve 

politik alanda kurgulamasının en önemli araçlarından 

biridir. Bu bakımdan da bu “eurosentrik” yani “Avru-

pamerkezli” bakış, küreselleşme olgusunun belirleyi-

ci öznesi durumundadır. Küreselleşmenin birbiriyle 

ilişkili üç unsurdan oluştuğu söylenebilir; piyasaların 

genişlemesi, devletlere ve kurumlara ve ulusal yahut 

ulusüstü kurallara meydan okuması ve yeni sosyal 

ve politik akımların doğuşu. 

Küreselleşme, uluslararası politik ekonomiye 

olan etkisi bakımından daha çok şu yönleriyle ele 

alınmaktadır: Çok uluslu şirketler ve yatırımlar, 

uluslararası ticaret ve bölgecilik, küresel fi nans ve 

para, ulusal karar verme, aktörlerin düşünme biçim-

leri, küresel sivil toplum ve uluslararası kurumlar. 

Küreselleşmeyi uygarlaşmanın yeni formu olarak 

değerlendiren görüşler de vardır. Buna göre, batılı-

laşma, modernleşme ve küreselleşme kavramları, 

uygarlaşma kavramının değişen yüzleridir2. Küre-

selleşme üzerine beylik hale gelmiş bazı önerme-

ler de ince telkinler içermektedir. Çok tekrarlanan 

“küreselleşme ülkelere hem yeni fırsatlar vermekte, 

hem de yeni tehlikeler (veya riskler) yaratmaktadır” 

ifadesi bunun başlıca örneğidir. Bu ifade, eğer küre-

selleşme döneminde vaat edilen nimetlerden nasibi-

ni alamayan ülke varsa, mevcut fırsatlardan istifade 

edememesinden ve tehlikelerin başına gelmesinden 

kendisinin sorumlu olduğunu ima ederek, muhtemel 

eleştirilerin önünü almaya çalışmaktadır3.

Küreselleşmenin bir aldatmaca olduğu, amacının 

uluslararası işletmelerin ve fi nans kuruluşlarıyla güçlü 

devletlerin güçsüz devletlerde pazar bulma veya on-

lar üzerinde hegemonik baskılar kurmak için ortaya 

atılan bir kavram olduğunu söyleyenler bulunduğu 

gibi ülkeler arası ekonomik, toplumsal ve politik en-

gellerin kalktığı “Küresel Köy” (Global Village) şek-

linde ifade edilebilecek bir düzeni anlattığı yönünde 

görüşler de söz konusudur. İlk görüş, genellikle sol 

eğilimli yazarlar tarafından ve gelişmekte olan ülke 

aydınları tarafından seslendirilirken, ikinci görüş 

daha çok sağ eğilimli ve gelişmiş ülkelerden bilim 

adamları, politikacılar ve bürokratlar tarafından dile 

getirdiği bir yorumdur. 

Kimileri için özgürlük, açıklık ve karşılıklı etki-

leşim temelinde, yeni ve daha iyi bir dünyanın ku-

rulmasında anahtar bir süreç olan küreselleşme, ki-

mileri için de eşitsizlik, sömürü ve gelişmişlerle az 

gelişmişler arasındaki uçurum daha da açıldığı bir 

dünyaya kapı aralayan dehşet verici bir süreçtir4. Bu 

bağlamda küreselleşmenin, dünya dokusunu zede-

lemeden gelişen rekabet ortamında dünyaca daha 

ılımlı bir düzen yaratma yolundaki evrensel insa-

nı sergilediği iddia edilirken- ki geçmiş tecrübelere 

bakılırsa bunun iddiadan ve propagandadan öte bir 

anlam taşımadığı görülür-, aslında bu iddia dahi bir-

çok paradoksu da beraberinde getirmektedir. Buna 

rağmen öncelikle belirtmek gerekir ki, küreselleşme, 

kendisine, günümüze egemen olan iktisadi, siyasi, 

kültürel dinamikleri açıklama yeteneği atfedilmiş 

kavramların en önemlisi durumundadır.

Küreselleşme statik bir yapıdan ziyade son derece 

dinamik ve değişken bir kavrama işaret etmektedir. 

Çağdaş küreselleşme, çok-aktörlü bir yapı içerisin-

de gelişmektedir. Bu bağlamda, dört temel aktörden 

bahsedilebilir: Ulus-devlet, uluslararası kuruluşlar ve 

devletler-üstü kurumlar, yerel yönetimler ve sivil top-

lum kuruluşları. Küreselleşme süreci, bu aktörlerin 
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karşılıklı iletişimi ve etkileşimi sonucunda şekillen-

mektedir. Çağdaş ekonomik küreselleşmenin ikinci 

bileşeni ise küresel mali piyasaların ve küresel ser-

maye akımlarının günümüzde sahip olduğu benzer-

siz hacim, derinlik ve çeşitlilikle ilgilidir. Günümüz 

küresel ekonomisinin yürütülmesinde, uluslararası 

bankacılık ile uluslararası döviz, tahvil ve bono pi-

yasaları büyük bir role sahip bulunmaktadır. Örne-

ğin, günümüzde, dünya ölçeğinde bir günlük dö-

viz işlem hacmi 1,5 trilyon ABD doları civarındadır. 

Öte yandan, özellikle “türev piyasa araçları” olarak 

nitelendirilen enstrümanlar sayesinde, küresel alan-

da kullanılan mali araçlar son derece çeşitlenmiş 

bulunmaktadır. Bu bağlamda üzerinde durulması 

gereken diğer bir husus da küreselleşme sürecinin, 

özellikle yüksek iletişim teknolojileri vasıtasıyla, 

paradoksal bir biçimde küresel terörizme türlü ko-

laylıklar sağlamakta olduğu gerçeğidir. Günümüzde 

terörist oluşumlar, faaliyetlerinin gerek planlanması 

gerekse icra edilme aşamalarında Internet’ten, çeşitli 

bilgisayar sistemlerinden, multimedya aygıtlarından 

faydalanmakta, uluslararası alanda çok daha hızlı bir 

biçimde hareket edebilmekte ve Kitle İmha Silahları 

edinme arayışına girebilmektedir. Özellikle kitle ile-

tişim araçlarının yaygınlaşması ve gelişmesi kimileri 

tarafından ulus devletin çöküşü olarak da ifade edil-

mektedir.5

Farklı anlam yüklemelerin temelinde yatan, 

farklı algılamaları ve yorumlamaları, yenidünya dü-

zeninden hoşnut olanlar ile olmayanlar şeklinde iki 

temel kategoriye ayırmak mümkündür6. Bu iki aşırı 

uç arasında küreselleşme bir abartıdır önermesiyle 

özetlenebilecek olan üçüncü bir düşünde mevcut-

tur. Bu üçüncü düşünceyi savunan yazarlar dünya 

ekonomisinin örgütlenmesi ve işleyişi için önemli 

anlamlar taşıyan ciddi değişmelerin başladığını itiraf/

kabul etmekte, fakat/aynı zamanda da hala gerçek 

anlamda küreselleşmiş bir ekonomiden uzak oldu-

ğumuz, doğrusal bir gelişimin söz konusu olmadığı 

ve küreselleşme ideologlarının birçok iddiasının sa-

vunmasız olduğunu anlatmaktadırlar. 

“Globalleşme”, “globalizasyon” ya da “uluslarara-

sılaşma” olarak da ifade edilen küreselleşme olgusu, 

ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasal sınırların et-

kisini kaybettiği, mal-hizmet ve insan trafi ğinin daha 

hareketli hale geldiği, herkesin birbirinin ne yapıp 

ettiğinden haberdar olduğu bir ortamı betimlemek-

tedir. Dünyanın sıkışması ve tek bir yer olarak algıla-

ma bilincinin artışı olarak da tanımlanmaktadır.

Küreselleşmenin bir nicel bir de nitel yönünden 

söz edilebilir. Nicelik yönünden küreselleşme tica-

ret, sermaye akımları, yatırımlar ve insanların ül-

keler arasındaki dolaşımında meydana gelen artışı 

ifade etmektedir ki, bu olgu bazen transnasyonalizm 

(ulus-ötesileşme) veya karşılıklı bağımlılık olarak da 

anılmaktadır. Nitel yönden küreselleşme ise siyasal, 

ekonomik ve sosyal süreçleri içerir. Teknolojik geliş-

meler ve kuralsızlaştırmalar (deregulation), üretim, 

ticaret ve fi nans alanlarında ulus-ötesi ağların kurul-

masını mümkün kılmakta, böylece sınırlara tabi ol-

mayan dünya ekonomisi ortaya çıkmaktadır7. Tekno-

lojik gelişmelerle ortaya çıkan bu teknolojik devrim, 

üretim sürecini bütünü ile etkileyip bir kaç yönden 

değiştirmiş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, tek-

nolojik devrim kolektif tüketim için olumlu bir or-

tam yaratmış ve kolektif tüketimin payı giderek art-

mıştır. İkinci olarak, büyük ve küreselleşmiş şirketler 

başat üretim ünitesi haline gelmişlerdir. Gerçekten 

de dünyanın her yöresine ulaşan, sayıları çok fazla 

olmayan büyük şirketler, giderek tüm üretim karar 

ve programlarına egemen olmaktadırlar.

Globalleşmeci ideolojinin sık sık bizlere hatır-

latmaktan usanmadığı tespit, 1970’lerden bu yana 

yepyeni, hatta kapitalistliği tartışmalı bir evre ile kar-

şı karşıya olduğumuzdur. Sosyalist Blok’un yıkılışı-

nı, kapitalizmin alternatifsizliği biçiminde söylemine 

katarak “zenginleşen” bu yaklaşımın merkezinde, 

kapitalist rekabet ve kapitalist devlete ilişkin iddialı 

varsayımlar vardır: ikisi de küreselleşme yüzünden 

güçsüzleşerek yok olmaktadır. Kanımızca, globalleş-

meci ideolojinin sol çevrelerde de etkin olabilmesin-

de de bu kabuller önemli rol oynamıştır. Söz konusu 

etkilenme giderek sosyalizmin, işçi sınıfı merkezli 

siyasetinin miadını doldurduğu “yeni bir şeyler yap-

manın” (ya da pratikte hiçbir şey yapmamanın) 

yinelendiği bir modaya dönüşmüştür. Küreselleşme 

süreci birbiriyle ilintili birçok alanı kapsıyor olması-

na karşın, bugünün hâkim literatüründe küreselleş-

me kavramsallaştırılması pazar ekonomisi merkezli 

liberal ideolojinin tekelindeymiş gibi görünmektedir. 

Günümüzde küreselleşmeye yönelik yaklaşımla-

rı, Held, McGrow, Goldbiatt ve Perraton’ı izleyerek, 

“aşırı küreselleşmeciler” (hyperglobalist), “kuşkucu-

lar” (skeptical) ve “dönüşümcüler” (transformationa-

list) şeklinde üçlü bir sınıfl andırmaya tabi tutulabilir. 

Bu tür bir sınıfl ama, küreselleşmeyi farklı perspektif-

lerden tanımlamaya, sebep ve sonuçlarını açıklamaya 
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çalışan yaklaşımların bir araya toplanması bakımın-

dan kolaylık sağlayacaktır.

Kendilerine radikaller de denilen aşırı küresel-

leşmecilere göre modernizm ürünü olan ulus dev-

let, küreselleşme sürecinde önemini yitirmiştir. Artık 

küresel piyasa, politikanın yerini almaktadır; Çünkü 

piyasa mekanizması siyasetçi ve bürokrat temelli hü-

kümetlerden daha rasyonel çalışmaktadır. Piyasalar 

ve onlara hâkim olan şirketlerin devletlerden daha 

güçlü olmasıyla geleneksel ulus devletlerin yerini 

dünya toplumu düşüncesi alacaktır8. Küreselleşme-

nin ulus devletin geleneksel ekonomik kontrol me-

kanizmalarının birçoğunun etkinsizleşmesine yol 

açması, mal ve para piyasalarının dünya ölçeğin-

de bütünleşmesinin bir sonucudur. Bu bütünleşme 

yolculuğu, 1870’lerde başlayarak ulusal ekonominin 

gücünün yitirmesine neden olan neoliberalizm ile 

son şeklini almıştır 9.

Neoliberal dalga, devletin ekonomiden (üretim ve 

bölüşüm sürecinden) elini çekmesini ve mülkiyeti/

yönetimi kamuya ait olan işletmeleri özelleştirmesi 

durumunda, piyasa ekonomisi rasyonel bir işleyişe 

kavuşacağı için, kaynakların optimum dağılımının 

ve kullanımının mümkün olacağını (kaynak israfının 

önleneceğini) ve sonuç itibariyle iktisadi etkinliğin 

artacağı ve toplumsal refah seviyesinin yükseleceğini 

ileri sürmektedir. Örneğin neoliberaller, devlet gücü 

üzerinde piyasanın ve bireysel otonominin başarısı-

nı hoşnutlukla karşılarken, aynı grup içinde yer alan 

neomarksistler ya da radikaller, çağdaş küreselleşme-

yi, baskıcı kapitalizmin temsilcisi olarak değerlendir-

mektedirler. Dünya ile iktisadi anlamda bütünleşmek 

karşılaştırmalı üstünlükler temelinde uzmanlaşmak 

ve buna göre ticaret yapmayı, Roberts’ın (2001) 

ifadesiyle “zenginliğe giden yol”u ima etmektedir. 

Ekonominin dış rekabete açılmasından beklenen şey 

verimliliğin artması, mal ve hizmetlerin çeşitlenmesi 

ve fi yatların düşmesi, teknoloji ve mal çeşitlendir-

mesi konusunda yenilik yapma arayışının hızlanma-

sıdır. Siyasal anlamda bütünleşmenin ima ettiği şey 

işe, çoğulcu demokrasi, sivil yönetim, özgürlükler 

ve insan hakları konularında evrensel standartların 

yakalanmasıdır. 

OECD ve benzeri kuruluşlar üretimi küreselleş-

menin lokomotifi  olarak görmektedirler. Bu arka 

plana rağmen hükümetler, küreselleşmenin sosyal 

sonuçlarını “idare etmek” durumundadırlar. Küre-

selleşme kazanan ve kaybeden arasındaki kutup-

laşmayı küresel ekonomik düzen içinde birbirine 

bağlayabilir. En azından neoliberal anlayışa göre, 

küresel ekonomik rekabetin “sıfır toplamlı” üretim-

de bulunması söz konusu değildir. Ekonomi içinde 

belli grupların durumu küresel rekabet sonunda 

kötüleşse bile hemen hemen bütün ülkelerin belli 

malların üretiminde karşılaştırmalı avantajı söz ko-

nusudur. Neo-Marksistler ve radikaller içinse böyle 

bir “iyimser yaklaşım” doğru değildir. Onlara göre 

küresel kapitalizm, hem uluslararasından hem de 

ulusların içinde eşitsizlik yaratmaktadır. Ancak sos-

yal konumda geleneksel refah devleti yolunun sürdü-

rülmesinin zorlaştığı ve giderek eskidiği konusunda 

neo-liberaller ile mutabıktırlar10. 

Birçok neo-liberal için küreselleşme, ilk gerçek 

küresel uygarlığın kurucusu olarak değerlendiril-

mektedir. Aşırı-küreselleşmeci bakış açısına göre, 

küresel ekonominin yükselişi, radikal yeni dünya 

düzeninin temeli olarak yorumlanabilecek, küresel 

düzeyde kültürel karışım (hyperdization), küresel 

yayılma ve küresel yönetişim kurumlarının (global 

governance institutions) doğuşu, köklü bir biçimde 

yeni dünya düzeninin temsilcileri ve ulus devletin 

sonu olarak yorumlanmaktadır. Artık ulusal hükü-

metin sınırlarını kontrolde güçlük çekilmektedir. 

Küresel ve bölgesel hükümetler daha büyük roller 

talep ederken, devletlerin otonomisi ve egemenliği 

de daha çok aşınmaktadır. Bunun yanında, ülkeler 

arasında uluslararası işbirliği kolaylaşmıştır, artan 

küresel iletişim alt yapısı sayesinde farklı ülkelerin 

halkları, ortak çıkarlarının daha çok farkına varmak-

ta ve bunun sonucunda da küresel bir uygarlığın 

doğuşu için ortak bir zeminin oluştuğunu iddia et-

mektedirler.

Küreselleşmeye karşı çıkan başka bir kesim, sos-

yalist bloğun çökmesi ve Marksist ideolojinin ca-

zibesini yitirmesinden rahatsızlık duyan yapısalcı 

neomarksistlerdir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 

bütün dünyada sosyalist modelin terk edilmesi ve 

piyasa ekonomisi ve liberalizmin öne çıkmasından 

rahatsız olan siyasetçi, akademisyen ve aydınlar 

özellikle gelir dağılımındaki bozulma ve emperya-

lizm söylemiyle küreselleşmeye itiraz  etmekte, 

küreselleşmenin “aynı zamanda kapitalist sömürü-

nün de küreselleşmesi olduğunu” ileri sürmektedir. 

Bu grubun bazı üyelerine göre küreselleşme, kapi-

talizmin günümüzdeki boyutu ve görünümüdür. Eş 

deyişle küreselleşme, kapitalizmin diasporası yani 
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onun dünyaya dağılıp yayılması, esnemesi ve dünya-

yı kuşatmasıdır.

Günümüzdeki gelişme ekonomilerin küreselleş-

mesi olmayıp, kapitalizmin küreselleşmesidir. Kay-

nakların sıkışmasıyla birlikte, bir yandan yaygın 

teknoloji uygulaması ve sermayenin olgunlaşma-

sı, diğer yandan da üretim tekniklerindeki değişim 

kapitalizmin ulus-devlet aşamasından küreselleşme 

aşamasına geçmesini hem zorlamakta hem de ola-

naklı kılmaktadır. Böylece, üçüncü paylaşım savaşı-

nın ana hedefl eri, bir yandan katma değerden büyük 

pay alan teknoloji, diğer yandan da gelişme ve tekno-

loji üretmenin tamamlayıcı unsuru olan enerji kay-

naklarıdır. Ne var ki ileri teknolojiye dayalı-yoğun 

üretim, gelir dağılımını bozması yanında, işsizliği de 

yaygınlaştırmaktadır. 

Şu halde, ekonomik anlamda küreselleşme: üre-

tim ve hizmet olanaklarının yerküreye yayılmasına 

karşılık, uygulanan teknoloji boyutuna bağlı ola-

rak yaratılan değerlerin giderek büyük bölümünün 

merkeze, işsizliğin ise çevreye transferi anlamına 

gelmektedir. Bir başka perspektiften bakıldığı takdir-

de, küreselleşmeyi, emperyalizmin aldığı yeni biçim 

veya kapitalist sermaye birikiminin yeni bir aşaması 

olarak da tanımlamak mümkündür. Bu perspektif, 

küreselleşmeyi yeni bir olgu olmaktan çok yeni bir 

kavram olarak ele almaktadır. Örneğin Boratav, küre-

selleşmeyi, “bu yüzyılın başlarında terminolojiye gir-

miş olan emperyalizmin kendisi” olarak tanımlamak-

tadır. Boratav’a göre küreselleşme adı altında yeniden 

kavramsallaştırılması, emperyalizm olgusuna saygın-

lık kazandırma ve bu olgu karşısında çaresizlik or-

tamı oluşturma amacına yöneliktir. Bu görüşü sa-

vunanların tezine göre küreselleşme emperyalizmin 

XXI. yüzyıl başındaki adıdır ve mutlaka engellenmesi 

gerekir. Aynen XIX. yüzyılda olduğu gibi açık kapı 

serbest ticaret politikalarını tüm dünyaya fakir ülke-

leri Batı devletlerine yem yapmaktadır11. Ticaret ve 

Kalkınma 1997 başlığını taşıyan UNCTAD (Birleşmiş 

Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) raporu, 

küreselleşme sürecinin, dünya ekonomisinin genel 

büyüme hızını düşürdüğünü ve gerek ülkeler gerek-

se ülkelerin bölgeleri arasındaki eşitsizliği derinleş-

tirdiğini ileri sürmektedir. Rapora göre, az sayıda in-

sanın elinde toplanan kaynaklar, üretken yatırımlar 

yerine spekülatif yatırımlara yönlendirilmektedir. 

Küreselleşme sürecine karşı ciddi siyasi tepki-

lerin doğmasına yol açacağı düşünülen tehlikeli geliş-

meler, raporda ‘küreselleşmenin yedi günahı’ (sevens 

sins of globalization) başlığı altında sıralanmaktadır. 

Bu günahların sadece bir tanesi bile, yaşananların 

vahametini ortaya koymaktadır: “Dünya nüfusunun 

en zengin yüzde 20’lik bölümünün ortalama geliri 

en fakir yüzde 20’lik bölümünün ortalama gelirinin 

1965 yılında 30 katı kadar iken, 1990 yılında 60 ka-

tına yükselmiştir.” Bir başka ifade ile küreselleşme, 

25 yıllık bir süre içinde, aradaki refah farkının ikiye 

katlamasına sebep olmuştur. Ayrıca gelişme çabası 

içindeki ülkelere yayılacağı ileri sürülen demokrasi 

ve insan hakları gibi değerlerin bu ülkelerin içinde 

bulundukları ortamlarda gelişmesi mümkün de-

ğildir. Bu bir aldatmacadan başka bir şey değildir. 

Bu ülkeler fakirleştikçe halkı kontrol edebilmek için 

baskıcı rejimlere başvurma ihtiyacı artmaktadır. Ça-

tışmalar azalmamakta aksine artmaktadır12. 

Küreselleşmeye karşı çıkan bir başka grup kü-

reselleşmeye milli içerikli dürtülerle karşı çıkmak-

tadır. Küreselleşme sürecinin ulus devletin önemini 

aşındırması ve dış müdahalelere imkân vermesi 20. 

yüzyıl milli devlet anlayışına sıkı sıkıya bağlı olan 

kişileri rahatsız etmektedir. Bu görüşün savunucu-

ları küreselleşmenin insanları baskı altına aldığını, 

devletlerin hâkimiyetine son verdiğini, hepsini em-

peryalist devletlerin egemenliğine soktuğunu, yerel 

değerleri yok ettiğini, güçsüzleri ezdiğini, yoksul ve 

zengin arasındaki uçurumu büyüttüğünü, sadece 

çok  uluslu şirketleri yararlandırdığını, bu şirket-

lere gelişmekte olan ülkelere refahsız bırakarak boğ-

ma fırsatı verdiğini ve gezeğenin ekolojisini tamamen 

tahrip ettiğini ileri sürmektedirler13. 

Diğer bir küreselleşme karşıtı grubun da geliş-

mekte olan ülkelerde enfl asyonu indirmek, istihda-

mı artırmak ve dış ödemeler dengesini rahatlatmak 

konusunda başarısızlığa uğramış, yolsuzluklara bu-

laşmış, sonuçta ekonomiyi krize sürüklemiş, bunun 

sorumluluğunu üstlenmek istemeyen, bir anlamda 

hatalarına günah keçisi arayan siyasetçi ve bürokrat-

lar olduğu söylenebilir. Dışardan alınan kaynakların 

bir kısmının kendini geri ödemesi mümkün olmayan 

yatırımlara, bir kısmının da şeffaf olmayan ihaleler 

vb. yöntemlerle eş-dost tanıdıklara aktarılması, halk 

üzerinde güven tesis edilememesi iddiasıyla istik-
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rar programlarının etkin bir şekilde yürütülmemesi, 

kamunun altından kalkamayacağı tarımsal ve sınai 

destek programları ve aşırı istihdam, vergi kaçakla-

rı gibi nedenlerle kamu maliyesinin çökertilmesinin 

sorumluluğuna bizzat üstlenmek yerine suçun IMF, 

Dünya Bankası, G7 ülkeleri ve dış güçlerin üzerine, 

hepsinin bir özeti olarak da küreselleşmenin üze r i -

ne  yıkmak, siyasetçi ve bürokratların pek çoğunun 

kolayına gelmektedir.

Küreselleşmeye karşı çıkanlar bağlamında anıl-

ması gereken bir grup da sendikalardır. Örneğin kü-

reselleşme ve artan dış rekabet sonucu bazı endüst-

rilerin daralması bir kısım fi rmaların kapanmasının 

işçi çıkarmaları zorunlu kılması gibi anlaşılabilir ne-

denlerle sendikalar sadece gelişmekte olan ülkelerde 

değil, dünyanın hemen her yerinde küreselleşme-

ye karşı çıkmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerin sendikala-

rı gelişmekte olan ülkelerle girilecek serbest ticaret ve 

işgücünün dolaşımının serbest bırakılmasına kendi 

ülkelerindeki işsizliği artıracağı gerekçesiyle küresel-

leşmenin karşısındadırlar. 

 Yukarıdakilere paralel biçimde genel olarak 

üçüncü Dünyacı, merkez-çevreci ve neoselefi  radikal 

grupların da küreselleşmeye karşı oldukları görül-

mektedir. Bunların bir kısmı neomarksist-sosyalist, 

bir kısmı İslâmcı kanatta yer alsalar da ortak payda-

ları dünyayı sömürenler ile sömürülenler, gelişmiş-

lerle az gelişmişler, merkez ile çevre arasında kıyasıya 

bir mücadele alanı olduğunu, bu mücadelede kaza-

nanın hep emperyalistler, gelişmiş merkez ülkeleri, 

kaybedenin ise az gelişmiş, çevreye dâhil üçüncü 

dünya ülkesi olduğunu, küreselleşmenin de galiple-

rin hegemonyalarını pekiştirme aracından başka bir 

şey olmadığını düşünmeleridir. İktisatta Ricardo ile 

başlayıp Malthus ve Marks’la devam eden, farklı 

çıkar gruplarının toplumsal paydadan daha fazla 

pay kapmak için sürekli bir mücadele içinde olduk-

larını öncülünden yola çıkan düşünüş biçiminin 

modern temsilcilerinin dünyayı da devletlerarasında 

toplamı sıfır bir oyun, bunun yanında, küreselleşme 

sürecinin karşıtları, bu sürecin karşısında gelişen 

bölgeselleşmeyi, küreselleşmenin bir ara istasyo-

nu gibi değil, tam aksine alternatif olarak görürler. 

Dünya küresel bir uygarlık yerine, yeni anlayışlar 

çerçevesinde bölünmeye doğru gitmektedir. Küresel-

leşme, bir bütünleşmeyi değil, farklı kültürler, farklı 

uygarlıklar ya da bölgeler arasında yeni çatışmaları 

beraberinde getirecektir. Yine bir grup, dünya eko-

nomisi içerisindeki eşitsizliğe dikkat çekiyor ve bu-

nun dünyada neo-liberallerin dediği gibi, küresel bir 

uygarlığın doğuşundan ziyade, köktendinciliğin ya 

da saldırgan milliyetçiliğin doğuşuna yol açacağını 

düşünmemektedir. Ayrıca şüpheciler, küreselleşme 

sürecinin ekonomik ya da teknolojik gelişmelerin 

sonucunda ortaya çıkan bir olgu olmaktan çok, 

bir ideolojik tutum olduğunu da ileri sürmektedir. 

Ayrıca “de facto” bir oluşumdan bir başka deyişle 

küreselleşme, türetilen bir teorik kavramın ötesinde 

dünyanın “alternatifsiz” yaşamak durumunda bıra-

kıldığı ve belirli bir sürecin sonunda oluşa gelen bir 

dönüşümü tanımlar. 

Giddens’in de dâhil olduğu ve “dönüşümcüler” 

diye nitelendirilen bu üçüncü grup, küreselleşmeyi 

modern toplumları ve dünya düzenini yeniden şekil-

lendiren hızlı sosyal, siyasal ve ekonomik değişme-

lerin arkasındaki ana siyasal güç olarak görmektedir. 

Dönüşümcüler, ulusal hükümetlerin otoritelerini ve 

güçlerini yeniden yapılandırdığını kabul ettiği halde, 

hem aşırı küreselleşmecilerin” egemen ulus devletin 

sonunun geldiği” iddialarını, hem de küreselleşme 

karşıtı kuşkucuların “hiçbir şey değişmedi” tezini red-

detmektedirler. Bu noktada dönüşümcüler açısından 

ulus devlete yapılan vurgu, ulus-devletin de hemen 

her şeyde olduğu gibi bir yeniden yapılanma içeri-

sine girdiğidir. Buna koşut olarak ulus-devletin dö-

nüşüm içerisinde olan dünyadaki konumu, küresel-

leş- meyle yakından ilgilidir ve tartışmaya açılmalıdır. 

Bu konuda Gidens şu saptamayı yapmaktadır: ”Ulus-

devletler ve buna bağlı olarak ulusal siyasi liderler 

hala güçlü müdürler, yoksa dünyayı şekillendiren 

güçler karşısında büyük ölçüde eli kolu bağlanmış 

bir konuma mı gelmişlerdir? Ulus-devletler gerçekte 

hala güçlüdürler ve siyasal liderlerin de dünyada oy-

nayacak büyük bir rolleri vardır. Ama aynı zamanda, 

ulus-devletin gözlerimizin önünde yeniden şekillen-

me sürecini de kimse yadsıyamaz. Ulusal ekonomik 

politika artık eskisi kadar etkili olamaz. Daha önem-

lisi, jeopolitiğin geçmişteki biçimleri eskidiğine göre, 

uluslar kimliklerini yeni baştan düşünmek zorunda-

dırlar. 

Buna rağmen küreselleşmenin resmi tanımların-

da ekonomik boyutu ön plana çıkar ya da çıkartılır. 



76 Umran KASIM 2013

KR‹T‹K

Temelinde liberalizme dayanan; dünya pazarının fi -

nans, sermaye, üretim ve özellikle kaynak kullanı-

mı açısından arkasına teknolojinin desteğini alarak 

entegrasyonu-küreselleşme olarak tanımlanır. Mclu-

han küreselleşmenin sinyallerini daha 1960’lı yıllar-

da vererek “küresel köy” ifadesini kullanmış, dünya 

ekonomisinin tüm yönleriyle tek bir pazar haline ge-

leceği düşüncesinin temelini atmıştır14.

Karşılıklı alınıp satılan malların miktarı 19. yüz-

yılla karşılaştırılmayacak kadar fazladır. Ama bun-

dan daha da önemlisi ekonominin giderek daha 

çok hizmet sektörüne bağlı hale gelmesidir. Bilgi, 

boş zaman, iletişim, elektronik ve fi nans ekonomi-

si içeren hizmetler, ekonomideki en önemli sektör 

haline gelmiştir. İletişim devrimi sayesinde anında 

haberleşme olanağına kavuştuğumuzdan beri, eski 

yapılar yıkılmaya, eski alışkanlıklar unutulmaya ve 

kültürler de diğer kültürlerle karşılıklı etkileşime gir-

meye başlamışlardı. Sermaye ve  üretimin dünya 

çapına yayılması, buna bağlı olarak tüketim 

kalıplarının birbirine yakınlaşması, uluslar arası eko-

nomik kuruluşların etkisinin yaygınlaşması ve çok 

uluslu şirketlerin yükselişi üzerine kurulan küresel-

leşme tanımları daha önce vurgulandığı gibi küresel-

leşmenin sadece ekonomik sonuçlarını tasvir etmek-

tedir. Hâlbuki küreselleşme düşünce sisteminde bir 

dönüşümü ve bunun davranışlara yansımasını da ifa-

de eder. Diğer bir deyişle modernizm ötesi bir dünya 

görüşünün parçası şeklinde değerlendirilmelidir15. 

Küreselleşme sürecinin felsefi  temellerini sorgu-

larken, “küreselleşme kavramı” ile post- modern kav-

ramı arasında bir ilişkinin varlığı göze çarpmakta ve 

küreselleşme sürecinin teorik çerçevesini belirleme 

de, post-modern düşünce önemli bir yer tutmaktadır.

Sosyal bilimlerde bir düşünce kalıbı olarak post-

modernizm; yerleşmiş düşünce kalıplarından kurtul-

mayı hedefl eyen her türlü bilimsel araştırma ve bilgi 

birleşimini eleştiren ve yerleşik düzene başkaldırma-

yı anlatan ve tüm değerleri izafi  gören, bir bakış açı-

sını ifade etmektedir.

Modernizm sanayi toplumunun, post-modernizm 

ise, bugünkü “sanayi sonrası toplumun” felsefi  teme-

lini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Post-modernizm, 

yönetim ve organizasyon düşüncesi açısından şunu 

ifade eder: farklılıklar, yaratıcılığın dinamiğidir. İn-

sanlara doğruları (dolayısıyla kuralları ve ilkeleri) 

dayatmak yerine, onları tamamen serbest bırakma-

lı ve kendi istediklerini yapmaları konusunda, fır-

sat verilmelidir. Bürokratik ve resmi yapılar yerine 

onların inisiyatifl erini kullanmalarına, etkinliği ve 

motivasyonu artıracağı beklentisiyle imkan verilme-

lidir. Yukarıda post-modern kavramının tanımında, 

bireyciliğe aşırı önem verildiğini ve bireyciliğin güç-

lendirilmesinin vurgulandığını görmekteyiz. İçinde 

bulunduğumuz konjonktürde-sistemde, bireyci dü-

şüncenin vurgulanmasını olağan karşılamak gerekir. 

Nihayet, bireycilik, bugün neo-liberal düşüncenin 

temelini oluşturmakta ve kapitalizmin kendisini sis-

teme uyarlamasında ideolojik çerçeve sunmaktadır.

Giddens modernliğin zaten küreselleştirici bir 

doğası olduğunu düşünmektedir. “Zaman-mekân 

mesafeleşmesi” ve toplumsal ilişkilerin yerel etkile-

şim bağlamlarından kopup belirsiz zaman-mekân 

dilimlerinde yeniden yapılanması küresel modernlik 

yaklaşımını beraberinde getirmektedir. Küreselleş-

meyi modernliğin bir sonucu olarak görmektedir. 

Küreselleşmeyi modernliğin bir sonucu olarak gör-

mek, özellikle zaman ve mekân kullanımının dönü-

şümleriyle ilişkilendirmek gerçekten de hızlı 

değişim süreçlerini anlamamızı kolaylaştıracak, zen-

ginleştirici bir yaklaşım sunmaktadır.

Küreselleşmeyi dünya kapitalist ekonomisi, ulus-

devlet sistemi dünya askeri düzeni ve uluslararası 

işbölümü bağlamında da tartışan Giddens en önem-

li rolü küresel olarak kendini etkin kılan kapitalist 

ekonomiye verir. Küreselleşme aslında kapitalizmin 

dünyayı etkisi altına alma çabasıdır. Ulus-devlet sis-

temini küreselleştirmenin ikinci boyutu olarak gö-

ren Giddens her devletin küreselleşme olgusundaki 

yerini, o devletin sahip olduğu refah düzeyi ve askeri 

gücü ile sınırlar. Bu bir başka önemli noktanın altı-

nı çizmeye de olanak verir. Küresel gelişmeler, post-

modern söylevlerin ifade ettiği gibi, modernitenin 

karşıtı değil, onun bir devamı niteliğindedir. Başka 

bir ifadeyle günümüzdeki küresel genişlemeler aslın-

da modernitenin kendisini küresel düzlemde yayma-

sıdır16.

Yeni siyasi aktörlerin ulus ötesi niteliği, küresel-

leşmenin temel ifadelerinden biridir. Bununla bir-

likte, küreselleşen dünyada ulus devletlerin ulusal 

ekonomiyi yeniden üretmek ve belli oranda düzen-

leme işlevini yerine getirmek gibi yükümlülüklerinin 

devam ettiğine ilişkin değerlendirmeler de söz konu-

sudur.
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■ Küreselleşme

Tablo 1: Küreselleşme Evreleri
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Kaynak: Baskın ORAN, Küreselleşme ve Azınlıklar, İmaj Yayınevi, 

Ankara, 2000, s. 9.

Bu tablodan çıkarılabilecek önemli noktaları şu 

şekilde ifade etmek mümkündür: İlk olarak her üç 

küreselleşme zamanı da birbiriyle büyük benzerlik-

ler göstermektedir. Üçü de Batı’nın yayılması, üçü de 

Batı’nın belli kırılma (gelişme) noktalarında kabuğu-

nu değiştirme gereksinmesini duyduğu zaman giriş-

tiği yayılmadır. İkincisi, birinci küreselleşme diğer 

ikisinden farklıdır. İkinci ve üçüncüde Batı’nın alt-

yapısı (kapitalizm) ve üstyapısı (demokrasi, insan ve 

azınlık hakları, vs.) yayılmayla birlikte götürülmüş-

tür ama birincide Batı’nın altyapısı olarak kapitalizm 

henüz gelişmemiştir, üstyapısında ise demokrasi ve 

insan hakları vs. tam anlamıyla kesinlikle yoktur17.

 2.1. Çokuluslu Şirketler

Çokuluslu şirketlerin genel merkezi belli bir ül-

kede olduğu halde, işlevlerini bir veya birden fazla 

ülkede kendi tarafından koordine edilen şubeler, 

yavru şirketler veya bağlı şirketler aracılığıyla ve ge-

nel merkez tarafından kararlaştırılan bir işletme po-

litikasına uygun olarak yürüten büyük şirketlerdir18.

Çokuluslu şirketlerin sermaye ve üretimin küre-

selleşmesini hızlandırmaları, kitle iletişim araçlarını 

kontrol ederek küresel düzeyde tüketim kültürünü 

yaymaları ve tüm iktisadi faaliyetlerde belirleyici ko-

numa gelmeleri söz konusu şirketlerin faaliyetlerini 

ortaya getirdikleri etkileri dikkate değer kılmakta-

dır19. Sanayileşmiş ülkeler, kitlesel üretim teknolojile-

ri ile büyük ilerlemeler gerçekleştirip ulusal refahları-

nı artırdıkça bu gelişmeye yol açan büyük ekonomik 

işletmelerin önemi günden güne daha da artmıştır. 

Çokuluslu şirketler artık küresel ekonomik ve siya-

si kültürü belirleyen temel aktörlerden biri haline 

gelmişlerdir. Teknoloji üretimi ve global ekonomiye 

hizmet sunma noktasında refah ve istihdam yaratan 

çokuluslu şirketler böylece yaşam standardını artıran 

ekonomik birimler olarak ortaya çıkmaktadırlar20.

Günümüzde, çokuluslu şirketlerin, ulus devlet-

lerin koruyuculuğu altında daha büyük pazarlar ve 

ekonomik faaliyet sahaları yaratma çabaları bakımın-

dan üst düzey bir noktaya geldikleri görülmektedir. 

Hızlı küreselleşme süreci içinde, ulusal bağlılığını 

yitirmeye başlayan sermaye, vergi, iş gücü ve enerji 

maliyetleri gibi ekonomik avantajların daha uygun 

olduğu bölgelere doğru hareket etmektedir21. Bun-

ların yanında ilgili ülkenin pazarının genişliği, kamu 

otoriteleri tarafından sağlanan çıkarlar, teknoloji dü-

zeyi gibi nedenlerde sermayenin söz konusu ülkelere 

doğru kaymasına neden olmaktadır22.

Bu süreçle birlikte uluslararası şirketler giderek, 

belirli bir ulus devlette yerleşik çokuluslu şirket-

lerden, hiçbir devlete bağlılık duymayan ulus ötesi 

şirketlere dönüşmektedirler. Geçmiş dönemlerde-

kine benzemeyen bu yapı ile birlikte, uluslararası 

sermayenin çıkarları ile ulus devletlerin politikaları 

çatışmaya başlamıştır. Bu çatışmanın yanı sıra, ulus 

devletler, kendi ülkelerinde yerleşik uluslararası eko-

nomik güçlerin çıkarlarını savunma olanakları ba-

kımından her geçen gün dezavantajlı konuma düş-

mektedir. Günümüzde sömürgecilik, emperyalizm, 

askeri işgal geçerli yöntemler olmaktan çıktığından, 

uluslararası şirketler, çıkarlarını uluslararası hukuk 

aracılığıyla korumaya çalışmaktadırlar23.

Çokuluslu şirketler, yürüttükleri faaliyet ve uygu-

ladıkları global stratejiler doğrultusunda uluslararası 

ticari akımlar ile yatırımların düzeyini ve ekonomik 

faaliyetlerin yoğunlaşacağı bölgeleri tayin etme nok-

tasına gelmişlerdir. Bu şirketler aynı zamanda tekno-
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loji transferinin de en önemli aktörü olarak sermaye 

ve teknoloji yoğun sektörlere yaptıkları yatırımlar 

yoluyla gelecekte hangi bölge ülkelerin rekabet güç-

lerini ve dolayısıyla refahlarını sürdüreceklerini be-

lirlemektedirler

Söz konusu şirketler, hangi bölge veya ülkelerin 

istihdamı ve refahı artıran yatırımları çekeceği, yeni 

üretim birimlerinin nerelerde inşa edileceği ve dün-

yanın geriye kalanına ne kadar teknoloji transfer edi-

leceğini de büyük ölçüde belirleyen kurumlar olmuş-

lardır. Ülkelerin rekabet gücü ve dolayısıyla yaşam 

kalitesi, global piyasaların tercihlerine uygun mal ve 

hizmetleri en elverişli koşullarda üretip satan global 

fi rmaların varlığına, bu fi rmaların yabancı ülkelerde 

yaptığı yatırım tutarına ve benzer fi rmalar için ne öl-

çüde çekici bir yer olduğuna bağlı olduğundan çoku-

luslu şirketler sürdürülebilir rekabet gücü ve yaşam 

standartlarının da en önemli belirleyicisi konumuna 

gelmişlerdir.

2.2. Uluslararası Kuruluşlar

Egemenlik anlayışının dış egemenlik açısından 

yaşadığı değişim, iç egemenlik yönünden ortaya çı-

kan değişime göre daha dikkat çekicidir. Tarihsel sü-

reçte devletlerin dış ilişkileri çerçevesinde pek çok 

anlaşmaya imza attığını görmekteyiz. Bu birikimsel 

süreç uluslararası normlar dediğimiz hukuk kuralla-

rının ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Bu an-

lamda uluslararası hukuk, ulus-devletin dış egemen-

liğini sınırlayan bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. 

Avrupa Birliği, NATO, NAFTA gibi pek çok örgüte 

üye olan ülkeler söz konusu birliklerin kurallarını 

kabul ederek bir anlamda dış ilişkiler bağlamında 

egemenlik alanlarını sınırlandırmaktadır24. İkinci 

dünya savaşı sonrası dünya ekonomisinin yöntemini 

ve olası bir yeni büyük depresyonun önlenmesi için 

pek çok uluslararası örgüt kurulmuştur. IMF, Dünya 

Bankası, GATT ve 1995’den bu yana Dünya Ticaret 

Örgütü bunların en önemlileri olarak dikkat çek-

mektedir25. Bu kuruluşların çalışmaları ile Stiglitz’in 

deyimiyle kimliği belirsiz bir uluslararası bürokra-

si dünyanın her bölgesine hızla yayılmaktadır26. 

Küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte ülkelerin söz 

konusu kuruluşlardan bağımsız hareket etmeleri 

zorlaşmakta, ülkeler genişlemekte olan sürece dâhil 

olmaktadırlar. Uluslararası kuruluşlara üyelik ve 

uluslararası antlaşmaların imzalanması, devletlerin, 

egemenliklerini kendi iradeleri ile sınırlandırmaları, 

aynı zamanda egemenliğin mutlak ve bölünmez ni-

teliğini ortadan kaldırmaları anlamına gelmektedir27.

Dipnotlar
1 M. TOPRAK,; Küreselleşme ve Kriz Türkiye ve Dünya 

Deneyimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2001.

2   M. TOPRAK, a.g.e.

3   C. SOMEL, “Az Gelişmişlik Perspektifinden Küreselleşme”, 

Doğu-Batı, 2002. 

4   M. ACAR, (2002); “Ekonomik Siyasal ve Sosyal Kültürel 

Boyutlarıyla Küreselleşme: Tehdit mi Fırsat mı?” Liberal 
Düşünce, Kış-Bahar 2002, 7(25-26).

5   Burak GÜLBOY , ”Ortadoğu Dönüşürken”, , http://istanbul.

academia.edu/burakgülboy/Posts

6   AYDIN, M. K.(2000); ”Neoliberal Dalga ya da Küreselleşme” 

Bilgi (2),13-26.

7   Merih, KUTLU (2004); “Küreselleşme Değil Küreselleştirme”.

8   ÇALIŞ, Ş. H. (2002), “Üç Tarz-ı Siyasetten Globalizme” 

(Der.), M. A. Çukurçayır, Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve 

Ekonomi, Çizgi Kitabevi.

9   DULUPÇU, M. A. (2001); “Küresel Rekabet Gücü” Türkiye 
Üzerine Bir Değerlendirme”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

10  Mehmet KAYA, “ Küreselleşme Yaklaşımları ”, Dicle Üniversitesi 

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 1-16.

11 EŞKİNAT, R. ve KUTLU E. (2002); “Dünya Ekonomisi”, 
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma 

Çalışmaları Vakfı Yayın No:50, Eskişehir.

12  Mehmet KAYA, “ Küreselleşme Yaklaşımları ”, Dicle Üniversitesi 

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 1-16.

13 TOPRAK, M.,(2001); “Küreselleşme ve Kriz Türkiye ve 
Dünya Deneyimi”, Siyasal Kitabevi, Ankara.

14 DULUPÇU, Murat Ali. (2001); “Küresel Rekabet Gücü” Türkiye 

Üzerine Bir Değerlendirme”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

15  DULUPÇU, a.g.e.

16  Giddens, A.(2001), Üçüncü Yol, çev. Nihat Şad, Ankara: Phoenix.

17  Baskın ORAN,” Küreselleşme ve Azınlıklar”, İmaj Yayınevi, 

Ankara, 2000.

18  TOKOL, Aysen (2001), “Çokuluslu Şirketler ve Endüstri 
İlişkilerine Etkileri”, “İş, Güç”, Endüstri İlişkileri ve İnsan 

Kaynakları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2.

19 AKTAN, C. CAN; Vural, İstiklal Y. (2008), “Globalleşme 
Sürecinde Çokuluslu Şirketler”, http://www.canaktan.org/eko-

nomi/cok-uluslu/aktan-makale.pdf,

20 AKTAN, C. CAN; Vural, İstiklal Y. (2008), “Globalleşme 
Sürecinde Çokuluslu Şirketler”, http://www.canaktan.org/eko-

nomi/cok-uluslu/aktan-makale.pdf,

21 UYGUN, Oktay (2007), “Üç Büyük Küreselleşme Dalgası”, 

http://www.stratejik. yildiz.edu.tr/makale7.htm, 

22 TOKOL, Aysen (2001), “Çokuluslu Şirketler ve Endüstri 
İlişkilerine Etkileri”, “İş, Güç”, Endüstri İlişkileri ve İnsan 

Kaynakları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2.

23 UYGUN, Oktay (2007), “Üç Büyük Küreselleşme Dalgası”, 

http://www.stratejik. yildiz.edu.tr/makale7.htm

24 UYGUN, Oktay (2003), “Küreselleşme ve Değişen Egemenlik 
Anlayışının Sosyal Haklara Etkisi”, Anayasa Yargısı Dergisi 

,Cilt : 20

25 MILNER, V. Helen (2005), “Globalization, Development, 
and International Institutions: Normative and Positive 
Perspectives”, September 2005, http://www.princeton.

edu/~hmilner/forthcoming%20papers/Review%20Essay%20v5.

pdf.

26 MİLNER, V. Helen (2005), “Globalization, Development, 
and International Institutions: Normative and Positive 
Perspectives”, September 2005, http://www.princeton.

edu/~hmilner/forthcoming%20papers/Review%20Essay%20v5.

pdf.

27 Kemal CEBECİ, “Küreselleşme bağlamında ulus devletin ege-
menlik gücünün dönüşümü”, Sayıştay dergisi.



79Umran KASIM 2013

K apitalizm, günümüz itibariyle dünya iktisadi 

hayatına hakim olup, onu güden bir iktisadi sis-

temin adıdır. Aslında kapitalizm iktisadi ekollerden 

bir ekoldür ama dünyada kurduğu üstünlük ve baskı 

kendisi için en ciddi alternatif olan “İslâm İktisadı”nın 

gündeme taşınmasına tahammül edemiyor.

17. yüzyıl bitinceye kadar ortada ne kapitalizm 

vardır, ne kapitalist. Bu sınıfın kristalize olması daha 

sonralarda olacak, 19. yüzyılın sonlarından itibaren 

de Alman sosyolog Max Weber (1864-1920) tarafın-

dan ekonomi-din bağlamında yeniden ambalajlanarak 

bu günkü haline getirilecektir. Weber’in kapitalizm-

den kastettiği şey “Modern Endüstriyel Kapitalizm”dir. 

Onun da zorunlu şartı Protestanlık mezhebine göre 

oluşturulan iktisat ahlakıdır. Kapitalist ahlak için o 

güne kadar söylenen talan, soygun ve hilekârlık gibi 

kavramları Weber irrasyonel davranışlar olarak görü-

yor. O kalkınma için iki olmazsa olmaz şart var diyor: 

Burjuva sınıfı, kentleşme, endüstriyel teknoloji ile 

rasyonel hukuk. Ona göre modern endüstriyel kapita-

lizmin ruhu ise “Protestan Ahlak”tır.

Bizde Weber’e karşılık gelen isim daha sonraları 

ortaya çıkan ve milli İslâmcılık akımının iktisattaki 

takipçisi olan Sabri Ülgener’dir (1911-1983). Sabri 

Ülgener de; “ahlak, zihniyet ve İslâm iktisat siyaseti” 

konularında çalışmalar yapmış ve iz bırakmış müte-

fekkir bir iktisatçı, bir iktisat tarihçisi ve sosyolog-

dur. O, Weber’in dine kayıtsızlığının farkında olarak 

ondan araştırma alanına giren bilim konularının nasıl 

objektifleştirileceğini öğrenmişti. Ayrıca Keynes’i İkti-

sat Fakültesi’ne ve Türkiye’ye getiren de, makro eko-

nomi öğrenimini Türkiye’de sistemli hale getiren de 

Ülgener’dir. Ömrü boyunca Marksist bir kitlenin boy 

hedefi olmuştur. Unutmamak gerekir ki; yakın zamana 

kadar bu ülkede basının ve köşe yazarlarının büyük bir 

bölümü Marksist bir gelenekten geliyordu ve hepsi de 

dine düşmandı.

Evvela iktisat ile ahlak arasında sağlıklı bir ilişki 

gerekiyor. Yani “iktisat ahlakı” kimler için zorunludur? 

Yani kapitalizm öncesi nasıldı bu durum, kapitalist 

dönemde nasıl ve gelecekte nasıl olabilir?

Eğer Protestan ahlak ile iktisat arasında bağ varsa, 

kapitalizm neden 17. yy’ın ilk çeyreğinde yalnızca 

Hollanda-İngiltere ekseninde görüldü, sonra diğer 

bölgelerde boy gösterdi? Atlantik’in sağında ve solunda 

olmaları onlara böyle bir öncelik tanımış olabilir mi?

Osmanlı neden bu kapitalist âlemin dışında kalma-

ya özen gösterdi?

Osmanlı’da düzenleyici ve tanzim edici unsur dev-

let olduğuna göre toplumun şekillenmesi de devlete 

göre olmuş mudur? Devlet tanzim edici olduğundan 

Osmanlı’da kapitalizmin doğmasına engel olan unsur 

da devlettir diyebilir miyiz? Osmanlı’nın kapitalizme 

karşı çıkması isabetli olmuş mudur?

Başlarken ilk tespitimiz, iktisatla ahlak arasında 

yakın bir ilişkinin varlığı olsun. Yalnız iktisatla değil, 

hayatın tümü ahlaktır zaten. “Ben güzel ahlakı tamam-

lamak üzere gönderildim” diye buyuran peygamber, 

ahlak dışı bir saha bırakmıyor. Öyle ise burada bahse 

konu olan iktisadi ahlak Müslümanlar için kabule 

şayan mıdır?

Ekonominin saha oyuncuları olan müteşebbisleriy-

le, girişimcileri ile toplumun diğer iktisadi gurubunu 

oluşturan tüketicileriyle, çalışanlarıyla, ham madde 

temin edenleriyle, hizmet ve mal üretenleri gibi diğer 

gruplarla ilişkilerinde enteraktif olarak ahlaki bir kore-

lasyon elbette olmalıdır.

Yani ekonominin bütün oyuncuları arasında ahlaki 

bir düzenleme gereklidir ve şarttır.

İkinci tespit olarak; kapitalizm hiçbir zaman insan-

lara vahyi bir ahlaki manzumeden bahsetmez. Bahset-

tiği manzume ve ahlak ise yine Weber’in tespitiyle söy-

lersek Protestan ahlakıdır. Bu ahlakın da vazedicileri, 

16. yüzyılda Protestanlığın kurucuları olan Alman Keşiş 

Martin Luther (1483-1546) ile Fransız Jean Calvin’dir 

(1509-1564).

Halen kapitalist dünyanın yaşadığı iktisadi ahlak 

nasıl bir zihniyetin ürünüdür? Bu soru işin bam telidir. 

Yani kabul ettiğimiz ahlakla, yaşadığımız hayatta görü-

len ahlak arasındaki çatışma nereden kaynaklanmakta-

dır? Başlangıçta Protestanlık iktisadi gelişme ahlakını 

belirlemişken, sonradan kapitalizm Protestan ahlakını 

Nevzat ÜLGER
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belirlemiştir diyebilir miyiz? Weber bu duruma biraz 

da dine olan kayıtsızlığından, dünyanın tatsızlaşması 

olarak bakıyor. Weber’e göre din ve dini anlayış Protes-

tanlık gibi olmalıdır.

Öncelikle 16. Yüzyılda Akdeniz’in doğusu 

Osmanlı’nın elinde, batısı Avrupalıların kontrolünde. 

Osmanlıdaki insan tipi; devlete bağlı, ona muti, dünya 

hırsı olmayan biraz da dünyadan çok ahiret endişe-

si çeken, eşyayla kavgası olmayan rahat ve huzurlu 

insanlar topluluğu. Fuzuli’nin ifadesi ile; “Ne etseler 

ona şakir / Ne kılsalar ona şad.” Batıdaki insan tipi 

ise; kaynayan bir toplumun din ve mezhep kavgaları 

arasında huzursuz ve kavgalı insanlar topluluğu. Ayrıca 

o dönemde Osmanlı Roma’yı kızıl elma olarak belir-

lemiş ve İspanya’dan önce orayı almak emelinde. Batı 

Osmanlı’dan hem korkuyor hem de ona kıskanarak 

gıpta ile bakıyor.

Hani ücret karşılığı mezarda bir gece geçiren hama-

lın hikâyesi vardır. İşte o hikâyeden hareketle Kalvinist 

papazlar Katoliklerin iktisat ahlakına isyan ediyorlar. 

Temel argümanları; Katolik mezhebine göre varlıklı bir 

insanın cennete girmesi imkânsız denecek kadar zor. 

Bir hamal bir ipin hesabını vermekte zorlanıyorsa, zen-

gin bir insan hiçbir zaman cennete gidemeyeceğinden, 

varlık sahibi olmak çok sevimli bir durum değildir. 

İşte o zaman Kalvinist papazlar bugünkü kapitalizmin 

temelini din ve ekonomi noktasında Protestanlık olarak 

atıyorlar ve diyorlar ki; “çalışıp kazanan ve biriktiren 

insan, Tanrı’nın en sevimli kuludur.” Yani kapitalizme 

uygun bir din/mezhep gereklidir ve bu dinin/mezhebin 

ismi de Protestanlıktır.

Esasen Batı’nın bugünkü şehirli orta sınıfının ebesi 

Protestanlık ve ona hayat veren söz de Kalvinist papaz-

ların söylediği bu cümledir. Protestanlığa göre zengin-

leştiren her yol ve her araç meşrudur.

Batı bu anlayışı aşağı yukarı yüz yıllık bir sürede 

içselleştirmiş ve 17. yüzyılda devlet ile ekonomi arasın-

daki merkantilist ahlak oluşuyor. Devlet eliyle zengin-

leşme, devlet desteğinde talan ve soygun, köle ticareti, 

emperyalizm. Bu günkü batının cemaziyülevveli budur.

1453 yılında İstanbul’un Osmanlılar tarafından 

alınmasından sonra ipek ve baharat yollarını kullanmak 

için para/gümrük vergisi ödeyen Batı, Akdeniz’deki 

Osmanlı hâkimiyetinin sona erdirilmesi maksadıyla, 

Akdeniz’i devre dışı bırakacak bir düşünce ile ticaret 

yolunu Kuzey Atlantik’e taşıyor. Osmanlıların bu yıl-

larda bazı ülkelere tanıdığı kapitülasyonlar aslında bu 

duruma bir çare arama arayışıdır. İşte bu noktadan 

sonra özellikle 1699 sonrasında Osmanlı, zayıflayarak 

ekonomide içe kapanmaya başlıyor.

Protestanlık 1529 doğumlu. Hayli zaman olmuş. 

Batı artık adına Protestan ahlak denilen bir ilmihalle 

toplumlara hükmediyor ve onları yönetiyor. Kapitalist 

ahlaka göre şekillenen insanlar yiyor, içiyor, boşaltıyor, 

seks yapıyor ve hayatlarında helal ve haram kavramla-

rına pek yer vermiyorlar. Kazanç getiren her iş ve her 

metot meşrudur diyorlar.

Aynı yıllarda İslâm dünyası denilince akla gelen tek 

devlet Osmanlı Devleti ve   hâkim unsur olarak Müs-

lüman bir toplum. İslâm’ın da iki temel dayanağı var; 

Kur’ân ve hadis. Zaten İslâm bir bütündür. O nedenle 

de her alana tahsisli bir ahlak anlayışı olmayıp, hayatın 

bütün alanlarının birbiriyle irtibatlı olduğu bir ahlak 

sistemi var. Bir Müslüman için hayat yalnız mezara 

kadar olmayıp, mezardan sonra da ebedi bir hayat 

muhakkaktır.

Osmanlı insanı savaşta askerdir, tarlada çiftçidir, 

devlet kapısında memurdur, bazen sofidir, bazen de 

zanaatkârdır. Ama her zaman devletine muti, her 

zaman ihtiyaçsızdır, her zaman kanaatkârdır.

İşte bu noktada önce 1699 Karlofça antlaşması ile 

Orta Avrupa’da itibar kaybeden Osmanlı daha sonraki 

yıllarda da Tanzimat dayatmalarına evet demek zorun-

da kalıyor. “Tanzimat” bizden çok batı için önemli bir 

durak oluyor. Tanzimat’tan sonra, özellikle “Islahat 

Fermanı”ndan sonra azınlık tacirleri o gün için Batı’da 

dahi bulamayacakları imtiyazlar ve birtakım haklar elde 

ediyorlar.   Osmanlı yerli halkın zenginleşmesine sıcak 

bakmadığı için iktisadi hayattaki boşlukları Ermeniler, 

Rumlar, Yahudiler ve İtalyan asıllı Levantenler doldu-

ruyor.

Bu işi ciddi manada ilk fark eden kişi II. Abdülha-

mit oluyor. Bu yıllarda Osmanlı’nın Batı kıskacından 

kurtuluşu için üç fikir akımı gelişiyor: İslâmcılık, 

Osmanlıcılık ve Batıcılık. Bu fikir akımlarından yalnız 

İslâmcılık hayatiyetini devam ettirirken, Osmanlıcılık 

Türkçülüğe, Batıcılık da Garplılaşmaya/Muasırlaşmaya/

Çağdaşlaşmaya dönüştürülüyordu. Bu şekillenen üç 

akımdan birincisini devlet, ikincisini ve sonuncusunu 

da halk kabulde zorlanıyordu. Abdülhamit’in tedbirleri 

yerindeydi ama azınlık tacirlerle rekabet edecek yerli 

tüccar yoktu. Devlet hemen özellikle eğitim ve ticari 

alanda yeniliklere girişiyordu. Abdülhamit’e karşı olan 

İttihatçılar dahi sultanın bu yöndeki değişim politika-

larını, Abdülhamit’ten sonra da yürütmek istiyorlardı. 

Temelleri daha önceden atılan “Milli İslâmcılık” düşün-

cesindeki İslâm kelimesi İttihatçıları rahatsız ettiği 

için, işin sadece yerli üretim kısmı dikkate alınarak 

1980 yılına kadar devam edecek olan merkantilizm’in 
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bir başka versiyonu olarak “İthal İkameci Model” 

uygulamaya alınıyordu. Piyasanın ve sermayenin yer-

lileştirilmesi açısından tehcir olaylarını, varlık vergisini 

ve 5-6 Eylül olaylarını bu gözle okumak da pekâlâ 

mümkündür.

 Hatta devlet yerli sanayiyi geliştirmek için çok defa-

lar vergileri silmiş, önemli tahsisler ve teşvikler uygula-

mıştır. Ancak o yıllarda yatırımcı kitle daha çok azınlık-

lar ve yerli olmayan insanlardan oluştuğu için “devşir-

me kapitalist” bir kitle beklenen sıçramayı yapamamış, 

bu ülkede bir orta sınıf meydana getirirken yerli halkın 

inancını ve itimadını da buharlaştırmışlardır.

Kapitalist anlayışta kapitalist gurupların arkasında 

hep devlet vardır ama bu ülkede destek alanlar genel-

likle “yerli gibi” olan insanlar olmuştur. Günümüzde 

adına “Beyaz Türkler” dediğimiz kimselerdi bu insanlar.

Bu ülke değişimi 1950 yılından itibaren yakalama-

ya başlamış fakat 1960 yılında askeri ihtilalle, 1971 

yılında askeri muhtırayla, 1980 yılında askeri ihtilalle 

ve 1997 yılında da askeri ve sivil bürokratlar, yaygın 

medya, yerli ve yabancı finansman sağlayıcıları ve  sen-

dikalar marifetiyle gerçekleştirilen post modern darbe 

ile değişimin önü belli sürelerle kesilmiştir. Fakat deği-

şim bir süreçtir ve bir başladı mı artık durdurulamaz.

1908’de oluşturulan bu İttihatçı yapılanma tam 

yetmiş beş yıl kesintisiz devam etmiş, ancak 1983 yılın-

dan sonra ciddi değişime uğrayarak, Turgut Özal’da 

birleşen teknik ustalık ve önsezi terkibi sonucunda, bu 

ülke dünya iktisat haritasında ancak yerini almıştır. Bu 

aşamada gelirini reel ekonomiden ziyade rant ekono-

misinden elde eden azınlık fakat etkili bir kitle Özal’a 

düşman olmuştur. 1990’lı yılların son üççeyreğinde 

bu ülke tekrar içe kapanmaya zorlanmış ancak 2002 

seçimlerinden sonra ülke tekrar dışa açılırken, 10 Eylül 

2010 tarihinden sonra vesayetçi sisteme son verilmiştir.

Anlatılanların işaretleri doğrultusunda birkaç not 

düşmemiz gerekmektedir.

Öncelikle 1300-1700 yıllar arasında Osmanlı zaten 

dünyanın en ileri ve en güçlü ülkesi olması nedeniyle 

Batı’daki gelişmeleri fazla önemsememiştir,

Kuruluşundan itibaren aradaki Ankara Savaşı hariç 

tutulursa Osmanlı dört yüz yıl boyunca hiç yenilmemiş 

bir ülkeydi ve rol model olan ülke Batı değil, Osmanlı 

Devleti idi. Batı, Osmanlı için, içlerine sefer düzenlene-

cek bir kıta olup, öykünecek önemli yönleri olmayan 

bir medeniyetti.

Osmanlı, büyük servet birikimlerine asla müsaade 

etmemiş, büyük servetlerin mirasçısı devlettir diyerek 

terekelere el koymuştur. Bu manada da yatırım için 

gerekli olan büyük sermaye temerküzüne fırsat tanıma-

mıştır. Bu hareketini toplumdaki gelir dağılımını den-

gelemek olarak ifade etse de kendi iktidarını korumak 

düşüncesinin daha baskın olduğu unutulmamalıdır.

Osmanlının sahip olduğu toprak ve elde ettiği gelir-

ler, zaten yetersiz olan nüfusun hayat standartlarının 

yüksek olmasına yettiği, işsizlik problemi çekmediği 

için yeni metotlar arama yoluna gitmemiştir.

Osmanlı ekonomisi esas itibariyle bir ihtiyaç eko-

nomisidir. Yetersiz olan nüfusunun ihtiyaçlarını en 

rahat bir şekilde karşılamak için ihracata pek sıcak 

bakmamış, bütçede gelir gider dengesini hep gözetmiş, 

kendi kendine yeterli olmayı ilke edinmiş ve en dikkate 

şayanı da gelenekçiliği oldukça önemsemiş olmasıdır.

Ayrıca dünya ticaretinin hareketliliği Akdeniz’den 

Kuzey Atlantik’e kayıncaya kadar, dünyanın canlı alış-

veriş merkezleri ve bu merkezlerin gelirleri Osmanlı’nın 

elinde bulunuyordu. 15. Yüzyılın sonundan itibaren 

özellikle coğrafi keşifler sonucunda Amerika kıtasın-

dan ve Afrika’dan Avrupa’ya altın ve gümüş yığınları 

akmaya başlamıştır. Kıta Avrupa’sı da parayı yeni öğren-

diği tekniklerle buluşturarak, makineleşme sonucunda 

ürettiği modern iktisadi büyüme olgusunu Protestan 

ahlakı ile besleyerek büyüme ve emperyalist bir güç 

olma yolunda hızla ilerlemeye başlamıştır.  

Batı her ne kadar demokrasi, insan hakları, eşitlik, 

köleliğin kaldırılması gibi konularda doktrinler geliş-

tirmişse de, hayvan avlar gibi insan avlamayı hep sür-

dürmüş, onları köleleştirmiş ve bu insanları Avrupa’nın 

mutluluğunu meydana getiren birer eşya gibi telakki 

etmiştir.

Neticede Osmanlı’nın ve İslâm dünyasının önce-

leri değişmesi için bir neden yoktu. Çünkü yaşadığı 

dönemlerin son yüzyılı hariç, dünyada ondan daha 

mükemmel bir toplum ve devlet yoktu. Sonradan da 

kalkınmanın insan yüzlü olanının gerçekleştirilmesine 

Batı hep engeller çıkardı. Müslüman toplumların Batı 

ahlakını yaşatmak gibi bir görevleri olmadığı gibi, onla-

ra benzememe şiarlarının olduğu da unutulmamalıdır.

Şimdi Weber’den ziyade, Sabri Ülgener Hoca’nın 

“İslâm İktisat Siyaseti”ni yeni birikimlerle şekillendire-

rek yeniden inşa etme zamanıdır. Bir başkasının ikti-

sadi anlayışını anlamak onu bizim anlayışımız haline 

getirmez. Ancak onların bizdeki karşılığını üreterek o 

anlayışı kendi anlayışımız haline getirebiliriz. Bu kaos 

ortamında Müslümanların “İslâm İktisadı” konularında 

söyleyecek sözleri elbette olacaktır diye düşünüyorum.
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Numan Bin Sabit, meşhur ismiyle Ebu Hanife 

(h. 80-150, m. 699-769) aile kökeni itiba-

riyle Fars, zayıf bir ihtimalle de Türk’tür. Arapların 

isimlendirmesiyle mevaliden birisidir. Mevali sade-

ce Arap olmayan anlamına gelmiyor. Arapların 

kadim kavmiyetçi genetik ve refleksleri onları 

köle gözüyle görmeye yatkındır. Onlar böyle göre 

dursun onun bilinen kimi içtihatlarını izleme 

iddiasındaki çok sonraki büyük kitle, lüzumsuz 

bir mübalağayla kendisini İmam-ı Azam diye 

hatırlamaktadırlar. Esasen en büyük imam anla-

mına gelen bu ifadeyi Hz. Peygamber’den başkası 

hakkında kullanmayı münasip bulmamalıydılar. 

Mübalağa sadece bahsi geçen sıfattan ibaret 

değildir. Bugün hâlâ en çok satan kitaplar arasın-

da yer alan İbn-i Abidin ve öteki Hanefi kitap-

larının büyük ekseriyeti ne hikmetse onu, kırk 

sene yatsı namazının abdestiyle sabah namazını 

kılan birisi diye tanırlar. Yetmiş senelik ömründe 

elli beş defa Hac ibadetini yerine getirdiği de hiç 

düşünülmeden savrulmuş bir iddiadır. Daha ilerisi 

otuz sene bayramlar hariç sürekli oruçlu bulun-

duğu, Kâbe’de kıldığı iki rekâtlık namazın birinci 

rekâtında tek ayak üzerinde durarak Kur’anın 

bir yarısını, diğer rekâtta ise öteki ayağı üzerinde 

durup öteki yarısını okuduğu bile yazılmıştır. 

Ahir zamanda geleceğine inanılan Mehdi’nin, Ebu 

Hanife mezhebine uyacağı söylentisi ve rüyasında 

defalarca Allah’ı gördüğü abartısı da unutulamaz. 

Allah’tan gelen nida ile görüşlerinin onaylandığı 

da yazılmıştır. Onun hükümlerini Zebur ayetleri 

seviyesinde görenlerden tutun, “Hz. Musa ve İsa 

ümmetlerinde Ebu Hanife gibi birisi bulsaydı 

onlar Yahudi ve Nasranî olmazlardı” diye ekleyen-

ler de vardır. Bunları yazan kitabın girizgâhındaki 

şu ifadeler ise hâlâ en yeni baskılarında da mev-

cuttur: “Bu eser her derde devadır. Her evde 

bulunmalı ve okunmalıdır.”

Hakikati Gölgeleyen Efsaneler

Beni şaşırtan husus Müslümanların önderleri 

arasında bulunan ve rey taraftarı olarak da şöhreti 

devam eden bir zat hakkında, nasıl bu kadar aykı-

rı, onun öğretisine temelden zıt övgülerin uydu-

rulduğudur. Bu mübalağalı dil mistik ağızların 

ürettiklerine hayli benzemektedir. Malum o ağızlar 

Veysel Karani, İbrahim Ethem, Rabiat’ül Adeviye 

gibi efsanesi hakikatinden çok isimler hakkında 

daha da aşırı övgü nameler, keramet ve mucize 

benzeri yakıştırmalar yapmışlardır. 

Ebu Hanife (Haniflerin babası) ismi kendisine 

en çok yakışanlardan birisi olarak bu zat Kufe’de 

doğmuş, bir müddet Bağdat bir müddet de Hicaz 

bölgesinde yaşamıştır. Aileden gelen ticaret mesle-

ğini, dönemine göre kendisini iyi seviyede geçin-

diren kumaş tüccarlığını sürdürmüştür. Onun 

ticarethanesi aynı zamanda Müslümanların ilk 

sivil akademisi (Muhammed Hamidullah’ın ben-

zetmesiyle Fıkıh Akademisi)dir. Ömrünün son 

on sekiz senesi Abbasiler, öncesi de Emeviler 

döneminde geçmiştir. Her iki iktidarın sultanları 

tarafından da başlangıçta itibar sahibi bulunmuş 

ve kendisine kadılık ve benzeri makamlar öneril-

miştir. Ne var ki Emevileri Hz. Ali ve evlatlarına 

reva gördükleri zalimce muameleden ötürü red-

detmiş gibi görünse de, bizce, onun bir ömür asıl 

M. Önal MENGÜŞOĞLU

REY TARAFTARI İLK BİLGE 

EBU HANİFE
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benimsemediği, siyasi sistemin bizzat kendisi yani 

saltanat idaresidir. Hele saltanatı Allah’ın kaderi 

ve Emevi ailesine bir lütuf gibi görmelerini asla 

hazmedememiştir. Bu sebeple de Kufe’den Hicaz’a 

geçmiş ve Şam Emevileri, tarihten silininceye 

kadar Mekke ve Medine civarında yaşamıştır. 

Abbasi iktidarı kurulunca yeniden memleke-

tine dönen Ebu Hanife’nin şöhreti ve bilgisi elbet 

daha artmış durumdadır. Artık kimi çevrelerce 

bilinmekte ve sevilmekte ancak büyük kitle ve 

özellikle de siyaset ve onların himayesindeki ilim 

otoriteleri tarafından, kıyası ve 

akletmeyi çokça kullanması 

sebebiyle yargılanmaktadır.

Onun Rey taraftarlığı 

hakkında bir şeyler söyle-

meden önce doğup büyüdü-

ğü ve kendisine bu anlayışı 

kazandıran ortamı tanıma-

lıyız. Emeviler’in toplam 92 

senelik iktidarları dönemin-

de Müslümanların hâkimiyet 

sahası müthiş biçimde 

genişlemiştir. Bütün eksik 

ve hatalarına rağmen onlar, 

görmezden gelinemeyecek 

böylesi bir gelişme ve başarı-

yı da sağlamışlardır. Devletin 

sınırları Arabistan’ın bütü-

nünden başlayarak, Filistin, 

İran, Irak, Suriye, Mısır, Fas, 

Tunus, Cezayir, Endülüs, 

Güney Doğu Anadolu, 

Azerbeycan, Türkmenistan, 

Özbekistan ve Afganistan’a ulaşmıştır. Bununla 

beraber muhtelif etnik ve dini gruplar İslam ile 

tanışmışlardır. Sorular ve meseleler çoğalmıştır. 

Bütün bu devasa ve acil soru ve meselelerin ceva-

bını verecek ilim ehli ve mütefekkirlere ihtiyaç 

doğmuştur. Öyle ki vuku bulmamış kimi farazi 

meseleler hakkında insanlar meraklarını gidermek 

ve cevap bulmak istemektedirler. İşte Müslüman 

dünyada adına “takdiri fıkıh” dediğimiz ve vuku 

bulmamış meseleler hakkında vuku bulmuş hadi-

selere kıyasla cevaplar üreten ilk kişidir Ebu 

Hanife.

Ebu Hanife’ye adeta bu manada “icat çıkarma” 

cesareti sağlayan neydi? Bilindiği gibi Kufe şehri 

Müslümanlar tarafından kurulmuştur. Orada Hz. 

Ömer’in ciddi etkisi ve mührü vardır. Hz. Ömer 

ise büyük bir siyasi deha olması yanında, derin 

düşünceli bir fakih idi. Bugün Müslüman dünya-

nın dört bir tarafında Hz. Ömer’in içtihadıyla ihdas 

olunmuş ve onun sünneti sayılan hayli uygulama 

mevcuttur. En basitinden teravih namazını cema-

atle ve yirmi rekât olarak ilk 

defa kıldıran odur. Kufe şeh-

rinde ayrıca Hz. Ali’nin de 

bolca taraftarı bulunduğun-

dan, onun da kişisel içtihat 

ve ağırlıklı kanaatleri yay-

gındır. Hz Ali’nin kabri de 

o bölgede bulunmaktadır. 

Şehrin mimarı ise bizzat Hz. 

Peygamberin gözdelerinden 

sayılan Saad b. Ebi Vakkas’tır. 

Ayrıca yine Hz. Peygamberin 

yanındaki ilk altı kişiden 

birisi sayılan Abdullah b. 

Mesut ile Ammar b. Yasir 

şehirde valilik yapmışlardır. 

Hz. Ömer’in çok değer ver-

diği fakihlerden Kadı Şureyh 

burada şehrin kadısı sıfatıyla 

bulunmuştur. Hz. Ayşe’nin 

ise şehirdeki ilim çevrele-

riyle yakın ilmi mesaileri 

olmuştur. Şehir için şöyle 

bir söz söylenmektedir: “Kufe’nin mimarı Hz. 

Ömer, mühendisi Abdullah b. Mesud, müteahhidi 

ise Ebu Hanife’dir.” Kısacası Ebu Hanife bu şehir-

deki hür düşünce ve ilim vasatını hazır bulmuş-

tur. Nitekim hocası Hammad b. Ebu Süleyman 

ve onun da hocası olan İbrahim Nehai, her ikisi 

de zaman zaman Mutezilî olmakla ve dini akılla 

yorumlamakla suçlanmış kimselerdir.

Büyük sahabi Abdullah b. Mesud hakkında, 

Hz. Peygamber’in lisanından onun söylemediği 

Ve mutlak manada hakkı 
tayin ve tespit eden yüce 
Rabbimizdir. Fıkıh ise insanla-
rın galip zanlarından oluşan 
beşeri içtihatlar bütünüdür. 
Bu sebeptendir ki ilk büyük 
müçtehit olan Ebu Hanife 
şöyle söylemektedir: “Bizim 
kanaatimiz, ulaşabildiğimiz en 
güzel görüştür. Bizce doğrusu 
budur ancak bunun da yan-
lış olma ihtimali vardır. Kim, 
daha sağlam bir delil yahut 
bundan daha doğru bir görü-
şe ulaşırsa, bizimkini bırakıp 
ona uysun.
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bir sözü aktarmaktansa, hata etme ihtimali yüksek 

bile olsa kendi içtihadını daha ziyade tercih ettiği-

ne dair malumat vardır. Ebu Hanife’nin hocaların-

dan İbrahim Nehai’nin, beğendiği, doğru gördüğü 

bir sözü, hadis metni gibi zikretmek yerine, mana 

olarak öğrettiği ifade edilmiştir. “Rivayetsiz rey, 

reysiz rivayet doğru gitmez” diyen de kendisidir. 

İşte Ebu Hanife’nin yetiştiği ortamda, özellikle 

Hz. Peygamber’in sünneti ve hadisleri hususun-

da böylesine ciddi bir bakış ve titizlik vardı. Bu 

sebepledir ki Ebu Hanife tek bir ravi tarafından 

kendisine kadar gelmiş bulunan Haber-i vahid 

hadislerin, en azından itikatta delil olmayacağı 

kanaatindedir. Hadisler hususunda yalnızca ravi 

zinciri ve senet kritiğinin yeterli olmadığı bugün 

de ortadadır. Metin kritiğinin ise kimi çevrelerce 

hala yapılmadığına şahitlik etmekteyiz. Ve zaten 

Ebu Hanife’yi haklı kılan da mevcut vasattır. O, 

Hz. Peygamber’den yapılan rivayetlerin ancak 

mütevatiren gelenlerini her bakımdan bağlayıcı 

bulmuş, bunun dışında kendi rey, kıyas ve istihsan 

gibi metotlarıyla meselelere çözümler aramıştır.

Kuru Mantıkla İçtihad Yapmamak

Örnek verilecek olursa Buhari ve Müslim’in 

sahihlerinde mevcut bir metnin kritiği hayli 

önemlidir. Denilmektedir ki Hz. Peygamberin 

abdest aldığı su, çadırın dışına serpilince güya 

sahabeden bazıları toprak daha suyu emmeden o 

suya parmaklarını sürüp ağızlarına götürmüşler. 

Rivayet olunan bu metnin münasipliğine filan hiç 

bakmadan sonraki fakihlerin meşhurlarından üçü 

“Kullanılmış su temizdir” diye bir içtihatta bulun-

muşlardır. Oysa Ebu Hanife daha baştan böyle bir 

haberin Allah Resûlü’ne nispetini reddetmiştir. 

Büyük günah işleyenin kâfir olduğuna dair iddia 

sahiplerinin yaslandığı “Mümin günah işleyince 

imanı, giyindiği gömlek gibi üzerinden çıkar 

gider; tövbe edince de geri gelir” şeklindeki haberi 

vahidi de asla benimsemez ve müminin salih ame-

linin ancak üç şekilde iptal olunacağı görüşünü 

zikreder: a) Şirk, b) Riya, c) Başa kakma. Allah’ın 

Kur’ân’da şirkten gayrı günahları dilerse affede-

bileceğine dair ifadeler varken, tövbesiz şirki asla 

affetmeyeceğine dair de ihtarları söz konusudur; 

bunu hatırlatır. 

Ferdi hürriyeti hem kendisi hem de herkes için 

önemseyen Ebu Hanife, diğer üç meşhur müçte-

hidin kendisinden sonraki tarihlerde, halkın daha 

ziyade benimseyeceği kanaatlerinin zıddına, akil 

baliğ olmuş bir kız çocuğunun evlenme hususun-

da tam salahiyeti olduğuna kanidir. Kadının İslâmî 

bütün tasarruflarda erkek gibi davranabileceğini 

Allah Resûlü ve yakın arkadaşlarından sonra söy-

leyen ilk bilge kişidir o. 

Müslümanların, tarih boyunca insanlar arası 

muamele ve münasebetlere dair ürettikleri içti-

hatların bütününe, hukuk yerine fıkıh kelimesini 

kullanmış bulunmalarını, öteden beri son derece 

anlamlı görmüşümdür. Çünkü hukuk kelimesi 

hak’tan türemiştir. Ve mutlak manada hakkı tayin 

ve tespit eden yüce Rabbimizdir. Fıkıh ise insan-

ların galip zanlarından oluşan beşeri içtihatlar 

bütünüdür. Bu sebeptendir ki ilk büyük müçte-

hit olan Ebu Hanife şöyle söylemektedir: “Bizim 

kanaatimiz, ulaşabildiğimiz en güzel görüştür. 

Bizce doğrusu budur ancak bunun da yanlış olma 

ihtimali vardır. Kim, daha sağlam bir delil yahut 

bundan daha doğru bir görüşe ulaşırsa, bizimkini 

bırakıp ona uysun.” 

O başlangıçta Kufe’de ardından Bağdat’ta 

gerçek bir hür düşünce mektebi ihdas eden 

Onun, döneminde statükoya bağımlılıkta aşırı giden gelenekçiler, hariciler, saltanat 
yandaşları ve kadercilerle mücadelesi çoktur. Hz. Ali ve Muaviye arasındaki ihtilafta, 
hakem tanıma hadisesini benimseyenleri küfürle itham eden ve onlara kâfir deme-
yenleri de ya öldürüp yahut işkenceye tabi tutan Haricilerden Dahhak, kendisini bu 
hususta sorgular. Ve hakem hadisesi hakkındaki kanaatini sorar.
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■ Ebu Hanife

kişidir. Şöyle bir metodu olduğu bilinmektedir. 

Bulunduğu mecliste bir sual tevcih edilince, mese-

lenin o andaki şahitlerinden olan herkesin, sıra-

sıyla o husustaki kanaatini dinlermiş. Ardından 

kendi kanaatini söylermiş. Herkesin herkesi din-

lediği gerçekleştiğinde bu sefer bir ikinci turlama 

yaparak, kimin kendi kanaatinde ısrarlı, kimin 

kanaatinden dönüp işittiği farklı bir kanaate tema-

yül ettiğini yeniden dinlermiş. Bu uzun boylu 

mütalaalar sonrasında kendi olgunlaşmış kanaa-

tini, içtihadı olarak zikreder ve etraftakilerin de 

tenkit ve kanaatlerine sunarmış. 

Malumdur ki Ebu Hanife ile bir metoda ulaştı-

ğını düşündüğümüz hür düşünce mektebi, Abbasi 

Halifesi Harun Reşit tarafından kurulan Beytü’l-

Hikme (Hikmet evi)deki tercüme faaliyetlerinin 

de katkısıyla, muazzam bir Bağdat Rey Ekolü’ne 

dönüşmüştür. Dikkatle bakıldığında açılan bu 

çığır, Orta Asya’da Farabi, İbn-i Sina, Gazali, 

Endülüs’te İbn-i Haldun, İbn-i Rüşd, Şatibi, İbn-i 

Hazm ve hatta İbn-i Arabî gibi hür düşünürlerin 

yetişmesinde mühim rol sahibidir. Bilindiği üzere 

miladi 1258 senesine kadar sürekli yükselme ve 

gelişme gösteren Müslüman kültür, bilgi ve tefek-

kür hareketi, Bağdat şehrinin Moğollar tarafından 

talan edilmesinden sonra, maalesef düşüşe geç-

miştir. O tarihten on dokuzuncu asra varana kadar 

sürmüştür bu suskunluk ve yoksunluk. İki binli 

senelerde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 

Irak’ı işgaliyle başlayan ikinci Bağdat kuşatma-

sı sonrasında, Bağdat kütüphanelerinin yeniden 

yağmalanması da, tarihin tekerrürü gibi hazin bir 

hadise değil miydi?

“Taklit, takvadan sayılmaz; iman: tasdik, mari-

fet, yakin, ikrar ve İslâm’dır” diyen Ebu Hanife, 

adına modern hukuk dedikleri medeni(!) yasala-

rın temel objektif iyi niyet kuralını herkesten önce 

zikretmiş birisidir: “Fıkıh, kişinin leh ve aleyhinde 

olanı bilmesidir.” Şu önemli ihtarın da ona ait 

olduğu zikredilmiştir: “Zihinde tahayyül edilebile-

ne kulluk eden, bundan kurtulup zihinde tahay-

yül edilemeyene kulluk etmedikçe o kişi iman 

etmiş sayılmaz.” Anlaşılan odur ki Ebu Hanife, 

akletmeyi öne çıkartır ve rey mektebini kurarken, 

bir yandan da insanların itikadını sahih bir iman 

düzlemine çekme çabasındaydı. Zamanımızda da 

kimi Müslüman yazarların bolca ve sükseli laf 

olsun diye kullandıkları “Tanrı tasavvuru, Allah 

fikri” gibi ifadeler, iman açısından son derece 

tehlikelidir. Müminler bakımından ancak Allah 

zikrinden söz edilebilir. 

Hem Emeviler hem de Abbasiler tarafından 

defalarca kendisine kadılık makamı teklif edilirse 

kabule yanaşmaz. Bir seferinde Abbasi sultanı 

Ebu Cafer’in teklifine, bu makama layık olma-

dığına dair bir bahane öne sürer. Sultan “yalan 

söylüyorsun” deyince, onun pratik zekâsıyla ver-

diği karşılık şudur: “İşte sizin bu ifadenize göre 

düşünürsek yalan söyleyen birisi kadılığa layık 

mıdır?” Onun, döneminde statükoya bağımlılıkta 

aşırı giden gelenekçiler, hariciler, saltanat yan-

daşları ve kadercilerle mücadelesi çoktur. Hz. Ali 

ve Muaviye arasındaki ihtilafta, hakem tanıma 

hadisesini benimseyenleri küfürle itham eden ve 

onlara kâfir demeyenleri de ya öldürüp yahut 

işkenceye tabi tutan Haricilerden Dahhak, kendi-

sini bu hususta sorgular. Ve hakem hadisesi hak-

kındaki kanaatini sorar. Adamın maksadı bellidir. 

Beklediği cevabı alamazsa zulmedecektir. Ebu 

Hanife bir zekâ oyunuyla karşı taarruza geçer ve 

bu meseleyi tartışmak isteyip istemediğini sorar 

karşısındaki şahsa. Adam kendinden çok emin 

olduğu için tartışmayı benimser. İşte tam bu arada 
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Ebu Hanife tartışmanın sonucu bakımından ken-

dilerini dinleyenlerden birisinin aralarında hakem 

olmasını ister. Adam da kabul eder. “İşte sen de 

bir ihtilaf için hakem kabul ettin” sen de mi kâfir 

oldun, demeye getirir. 

Aynı dönemlerde büyük Sıffin ve Cemel vaka-

larındaki fitne ve dedikodular müthiş şekilde 

yaygınlaşmıştır. Hz. Ali taraftarları, Hz. Osman 

taraftarları, Saltanat taraftarları, suya sabuna 

dokunmak istemeyenler ve meselelerin üzerine 

giderek İlahi Vahyin ışığında çözmeye çabalayan 

Ebu Hanife gibi insanlar mevcuttur. Hz. Osman’a 

“Yahudi” diyecek kadar ileri giden bir zatı işiten 

Ebu Hanife, bir gün onun evine ziyarete gider ve 

ziyaret maksadı olarak da bu zatın kızını genç bir 

adama isteme bahanesini ileri sürer. Genç adamın 

vasıflarını öve öve bitiremeyen Ebu Hanife, çocu-

ğun dürüstlüğünden, güzel ahlakından bahisten 

sonra küçük bir kusuru olduğunu söyler. Adam, 

bu kusurun ne olduğunu sorunca Ebu Hanife, 

çocuğun Yahudi olduğunu söyler. Adam bunun 

üzerine müthiş öfkelenir ve “nasıl olur da benim 

kızımı bir Yahudi’ye istersin diye kızmaya başlar. 

Ebu Hanife’nin cevabı kesindir: “Sen kızını bir 

Yahudi’ye vermekten sakınırken nasıl olmuştur 

da Hz. Peygamber, hem de iki kızını Hz. Osman’a 

nikâhlamıştır” der. 

Bir içtihat müessesesi olarak istihsanı ihdas 

eden odur. O bilmektedir ki, fıkıh ve içtihatlar 

insanların ferdi hürriyetine yeni kısıtlamalar getir-

mek maksadıyla değil, tam aksine, onların hürriyet 

sahalarını daha da genişletmek maksadıyla yapıl-

maktadır. Nitekim fıkıh kelimesi düşünmenin bir 

biçimidir ve kök anlamında anlamak, anlatmak 

vardır. Gelin görün ki tarih boyunca siyasi sul-

tanların birer kese altın vererek ihdas ettikleri 

fıkıh, inananlar üzerinde onların ferdi hürriyet-

lerini Allah’tan daha fazla sınırlayan despot bir 

yapıya dönüşmüştür. Bugün mezhep adı altında 

adeta insanları avutmak, oyalamak ve uyutmaya 

programlanmış gibidir. İman ve Salih amel, azami 

ölçüde insanın “kendinde olma” haliyle mümkün 

iken, “kendinden geçme”yi takva gibi sunan bir 

muhtevaya bürünmüştür. 

İstihsan müessesi ile ilk defa Ebu Hanife ortada 

bir senet, bilgi, vesika, delil yokken de insanların 

maslahatları ve menfaatleri icap ettirmişse, onlar 

hakkında güzel gördüğü, münasip bulduğu ve 

gündelik hayatı kolaylaştıran içtihatlar yapmıştır. 

Bu bir icat ve keşif faaliyetidir aynı zamanda. Bunu 

yaptığı için mantığını (asla akletmeyi değil), dinin 

önüne geçirmekle suçlayanlara cevabı açıktır. Şii 

çevreler tarafından On iki imamdan birisi sayılan 

Muhammed Bakır ile kıyas hakkındaki tartışması 

meşhurdur. 

Muhammed Bakır eğer doğruysa Ebu Hanife’yi 

“Ceddimin dinini/Hz. Peygamber’in hadislerini 

sen kıyasla değişiyormuşsun” şeklinde sorgular-

mış. Bunun üzerine ortaya sürdüğü karşı sualler 

bir hayli düşündürücüdür. Der ki Ebu Hanife: 

“Kadın mı zayıf erkek mi?” Kadının daha zayıf 

olduğu cevabını alınca, esirgemediği sözünü yapış-

tırır: “Ben kuru mantıkla içtihad yapıyor olsay-

dım, mirastaki kadın payını daha yüksek tutmaz 

mıydım?” Arkasından yine karşı sualleri sıralar: 

“Namaz mı mühim yoksa oruç mu?” cevabı namaz 

şeklinde aldığında da, hayızlı kanının namazı değil 

orucu kaza etmesi hususundaki kanaatini benzer 

gerekçe ile zikreder. Son husus “bevl mi pis yoksa 

sidik mi” sualidir. Hemen arkasından da yine aynı 

gerekçeyle, eğer kuru mantıkla meseleleri analiz 

etse, insanın gusül abdesti alma mecburiyetini, 

defi hacete bağlayan bir içtihad sahibi olacağını 

oysa böyle düşünmediğini söyleyerek Muhammed 

Bakır’ı tatmin eder.

Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bütün bu 

öğrendiklerimiz de bize göstermektedir ki Ebu 

Hanife, Hz. Peygamber ve onun yakın arkadaş-

larının hemen ardından yetişmiş Müslümanlar 

arasında, diyalektik düşünmenin kurucu önderi 

sayılmalıdır. İcat çıkarmaktan korkmamaya, böy-

lesi bir cesarete biz bugünkü Müslümanların ne 

kadar ihtiyacı vardır. Rabbim yolumuzu açsın ve 

kolaylaştırsın diye duacı olalım.
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Faruk KARAARSLAN*

Güncel Kültürde
Temel Kavramlar

insan felsefesinin, felsefenin bir alt 

disiplini olarak ortaya çıktığı ilk 

dönemden günümüze kadar, vurgu-

lanan en temel nokta; insanın sosyal 

bir varlık olduğudur. Antik Yunan 

Sofistleri ve Sokrates’le birlikte baş-

layan bu vurgu kısa bir süre sonra 

felsefe tarihi açısından bir ön kabule 

dönüşmüş ve zikredilmeye dahi ihti-

yaç duyulmamıştır. İnsanın sosyal bir 

hayatın içinde var olmadığı kurgusu 

ise, İbn-i Tufeyl’in Hay Bin Yakzan ya 

da Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe 

eserlerinde görüldüğü üzere, kendisine ancak ütop-

yalarda yer bulabilmiştir. Yani insanın sosyal bir 

varlık olduğu ve bunun zorunlu sonucu olarak 

sosyal ilişkiler içinde hayatını sürdürdüğü, sosyal 

bilimler açısından ontolojik bir kabul olarak görül-

mektedir. Sosyal bilimlerin asıl uğraş alanı ise bu 

ontolojik kabul sonrasında belirmektedir. Çünkü 

insanın; içinde yaşadığı toplumla, doğa ile ve bizzat 

kendisi ile kurduğu iletişim sürekli mükemmellik 

zinciri içinde işlememekte ve zaman zaman aşılması 

güç sorunlara kaynaklık etmektedir. Yani insanın 

sosyal bir ağ içinde yaşamaya başlaması ile birlikte, 

insana ve topluma dair bir yığın problemler ortaya 

çıkmaktadır. Tüm bu ünsiyet biçimlerinden sonra 

ortaya çıkan sorunları çözme görevi ise en temelde 

sosyal bilimlere düşmektedir. Böylelikle insanın için-

de yaşadığı toplum ve sistem ile ilişkisinden dolayı 

ortaya çıkan sorunları aşmada; sosyoloji, antropo-

loji ve sosyal psikolojiye, bizzat kendisi ile yaşadığı 

problemleri aşmada psikolojiye, doğa 

ile yaşadığı problemleri aşmada ise 

coğrafya ve tarihe başvurulmaktadır.

İnsanların ya da toplumların kendi 

aralarındaki iletişimde problem yaşan-

masında, daha yalın hali ile insanın 

sosyal bir varlık olmasının tabi sonu-

cu olarak bir takım sorunların orta-

ya çıkmasında, temel sebep ‘anlam 

sorunudur’. Anlam sorunu en genel 

manası ile bir kişinin ya da grubun, 

ifade etmek istediklerini karşı kişi ya 

da grup tarafından tam manası ile 

anlayamamasına işaret etmektedir. Başka bir deyişle 

anlatıcının muhatabına niyetini tam olarak aktara-

maması ya da dinleyicinin anlatıcının niyetini tam 

olarak anlayamamasıdır. Bu bağlamda yaşanan tüm 

bireysel ve toplumsal problemleri anlam sorununa 

indirgemek mümkündür. Örneğin her dönemde var 

olan ve bir türlü daimi çözümü bulunmayan kuşak 

çatışması, ya da günümüzde ülkemizin gündemi-

ni yoğun bir şekilde meşgul eden Kürt sorunu en 

temelde tarafların birbirlerinin niyetini anlayamama-

sından dolayı nüksetmektedir. Daha tekil bir örnek 

verecek olursak; iki arkadaşın aralarında problem 

yaşaması ya da evli çiftlerin anlaşamaması temelde 

‘anlam probleminden’ kaynaklanmaktadır. Esasında 

tarafların birbirlerini tam manası ile anlayabilmesi 

hiçbir zaman mümkün değildir. Gademer’in metin 

merkezli yaptığı analize referansla belirtecek olursak 

bireylerin ve toplumsal grupların birbirleri arasında-

ki iletişimde anlamın huzur bulması ya da var olan 
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bir anlamda tam manası ile mutabakat sağlanması 

mümkün değildir. İlk bakışta olumsuz gibi görünen 

bu tabi durum, her kesin, her şeyden aynı şeyi anla-

dığı bir dünyayı tasavvur ettiğimizde, ya da insanla-

rın birbirlerini tam manası ile anlayabildiği bir hayatı 

düşündüğümüzde insanlık için hayatı anlamlı kılan 

bir unsur olarak karşımızda durmaktadır. 

Sosyal hayatın tamamında karşılaşmamız müm-

kün olan anlam sorunu sosyal bilimlere metodoloji 

tartışmaları ile taşınmıştır. İncelenmesi gereken sos-

yal olguyu daha doğru anlayabilmek için nasıl bir 

metodoloji kullanılması gerektiği problemine odak-

lanan yöntem tartışmalarına; pozitivist, hümanist ve 

yorumsamacı gelenekler kendilerine has cevaplar 

bulmaya çalışmış ve sosyal bilimler metodolojisine 

katkı sağlamıştır. Sosyal bilimlerdeki anlam sorunun 

bir diğer boyutu vardır ki en az metodoloji tartışma-

ları kadar öneme sahiptir. Sosyal bilimcilerin kendi 

aralarındaki anlam sorununa işaret eden bu boyut 

sosyal bilimcinin metodolojisini ve teorik birikimini 

doğrudan etkilemesi açısından üzerinde hususiyet-

le durulması gerekilen bir boyuttur. Çoğu zaman 

bir sonuca ulaşmayan tartışmaların ardından son 

cümle olarak kurgulanan ‘o konuda bir anlam kar-

gaşasının olduğu’ cümlesi, tam olarak sosyal bilim-

cilerin birbirleri aralarındaki anlam sorununa işaret 

etmektedir. En genel anlamı ile iki kişinin üzerinde 

konuştukları kavramdan aynı şeyler anlamamasını 

ifade eden kavram kargaşası çoğu zaman tarafların 

birbirlerine meramlarını tam olarak aktaramaması ile 

sonuçlanır. Bu açıdan iletişimi ve etkileşimi engelle-

yici bir unsurdur. 

Sosyal bilimcilerin kendilerinden önce ve kendi 

dönemlerinde inşa ettikleri kavramlarda uzlaşama-

maları birçok akademik çalışmada ve tartışma orta-

mında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Esasında 

sosyal bilimlerde kullanılan kavramların anlamların-

da tamamıyla hem fikir olmuş bir sosyal bilim dün-

yasını arzulamak oldukça anlamsız ve gereksizdir. 

En az bu arzu kadar anlamsız ve gereksiz olan, sosyal 

bilimcilerin bir kavramdan tamamıyla farklı şeyler 

anlamasıdır. O halde olması gereken kullanılan kav-

ramların anlamlarında az ya da çok bir uzlaşmanın 

sağlanmasıdır. Ancak bu şekilde aynı dönemde ve ya 

farklı dönemlerde yaşayan insanların kendi araların-

daki iletişimi ve etkileşimi sağlanması mümkündür.

Başlı başına bir problem olarak karşımızda duran, 

sosyal bilimcilerin anlam problemini aşmanın en net 

çözümü, yeni yetişen sosyal bilimcilere, kavramların 

anlamlarını ve tarihsel bağlamlarını doğru aktar-

maktır. Bu da klasik bir sözlük ya da ansiklopedi 

çalışmasından öte bir çalışma ve emek gerektirmek-

tedir. Son aylarda AçılımKitap tarafından yayımlanan 

Güncel Kültürde Temel Kavramlar adlı eser böyle 

bir emeği ve çalışmayı örnekler niteliktedir. Selçuk 

Üniversitesi Sosyoloji Bölümün Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Mustafa Aydın’ın kaleme aldığı eser tam anla-

mıyla, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan 

kavramların kendi bağlamları ile açıklığa kavuşturul-

ması çabasıdır. Ülkemizde ortak bir sosyal bilim dili 

tutturmayı ve yaşanan kavram kargaşası problemini 

aşmayı amaçlayan çalışma 2011 yılının Nisan ayın-

dan bu yana raflarda yerini tutmaktadır.

200’e yakın kavramın ele alındığı eserde, kav-

ramlar alfabetik bir şekilde sıralanmakta ve bu sıralı 

kavramların hangi sayfada yer aldığı içindekiler 

bölümünde belirtilmektedir. Kitabın bu şekilde sis-

tematize edilmesi tüm kitabı okumaya gerek duy-

maksızın merak edilen kavrama doğrudan ulaşmaya 

imkan vermekte. Bunun yanı sıra eserin sonunda yer 

alan kapsamlı kaynakça kısmı da, konu ile ilgili kay-

nakları barındırması açısından, özellikle yeni yetişen 

sosyal bilimcilere yol göstermekte. Her ne kadar ese-

rin hacminin çok daha geniş olması göze alınarak ele 

alınan her kavramın altında referanslar alt başlığının 

açılması mümkün görünse de, kaynakça da yer alan 

kaynaklar nispeten bu işlevi yerine getirmekte.

Eserin giriş kısmında kavram ile nesne arasındaki 

ilişkiye kısaca değinerek, kavramsallaştırma proble-

mine dikkat çeken Aydın, eserin hedefini, “kavram-

sallaştırma sonuç itibariyle bir anlam yükleme işidir. 

Ancak söz konusu anlam yükleme keyfi olmamalıdır. 

Hiç kimse bir yerme sözcüğünü övme, bir övme 

sözcüğünü de yerme yerine kavramsallaştıramaz. 

Yani kavramsallaştırmanın sosyal, değersel dayanak-

ları vardır. Burada izlenen en önemli yollardan birisi 

yanlış olanın ayıklanması, genel geçer bir anlama 

ulaşılmasıdır. Bu iş sağlıklı bir analiz için gereklidir. 

Bizim burada yapmaya çalıştığımızda bundan ibaret-

tir.” (s.15) şeklinde belirtmektedir. 
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■ Güncel Kültürde Temel Kavramlar

Elbette eser sosyal bilimlerde kullanılan tüm 

kavramları değerlendirme iddiasını taşımamaktadır. 

Esasında sürekli güncellenen bir sosyal bilim dünya-

sında böyle bir iddiayı taşımanın da imkanı yoktur. 

Biraz da bu imkansızlığı aşmak adına ele alınan 

kavramların güncel kültürde kullanılıyor olmasına 

dikkat edilmiş ve sosyo-politik ve kültürel alanla 

ilintili olmaları göz önünde bulundurulmuş. Eserin 

başlığının “Güncel Kültürde Temel Kavramlar” ola-

rak belirlenmesi de bu durumu kanıtlamakta. Fakat 

her sözlük çalışmasında olduğu gibi bu eserinde 

geliştirilmesi mümkündür. Bu bağlamda eser, güncel 

kültürde yaşanan dönüşümlere paralel olarak yeni 

kavramların eklenmesine imkan verecek esneklik-

tedir. 

Güncel Kültürde Temel Kavramlar eserini oku-

duktan sonra “Raymond Williams’ın Anahtar 

Sözlükler eserinden sonra, böyle bir sözlük çalış-

masını kaleme almanın gereği var mıydı?” sorusu-

nun zihinlerde canlanması pek tabi mümkündür. 

Fakat Aydın’ın eserinde sosyal bilimlerde yaygın 

bir şekilde kullanılan kavramların yanı sıra, bizim 

sosyal bilim anlayışımızda kendisine yer bulabil-

miş ve kendi toplumsal problemlerimizi aşabilmek 

için farklı bir formatta kurgulanmış kavramların 

da var olması, zihinlerde canlanması muhtemel 

böyle bir soruyu çözüme kavuşturmaktadır. Örneğin 

Alevilik, anayasa, geleneksel İslam, ılımlı İslam, 

Kürtler, Türkler, tasavvuf, sufilik, sünnet vb. doğru-

dan bizim toplumuzla ve çalışma alanlarımızla ilgili 

olan kavramların seçilmesi çalışmanın yüzünü yerel 

sorunlara da çevirmiş olduğunu göstermektedir. Bu 

açıdan çalışma evrensel bir sosyoloji dili oluşturmayı 

hedeflemekten öte bizim toplumumuzda yaşanan 

kavramsallaştırma ve kavram kargaşası sorununu en 

az seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. Eserin kendi 

toplumuna çevrilmiş bir yüzünün olmasının yanı 

sıra belirli bir misyon üstlenmiş olmak gibi öznel bir 

tarafı da vardır. Elbette bu öznel duruş ve misyon 

eserin bilimsel çerçevenin dışına çıkarak kaleme 

alındığı anlamına gelmemekte. Bu misyon eserde 

yer alan maddeleri okuduktan sonra yazarın bu kav-

ramlara nasıl bir yerden baktığını bizlere hissettiren 

bir misyondur. Daha doğru bir ifade ile Türkiye’de 

sosyal bilim yapmanın yüklediği tabi bir misyon-

dur. Örneğin Modernleşme konusunda müstakil bir 

eser yazmış olan Aydın modernizm kavramını “batı 

merkezciliğini ve kültürel hegemonisini açıklamak 

ve meşrulaştırmak isteyen kültürel bir şema olarak 

tanımlanmıştır”. Birçok düşünür tarafından kabul 

edilen bu açıklamanın yanı sıra modernizm sürecini 

olumlayan ve bu sürece destek veren sayısız açık-

lamayla da karşılaşmak mümkündür. Bu noktada 

yazar kendi öznel duruşuna dair ipuçları vererek, 

modernleşme kavramına nasıl bir yerden yaklaştığını 

ortaya koymaktadır. 

Son yıllarda sosyal bilimler alanında yapılan söz-

lük çalışmalarının sayısının hızla arttığını söylemek 

mümkündür. Özellikle Marx’ı ve Marksist gelenekte 

yer alan metinleri anlayabilmek için yazılan sözlük 

çalışmaları esasında sosyal bilimlerin her alanında 

yaygınlaşmak durumundadır. Çünkü sözlük çalış-

ması yapmak aynı zamanda yeni bir terminoloji 

alanı oluşturmak anlamına gelmektedir. Bu yüzden 

başta kendi kültürümüzün klasik olarak değerlen-

dirilebilecek metinleri olmak üzere, sosyal bilim 

anlayışımıza hitap edecek birçok sözlük çalışmasının 

yapılması, yeni bir paradigma inşası için zorunlu bir 

çabadır. Bu anlamda Aydın’ın çalışması sosyal bilim 

dünyamız açısından oldukça önemlidir. 

Son tahlilde eser özellikle yeni yetişen sosyal 

bilimcilerin, müstakil bir terminolojisi olan alanla-

rının diline hakim olmalarına imkan verecek peda-

gojik bir eserdir. Bunun yanı sıra günümüz sosyal 

bilimcilerde sıklıkla karşılaştığımız ‘zihinlerde kav-

ramların muğlak bir şekilde dolaşması durumuna’ 

da çözüm sağlayacak niteliktedir. Bu durum eserin 

sosyal bilimlerdeki kullandığımız tüm kavramları 

açıklamada işlevsel bir rol üstlendiği anlamına gel-

memektedir. NitKASIM yoğun bir çalışma ve ciddi 

bir tecrübe isteyen sözlük çalışmalarının tek başla-

rına böyle bir kaygıya karşılık gelmelerinin imkanı 

yoktur. Fakat eser güncel kültürde yaygın bir şekilde 

kullanılan sosyo-politik kavramları büyük ölçüde 

kapsamaktadır. 
 
* Erciyes Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğr. Gör.
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Ali Tarık PARLAKIŞIK

‘Bir dergi fuarının ardından ne yazılabilir?’ diye 

kendime sorduğumda, dergi dediğimiz ‘oluş’un üze-

rine yapılacak bir tefekkürî turdan bağımsız, salt 

gözlemden ibaret düşünemiyorum. Köhneme yolun-

da ilerleyen kitap fuarlarının ardından son birkaç 

zamandır düzenlenen dergi fuarları oldukça müspet 

izler bırakıyor esasında.

Cemil Meriç diyor ya “Dergi hür tefekkürün 

kalesidir” diye. Esasında, eskilerin mecmua dedik-

leri derginin anlamını ve önemini özetleyen bir 

söz; “Dergi hür tefekkürün kalesidir.” Edebiyattan 

siyasete, fikirden din araştırmalarına kadar uzun 

bir yelpazede işleyen dergi, der gibi yapmak değil-

dir esasında. Dergi; demenin yeridir, söylemenin 

yeridir; ayrıca bizim için ise mücerret ve müşahhas 

fikirlerin kavga alanı… İşbu, kitap neşriyatına göre, 

okuyucu ile yazar arasında çok önemli bir köprü ve 

adeta iletişim ağına maliktir dergi. Yazmanın ve oku-

manın köhnemediği şu zamanda, sanki dergilerin 

önemi kitaplara göre daha bir ön planda. Rahatlıkla 

söyleyebiliriz ki, dergiler ‘ana’ hitap ederler. İçtimai- 

siyasi dergiler için her ne kadar kesin böyle ise de, 

edebiyattan felsefeye kadar birçok alandaki dergiler 

de, ‘an’da kaleme alınmıştır. Yani, uzak veya yakın 

‘an’dan izler taşırlar. 

Dergi, haykırmaktır. Dergi, haykırmanın alanı-

dır. Dergi, bir nevi özgürlük meydanıdır. İşte bu 

sebeple, köhneme yolunda ilerleyen kitap fuarları-

nın ardından son birkaç zamandır düzenlenen dergi 

fuarları çok önemli. Yaşadığımız zamanda kemiyet 

hesabıyla çok ve keyfiyet hesabıyla çeşitli dergiler 

fazla olduğu için, dergi vakıasına hak ettiği önem 

verilmiyor olsa gerek. Bu işaretlediğimiz, nokta hem 

dergilerin çalışanları hem okuyucuları için geçerli bir 

durum. Dergilerin az olduğu zamanlara baktığımız-

da bunun böyle olmadığını göreceğiz. Sebilürreşad, 

Büyük Doğu, Aylık Dergi gibi dergilerde bu durum 

göze çarpmaktadır (çıktıkları tarihi de göz önüne 

almalıyız tabii). Hatta halen yayın hayatına devam 

eden dergilerin ilk çıktığı dönemlerde de bu durum 

gözlemlenebilir. 

23-27 Ekim 2013’te Sirkeci Garı’nda düzenlenen, 

4. Türkiye Dergi Günleri’ndedergi dergi standlarına 

baktığımızda okuyucularıyla dergilerin, nasıl adeta 

bir tertipliğin içinde olduklarını gözlemleyebiliyo-

ruz. Ve yine dergilerin kendilerini okuyucu kitlesine 

nasıl tanıttıklarını da. “Dergi hür tefekkürün kale-

sidir” derken Cemil Meriç, dergiye, onun oluşuna, 

vakıasına ve icra ettiği vazifesine bir değer ve görev 

biçmiyor esasında. Durum tespiti yapıyor. Vakıasına 

ait olanı işaretliyor. İşte bu minvalde -bu işaretle-

meye de nispetle- dergi fuarlarının özel anlamı var. 

‘Fuar’dan da ziyade ‘Dergi Günleri’ ifadesi sanki daha 

asil duruyor. Birçok derginin, okuyucu kitlesine 

kendisini tanıtma gayreti çok müspet. Ayrıca okuyu-

cular, merak ettikleri dergi temsilcilerine istedikleri 

sualleri soruyorlar, ücretsiz bir şekilde dergileri elde 

edebiliyorlar, istedikleri dergilere o anda abone ola-

biliyorlar. Muhtemel ki, ileride bugünlerde düzenle-

nen dergi fuarları (günleri), geçmişte mühim bir olgu 

ve estetik buudu yoğun bir vakıa olarak yorumlana-

cak/anılacak. Tabii dergi fuarları, o zamanlarda da 

devam ederse, dergi fuarlarının ilk zamanları için 

böyle söylenecek. Fuarda dergilerin yayın yönetmen-

DERGİ NE ANLAMA GELİR, NEYİ HATIRLATIR?
-4. Türkiye Dergi Günleri Vesilesiyle-
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■ 4. Türkiye Dergi Günleri

lerinin, yazarlarının konuşmaları, sunumları oldukça 

önemli bir vakıa. Bu konuşmalar ve sunumların oku-

yuculara nispeti çok önemli. 

Dergi bizim mahallede eskidir, bilindiği üzere. 

Dolayısıyla fikir ve sanat dergiciliği ecnebi değildir 

bize. Bu yüzden dergi ve der-

giciliğin, maddi veya manevi 

ayrı bir önemi vardır. Dergiye 

sathi bir bakışla nazar etti-

ğimizde, bunların amacını 

ve ehemmiyetini idrak ede-

biliyoruz. Osmanlı’da dergi-

ciler açısından dergi çıkar-

manın bir anlamı da, eko-

nomik bağımsızlıktır. Bugün 

nispi ölçüde mezkûr buud ne 

kadar devrede ayrı bir mese-

le; lakin salt olarak ince bir 

misal verirsek, kavga mey-

danında kavga eden iki kişi-

nin birinin çıkardığı bir dergi 

olsun, diğerinin çıkardığı bir 

dergi olmasın. Görün man-

zarayı! İşin içine şu meşhur 

sözü de ekleyelim; “devrim 

filozofun suçudur!” (Filozofu, 

mecazî düşünelim burada.) 

İşte meselede ne kadar çetre-

fil, ne kadar zaruri, ne kadar 

elzem ve ne kadar ihtiyaç; bir 

miktar görebiliyoruz. 

Türkiye’de entelektüel 

alanda ve entelektüel cami-

ada bir krizin mevcut oldu-

ğunu görüyoruz. ‘Dergi’ye 

özel anlamlar yüklemenin ve 

‘dergi’ye özel planlar, gün-

ler ve fuarlar hazırlamanın 

önemi sanırım daha bir bil-

lurlaşıyor, son işaretlemelerle.

Dergi nedir? Dergi niye 

çıkarılır? Dergi nasıl çıkarı-

lır? Dergiye ne, nasıl, niçin yazılır? Dergi, periyodik 

aralıklarla adeta ortaya atılan bir manifestodur. 

Dergicilik asil bir iştir. Asaleti doğasında vardır. 

Keyfiyeti ne olursa olsun, dergi budur. Dergisi olan 

bir hareket sessiz değildir. Dergisi olan bir hareket 

‘ben varım!’ der. Ve dergisi olan bir hareket diriliğini 

ve dinamikliğini ve canlılığını korur. Dergin varsa, 

sen konuşuyorsundur. Dergin varsa, söyleyeceğin bir 

şeyin vardır senin. Dergin varsa mücerretlik iddian 

vardır. Daha doğru bir tabir-

le, mücerretlik iddianla dergi; 

güzel tohumun çatlamasıyla 

açan çiçeğin güzel kokusu-

nu etrafa saçmasıdır. Dergi, 

hayattır yazan için. Dergi, 

silahtır kavga adamı için. Her 

şeyden önce dergi tezdir. Bir 

kovalamacanın peşi sıra git-

mektir. Elindeki fidanı dik-

mektir. Dergi salt bir meydana 

nispetle mücerretler mücerre-

di, müşahhaslar müşahhası-

dır. Salt olarak, sade olarak, 

renksiz ve mürekkepsiz dergi 

budur. Bu bir övgü değildir, 

dergiye. İmkândır; derginin 

imkânlarıdır. Önemli olan 

diyalektiği ‘salt dergi’ye hâkim 

kılmaktır. Diyalektiğin ayna-

daki aksi kılmaktır…

 Velhâsıl… Dergi için çok 

şey söylenir ve söylenebilir. 

Önemli olan, ‘dergi bizim 

neyimiz olur?’. Bu çok önemli 

bir nokta. Dolayısıyla dergiye 

yönelik her halis iş güzeldir. 

Dergilere yönelik her orga-

nizasyon entelektüel camiaya 

ve çalışmalara bir nevi kan 

pompalamaktır. Dolayısıyla 

takdire şayandır. Çünkü, der-

gilerimizi ön plana çıkarır. 

Dergilerimizi öne almak bu 

anlamıyla, bireyden topluma, 

toplumdan ümmete ve mik-

rodan makroya kadar uzanan 

bir ihya çalışmasıdır. 

Tüm bu ve diğer sebeplerin buudundan ve seren-

camından dolayı ‘dergi’ye yapılan katkılar anlamlı-

dır. Desteklenmelidir. Çünkü, “dergi hür tefekkürün 

kalesidir.” 

Yaşadığımız zamanda kemi-
yet hesabıyla çok ve keyfiyet 
hesabıyla çeşitli dergiler fazla 
olduğu için, dergi vakıasına 
hak ettiği önem verilmiyor 
olsa gerek. Bu işaretlediğimiz, 
nokta hem dergilerin çalı-
şanları hem okuyucuları için 
geçerli bir durum. Dergilerin 
az olduğu zamanlara baktı-
ğımızda bunun böyle olmadı-
ğını göreceğiz. Sebilürreşad, 
Büyük Doğu, Aylık Dergi gibi 
dergilerde bu durum göze 
çarpmaktadır (çıktıkları tarihi 
de göz önüne almalıyız tabii).” 
“Dergisi olan bir hareket sessiz 
değildir. Dergisi olan bir hare-
ket ‘ben varım!’ der. Ve der-
gisi olan bir hareket diriliğini 
ve dinamikliğini ve canlılığını 
korur. Dergin varsa, sen konu-
şuyorsundur. Dergin varsa, 
söyleyeceğin bir şeyin vardır 
senin. Dergin varsa mücerret-
lik iddian vardır. Daha doğru 
bir tabirle, mücerretlik iddian-
la dergi; güzel tohumun çat-
lamasıyla açan çiçeğin güzel 
kokusunu etrafa saçmasıdır.
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Yasemin CİVELEK

Köksal Alver’in ‘Mahalle’ isimli 

kitabını yorumlamam istendiği 

günlerde geçmişte yaşadığım ve şu an 

yaşamakta olduğum mahallelere dair 

türlü düşünceler içerisindeydim. Her 

iki mahalle arasında oldukça belirgin 

bir fark vardı. Ve şu an yaşadığım 

mahalle hızla siteleşme sürecinde gir-

mekteydi.

Gençliğimi geçirdiğim mahalle 

sıkı komşuluk ilişkilerini muhafaza 

eden, mahalle unsurlarını ihtiva eden, 

çocukların hala kapı önünde oyna-

yabildiği, sokağa nazır gözlerle daima fotoğraflanan 

bir mekân olmasına karşılık kültür merkezlerinden, 

tiyatrolardan, çocuk parklarından uzak, yan yana 

apartmanların yeşilin boy atmasına izin vermediği, 

samimi ilişkilerin mahremiyeti zorladığı bir yerle-

şimdi. Bugün oraya dönmek istediğime emin değil-

dim. 

Yaşamakta olduğum mahalle ise bireyselliğin 

komşuluğun önüne geçtiği, çocukların oynamaları 

için servislerle anaokullarına taşındığı, pek çok alış-

veriş merkezine yakın, her gün birkaç apartmanın 

yıkılıp yerinde çok katlı sitelerin yapıldığı, gün be 

gün değişen çehresini, gevşeyen ilişkilerini seyretti-

ğim tamamen başka bir mahalle.

Mahalle yok mu oluyordu? Yok olmalı mıydı? 

Değişen değerler ve ihtiyaçlar için bu iyi bir şey 

miydi? 

Bu ve benzeri soruların daha fazlasını soran ve 

cevap arayışında olan ‘Mahalle’ tam da böyle bir 

dönemde karşıma çıktı.

Kitapta değişen ve dönüşen bir kavram olarak 

mahalleden bahsediliyor. Hayat verdiği kent yaşamı 

gibi zaman içinde başkalaşan, dönüşen, değişen ama 

özünde taşıdığı değerleri başka kalıp-

larla da olsa gelecek nesle aktaran bir 

mahalleden. Yaşayan bir organizma-

dan. 

Kitap üç bölümden oluşuyor. 

İlerleyen satırlarda her birine ayrı 

ayrı uğrayacağımız bu üç bölümden 

ilki “mahalle kurmak” ismini taşıyor. 

Birinci bölüm gibi mahalleye ait bir 

teori çerçevesi sunarak devam eden 

ikinci bölüm ise “mahallede yaşa-

mak” başlıklı. Son ve üçüncü kısım 

ise “mahalle algısı” adını almış. Bu 

son bölüm nitel bir saha araştırmasını içeriyor. 

Mahallede yaşayan insanlarla yapılan görüşmelerle 

mahalle algısı, mahalle duygusu, mahalleli olma 

duygusu ve mahallenin değişimi konu edilmekte. 

Kitap bu üç bölümüyle “literatür yorumu ve araştır-

ma ile mahallenin gerçek portresini çizmeyi arzula-

maktadır” (2013:175).

“Mahalle nedir? Nerelerden geçmiştir, neler birik-

tirmiştir; öz değerleri, fonksiyonları nelerdir; küresel 

çağda mahalle neye karşılık gelmektedir, kentsel 

dönüşümün mahalleye etkisi nedir, güvenlikli site-

ler ve mahalle arasındaki farklılıklar nelerdir? Ve 

benzeri” sorularının cevaplarını aradığımız “mahalle 

kurmak” isimli ilk bölümde, mahallenin karşısındaki 

problemler de konu edinilmiştir.

Mahallenin idealize edilen bir nostalji anlatısına 

dönüştürüldüğünü söyleyen yazar, bunun mahalleyi 

geçmişe, hatıralara ait bir olgu, mümkün olmayan 

bir dünya olarak anlaşılmasına vesile olduğunu tartı-

şıyor. Mustafa Aydın’dan aktardığı cümlelerle (2013: 

53) “sadece dekor olarak eskiyi yaşatan, eskiye ait 

olanı bir süs gibi gösteren ve saklayan nostaljik tavır” 

, “bir ümit ve çıkış vaat edemez; ama nostalji eski 

Mahalle:
Mahallenin Toplumsal ve Mekânsal Portresi*
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hayattan bir üslup, ilke, kavrayış, algı ve bilinç dev-

şirme ameliyesi olarak işlerse kendini dekor olmak-

tan koruyabilir” (2013:53).

Mahallenin karşısındaki en çetin soyut sorunun 

mahallenin ölümünü ilan etmek olduğunu tartışan 

kitap, kent olduğu sürece mahallenin var olacağını, 

geçmişten pek çok değeri geleceğe taşıyacağını anla-

tıyor. Tıpkı sadaka taşlarının işlevini kaybetmesine 

rağmen, yardımlaşmanın mahalle içindeki başka 

vesilelerle devam ettirilmesi gibi, bazı şeylerin işlevi 

belki değişecek fakat mahallenin öz değerleri kentin 

yaşamını etkilemeye devam 

edecektir.

Mahalle kavramına ait 

çalışmaların geçmiş mahalle 

kültürlerinin etkisinde kaldı-

ğı için günümüz mahallesi-

nin anlaşılmasının zorlaştığı-

nı ifade eden yazar, kitapta 

günümüz mahallesini anla-

maya, geçmişten getirdikleri, 

şu an karşılaştığı sorunlarla 

birlikte geleceğe neler götü-

rebileceği üzerine mesai tek-

sif etmiş görünüyor (tartışma 

için bkz. 2013:53-54).

Güvenlikli siteleri mahal-

leden ayıran unsurlar neler-

dir? Sitenin ayrıştıran, steril 

duvarlarının arkasında bir 

mahalle mümkün müdür? 

Güvenlikli sitelerin gelenek-

sel mahalleden bütünüyle 

farklı bir tecrübe yarattığını 

söyleyen yazar, mahallenin 

güvenlikli siteler, rezidans-

lar, stüdyo daireler, gökde-

lenler arasında küçüldüğünü 

anlatmaktadır. Mahalle, insan ve mekânın ortaklaşa 

oluşturduğu bir hayat biçimidir. Belli mekânsal sınır-

ları ve biçimi olan, belli omurgaların üzerine yasla-

nan mahalle, toplumsal ilişkilerle hayat bulmakta. 

Sınırları kentsel dönüşüm ve siteleşme ile ihlal edilen 

mahalle bu savaşı ne kadar sürdürebilecek?

Kentsel dönüşümün mahalle olgusuna etkisini 

tartışan yazar, kentsel dönüşümün yalnızca mimar 

ve mühendislere bırakılamayacak bir mesele olduğu-

nu, kent kurma ve kent inşa etme bilinciyle hareket 

edilmesi gerektiğini söylemektedir. 

Söz konusu eğer şehirse, “kent üzerine sözü olan, 

kentin ruhunu, hayat şekillerini, psikolojisini tanı-

yan, bilen aktörler bu işe dâhil olmalıdır. Mühendis 

ve mimarlarla birlikte sanatçılar, sosyologlar, ede-

biyatçılar, sanat tarihçileri, şehir tarihçileri, şehir 

yazarları, tarihçileri coğrafyacılar, ilahiyatçılar, psiko-

loglar, gazeteciler, öğretmenler, ev kadınları, işçiler, 

sendikalar, muhtarlar, imamlar, işadamları, esnaf vb. 

toplumsal aktörlerden oluşan kurullar kurulmalı, bu 

aktörlerin katılacağı düzenli toplantılar düzenlenme-

li, bu aktörlerden sürekli rapor ve görüşler isten-

melidir” (2013:69).Kentsel 

dönüşüm mahalleyi doğrudan 

etkilemektedir. Onu yeniden 

üretebilir veya yok edebilir. 

Fakat şu an yapılmakta olan 

çalışmaların pek çoğu, mahal-

leyi ve sokağı ortadan kaldır-

makta ve birer uydu kente 

dönüştürmektedir.

Mahalle öldü algısı ve geliş-

mekte olan yeni konut tarzı 

kadar; “nüfus artışı, göçler, 

aile bağlarının zayıflaması, yer 

değiştirmenin kolaylaşması, 

teknolojik gelişmeler, mekân 

algısındaki değişimler, insan-

lar arası ilişkilerin değişmesi, 

gündelik hayatın yeni değerler 

edinmesi gibi etkenler, mahal-

le hayatını doğrudan etkile-

mektedir” (20013:61). 

“Mahalle halen etkili bir 

aktör olmasına karşın git gide 

etkisini yitirme tehlikesiyle 

ve tehdidiyle karşı karşıya-

dır. Mahalle buna karşı nasıl 

önlem almakta, kendini sürdürme adına hangi siya-

setleri devreye sokmalıdır?” (2013:264)

Yazar mahalle kavramının dünü bugünü ve yarın-

larını irdeleyen ‘mahalle kurmak’ başlıklı birinci 

bölümde, kavramın üzerindeki tozları üflüyor adeta. 

Berrak bir şekilde mahalleyi görmemizi sağlıyor. 

Varlığını unuttuğumuz, öldü-ölecek diye ağıtları 

yakılan, geçmiş uzak bir anı olmaya mahkûm edilen 

mahalleyi yeniden kuruyor karşımızda. Daha doğru-

su zaten mevcut olan bir olguyu idrakimize muhay-

yilemize tekrar sunuyor.

Uzun zamandır ilgimizin 
dışında kalan, geçmiş hatıra-
ların siyah beyaz fotoğrafla-
rına emanet ettiğimiz, içinde 
yaşadığımız halde üzerinde 
pek de düşünmediğimiz, bir 
güvenlikli sitelere taşınarak 
terk ettiğimiz, kentsel dönü-
şümlerle kenara köşeye sıkış-
tırdığımız ama tüm bunlara 
rağmen hâlâ kente ve yaşama 
katkı sağlayan mahalleyi tek-
rar idrakimize yaklaştırması 
bile “Mahalle”yi değerli kılı-
yor. Bununla birlikte titizlikle 
yürütülen literatür çalışması, 
teori çerçevesi ve saha araştır-
ması sosyoloji adına ciddi bir 
kazanım.
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“Mahallede yaşamak” adını taşıyan ikinci bölüm-

de ise, kalp sesini işittiğimiz mahalleyi var eden 

unsurlarından haberler taşıyor bize. Mahallenin 

mekânlarından, sokağından, camisinden, çeşme-

sinden, çıkmaz sokaklarından, mahalle için önemli 

simalardan, mahalle hallerinden, mahallenin içer-

diklerinden, mahalle ritüellerinden, mahallenin sos-

yalleşmeye olan katkısından dem vuruyor. Resmi 

çizilen mahalle, içindeki ilişkilerin gerçekliği nis-

petinde hareket hali kazanıyor. Mahalleyi mahalle 

yapan; nesne, kişi ve ilişki biçimleri idealize edilmiş, 

mükemmel formunu bulmuş bir mahalleyi değil ama 

kent kadar gerçek, yaşam kadar hakiki, acı ve tatlı 

yönleriyle kanlı canlı bir mahalleyi seyretmemize 

olanak sağlıyor.

İkinci bölümün önemli tartışmalarından birinin 

altını çizmeden geçmek olmayacak. Sosyolojik bir 

kavram olarak son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan 

“mahalle baskısı” deyimindeki mahalleyi ve baskıyı 

sorguluyor kitap. Mahalle baskısı denilen şey nedir, 

baskı mahalle için nerede başlar, neyi savunur? 

İçinde yaşayanlara artık belki de savunmaya 

geçilmiş bir yaşam tarzını sunan mahalle bu yaşam 

biçiminin korunması amacıyla en naif haliyle, ‘kom-

şular ne der?’ diyerek hissedilebilecek türden duygu 

formunda bir sınır yaptırımı uygulayabilir. Bu bas-

kının idari, adli, hukuki boyutları da olabilir. Lakin 

mahalle ‘baskı’dan önce ‘yaşam’la anılmalıdır diyor 

yazar.

Üçüncü bölümde ise mahalle kavramına dair nitel 

bir çalışma yer almakta. Mahalle algısını konu eden 

bu çalışmada, her yaş ve meslekten, kadın ve erkek-

lerden oluşan dağınık bir grupla, belli sorular üze-

rinden görüşmeler yapılmış. Mahalle algısı, mahalle 

duygusu, mahalle ilişkileri ve mahallenin değişim 

ve dönüşümüne dair fikirleri alınmış. Mahallenin 

karşısında yükselen yeni yaşam biçimlerine karşı 

mahallenin ayakta kalabilmesi için alınması gereken 

tedbirler hakkındaki fikirleri sorulmuş. 

Görüşmelerden çıkan sonuçları irdeleyerek, 

“Siyasi irade, belediye, sivil toplum kuruluşları-

nın öncülüğünde yapılacak çalışmalar, mahal-

le mekânlarının düzenlenmesi, mahallelere yeni 

mekânların kazandırılması, gündelik hayatın gerek-

tirdiği bazı mekânların yapılması mahallenin sürdü-

rülmesini kolaylaştıracaktır” (2013:261) diyor yazar. 

Kitabın tam burasında, dönmek istemediğim 

mahalleye, böyle bir yapılanma halinde dönmek 

isteyeceğimi düşündüm. Zamanın ihtiyaçlarını kar-

şılayan mekânlarıyla, mahalle unsuru tekrar hayatla-

nırsa, mahallenin koruyan esirgeyen, yapmacıklıktan 

uzak yaşamına dönmeyi arzu ederdim sanırım diye 

düşündüm.

Mahalle yok oldu diyenlerin karşısında, mahal-

lenin yok olmadığını zamanın insanlarına anlatan, 

bizleri mahalleye ve içindekilere sahip çıkmaya 

çağıran bir kitap ‘Mahalle’. Varolan mahalleye dair 

bir fotoğraf çekiyor. Ve değişen dönüşen toplumsal 

ilişkileri, mekân algısını, bir de mahalle aynası üze-

rinden seyretmeye davet ediyor bizleri.

Toplumun yaşadığı değişim ve dönüşümleri oku-

mak açısından mahallenin önemli bir veri olduğunu 

düşünüyorum. Şu an mahalle nerede, onu neler bek-

liyor, nerelerden geçip bugünlere geldi, içine neler 

aldı, zamanla neleri eksiltti, hangi kurumları mana 

olarak çağlara aktardı, şu an yeni bir yaşam biçimi 

karşısında mahalleyi hangi değişimler bekliyor vb. 

sorularının cevaplanması, bugünü anlamak ve yarın 

hakkında bir öngörüde bulunabilmek ve hatta top-

lum için önemli değerleri koruyabilmek adına belki 

de, vazgeçilemeyecek araştırmaları gerektiriyor. 

Mahalle kavramını çalışmanın zorlukları ile bir-

likte, sınırlı araştırmalar düzeyinde kalan, pek çok 

araştırma ile Osmanlı mahallesini konu edinen, lite-

ratüre çoğunlukla tarihçilerin katkısı olduğu mahal-

le çalışmalarına (buradaki açıklamalar için bkz; 

2013:173), Köksal Alver’in kaleme aldığı “Mahalle” 

kitabının sosyolojik bir katkı sağlayacağını, yeni 

çalışmalar için önemli bir kaynak olacağı düşünce-

sindeyim. 

Uzun zamandır ilgimizin dışında kalan, geçmiş 

hatıraların siyah beyaz fotoğraflarına emanet etti-

ğimiz, içinde yaşadığımız halde üzerinde pek de 

düşünmediğimiz, bir güvenlikli sitelere taşınarak 

terk ettiğimiz, kentsel dönüşümlerle kenara köşeye 

sıkıştırdığımız ama tüm bunlara rağmen hâlâ kente 

ve yaşama katkı sağlayan mahalleyi tekrar idraki-

mize yaklaştırması bile “Mahalle”yi değerli kılıyor. 

Bununla birlikte titizlikle yürütülen literatür çalış-

ması, teori çerçevesi ve saha araştırması sosyoloji 

adına ciddi bir kazanım.

Dipnot

* Köksal Alver, Hece Yayınları, Ankara 2013



95Umran KASIM 2013

AŞIR AŞIR KUR’ÂN-I KERÎM DERSLERİ 
Abdullah YILDIZ

Kur’ân-ı Kerîm’in 10 âyetlik bölümler 
halinde (aşır aşır) okunup öğrenilmesi 

ve hayata aktarılması, ashâb-ı kiramın Kur’ân 
tedrisatının başlıca yöntemi idi. Ashâb-ı 
kiramın (r.anhüm), bu tedrisât metodunu 
Peygamberimiz’den (s.) öğrendiklerine ya 
da O’nun ikrarını aldıklarına kuşku yoktur.
Yüce Rabbimizin, Kur’ân-ı Kerim’i 23 yıllık 
bir süreçte bölüm bölüm indirmesinin en 
başta gelen hikmetlerinden biri de, vahyin 
zihinlere, gönüllere ve davranışlara sinmesidir. 
“Hem o vahyi, insanların zihinlerine sindire 
sindire okuman için, zaman zaman gelen 
Kur’ân dersleri halinde indirdik.” (İsra 106) 
Bizim “Aşır Aşır Kur’ân Dersleri” 
adını verdiğimiz ve inşaallah bu sene uygulamaya başladığı-
mız nebevi metodun temellerini iyi kavramak için, TDV İslâm 
Ansiklopedisi’nin “Aşr-ı Şerif” maddesinde yer alan bil-
gileri, bazı kısaltmalarla paylaşmamız yararlı olacaktır: 
“Aşr: Arapça’da ‘on’ demektir. Kur’ân’ı öğrenme ve ezberleme 
çalışmasının onar âyetlik bölümler halinde yürütülmesiyle ilgili ilk 
uygulamanın Hz. Peygamber (s.) tarafından yaptırıldığı bilinmek-
tedir. Ebû Abdurrahman es-Sülemî’nin Hz. Osman, Abdullah b. 
Mes’ûd ve Übey b. Kâ’b’dan rivayet ettiği bir hadise göre Hz. 
Peygamber (s.) bu sahabelere âyetleri onar onar öğretmiş, sadece 
okumayı değil bu on âyetteki hükümleri de öğrenmedikçe diğer 
on âyetlik bölüme geçmelerine izin vermemiştir (bkz. Taberî, 
1, 80; İbn Mücâhid, s. 69; Zehebî, 1, 490). Kur’ân’dan on âyet 
okumanın veya ezberlemenin faziletine dair hadisler de vardır. 
Geceleri on âyet okuyanın gafillerden sayılmayacağı (bk. Dârimî, 
Fezâ’ilü’l-Kur’ân, 25; Ebû Dâvûd, Salât, 326), Kehf sûresinin başın-
dan on âyet ezberleyenin deccâl’den korunacağı (bk. Müsned, V, 
196; VI, 449-450; Müslim, Müsâfirîn, 257; Ebû Dâvûd, Melâhim, 
14) bu hadislerde işaret edilen hususlar arasındadır. Ayrıca Hz. 
Peygamber’in bir gece yarısı namaz için kalkıp önce Âl-i İmrân sure-
sinin son on âyetini okuduğu da rivayet edilmiştir (bk. Muvatta’, 
Salâtü’l-leyl, 11; Buhârî, Vudû’, 36). Muhtemelen bu fiilî ve kavlî 
sünnete uymak için mushaf yazımında sureler onar âyetlik bölüm-
lere ayrılmış, buna ta’şîr denmiştir. Ta’şîre işaret etmek üzere de 
her on âyetlik bölümün sonuna aşr kelimesinin ilk harfi olan “ayın” 
konmuş, böylece bu harf bir aşrın bittiğini ve yeni bir aşrın başla-

dığını gösteren bir işaret olmuştur. Bazı mus-
haflarda ise ayın harfi yerine veya ayınla birlikte 
aşır gülleri ve hatta değişik renkte âyet gülleri 
kullanılmıştır. Ashab ve Tabiîn’in ileri gelenle-
rinden bazılarının konu üzerinde görüş belirt-
tiklerini bildiren rivayetlere bakılırsa (bk. Dânî, 
s. 3, 14-15), ta’şîrle ilgili ilk denemelerin daha 
sahabeler hayatta iken başladığı anlaşılır...
Ta’şîri gösteren “ayın” harfinin mushaf yazı-
mında yaygın hale gelmediği, bir kıssa veya 
konunun bitip yenisinin başladığını belirtmek 
ve hatimle namaz kıldıranların yahut namazı 
uzun tutanların rükûa gidebilecekleri en uygun 
yeri göstermek üzere daha sonraki asırlarda 
bir kısım âyetlerin sonuna konan ve “rükû’” 

kelimesinden alınan “ayın” işaretinin bazı İslâm ülkelerinde onun 
yerini aldığı anlaşılmaktadır. Özellikle Türk hattatları tarafından 
yazılan bazı Kur’ân nüshalarında bazı âyetlerin sonunda görü-
len “ayın” harfleri bu maksatla kullanılmış, on âyetlik bölüm 
ölçüsü (ta’şîr) dikkate alınmamıştır. Genellikle cemaatle kılınan 
namazlardan sonra veya çeşitli toplantılarda ibadet maksadıyla 
yapılan tilâvetlerde, hadislerde yer alan on sayısına itibar ede-
rek okunan on âyet veya orta uzunlukta yaklaşık on âyetlik 
bir bölüm için “aşrı şerif” tabiri Türk muhitlerinde kullanılır…”
İmam Gazali de İhyâ’da, Ebû Abdurrahman es-Sülemî’nin: “Bize 
Kur’ân’ı okutan Osman b. Affan, Abdullah b. Mes’ûd ve başkaları 
anlattılar ki; Rasûlüllah’tan (s.), on âyet öğrendikleri zaman, onun 
ilmini ve amelini de öğrenmedikçe başkalarına geçmezlermiş.” dedi-
ğini aktarır. Ashâb-ı kirâmın bu konudaki tutumuna örnek olarak 
da Abdullah b. Mes’ûd’un (r.a.) şu çok önemli sözlerine yer verir:
“Biz Kur’ân’ı on âyet, on âyet alırdık ve aldığımız on âyeti anlayıp 
hayatımıza aktarmadan diğer on âyeti almaktan kaçınırdık. Kur’ân 
insanlara, onunla amel etsinler diye nâzil olmuştur. İlk nesiller 
Kur’ân’ı amel etmek için okudular. Sizin herhangi biriniz ise, Kur’ân’ı 
başından sonuna kadar okur; tek bir harfini dahi bırakmaz; halbuki 
onunla amel etmeyi tamamen terk etmiştir.” (Gazali, İhyâ, 3/13)
Ashabın Kur’ân hocalarından Abdullah b. Mes’ûd’un (r.a.) bu 
ifadeleri bize şunu öğretiyor: Kur’ân’ı on âyetlik bölümler halinde 
okuyup öğrenmeli, iyice anlamalı ve gereğince de yaşamalıyız. 
İşte bu sebepledir ki biz, 4 yerde (genç-yaşlı, kadın-erkek herkesin 
katılabileceği) Kur’ân Dersleri başlattık.

Kur’ân Derslerinin Yer ve Günleri

Pazartesi : FATİH, Saat 19.30, Araştırma ve Kültür Vakfı merkez bina salonu: Horhor Cad. Yeşiltekke Sok. No: 4 Tel: 0212 6311385 

Çarşamba : KARTAL, Yatsı namazı sonrası, Fatih Sultan Mehmet Camii salonu, Cumhuriyet Mh. (M.Akif Ersoy İHL yanı) 0216 3091320-0532 4263596

Perşembe : ÜSKÜDAR, Saat 19.30, Fatih’in Mahkemesi, Hakimiyet-i Milliye Cd. Eski Mahkeme Sk. (Kara Davud camii karş.) 0555 5475603

Cuma: SANAYİ MH. IV. Levent, Saat 19.30, Araştırma ve Kültür Vakfı San. Mh. Şb. (Sultan Selim Cd. Bereket Sk. No:2 Merkez Camii yanı) 0212 2833328
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Hamidiye Alayları

Janet Klein
İletişim Yayınları, 2013

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde oluşturulan Hamidiye Alayları, 
hedefleri ve etkileri bakımından ilgi çekici bir tarihî vakadır. Somut etkileri 
1890’dan Kurtuluş Savaşı’na kadar izlenebilirken, tarihî ve siyasi etkisi günü-
müze uzanan izler bırakmıştır. Janet Klein, ortaya koyduğu kapsamlı bir araş-
tırma ve geniş bir tartışmayla Hamidiye Alayları’nı, bu alaylarla sınırlı olmayan 
bir perspektifle ele alıyor. 

Yeni Organlar, Yeni Hayatlar

Aslıhan Sanal
Metis Yayınları, 2013

Türkiye’de organ nakline dair titiz bir çalışmanın ürünü olan bu kitapta 
Aslıhan Sanal, organ naklinin görece kısa tarihini ve kişisel, toplumsal, ahlaki, 
teknolojik ve ekonomik yönlerini ele alıyor. Organ nakli geçiren hastaların 
hikâyelerini okurken, yeni organların bu kişilerin hayata bakış açılarını, dünya-
yı ve kendilerini algılama biçimlerini nasıl değiştirdiğini ve bu değişimle başa 
çıkmak için ne tür yöntemler geliştirdiklerini görüyoruz. Babalarından aldıkları 
böbreği bir tahakküm aracı gibi görüp reddeden, eşlerinden böbrek aldıktan 
sonra karakterleri birden değişen, nakledilecek organ bulmak amacıyla ülke 
ülke dolaşan, parayla organ satın alma konusunda ahlaki ikilemlere düşen, 
ölüme yaklaştıkça hayatı ve kendilerini sorgulayan hastaların iç dünyası tüm 
gerçekliğiyle gözlerimizin önünde beliriyor.

Tarihsel ve Metodolojik Açıdan İşârî Tefsir

Yunus Emre Gördük
İnsan Yayınları, 2013

Ayetlerin sarîh, zâhirî ve literal anlamlarından ziyade; içsel, bâtınî ve meta-
forik yönleri ele alınarak ortaya konan bir takım yorumlardan ibaret olan 
“İşârî Tefsir”, Tefsir ilminin en netâmeli konularından biri olarak arz-ı endâm 
etmektedir. Tarihsel süreçte zaman zaman şiddetli münâkaşalara sebep olan 
söz konusu tefsir/yorum türüne, günümüzde de birtakım itirazların yöneltil-
diğine şahit olmaktayız.

Machiavelli, Makyavelizm ve Modernite

Cemal Bali Akal
Dost Kitabevi, 2013 

Herkesin “malumu” olan düşünürlerin yandaşları tarafından anlaşılma-
mak, karşıtları tarafından da yanlış anlaşılmak gibi bir dertleri vardır. Bu, 
Machiavelli için de geçerlidir. Hakkında yazılanların haddi hesabı yoktur ve 
herkesin içinde bulunduğu koşullara göre bir Machiavelli’si olur. O yüzyıl-
larca kâh lanetlenmiş kâh sahiplenilmiştir. Çok okunmuş, adı kıtaları aşmış 
olmasına rağmen hâlâ tartışmaya ve yeni yorumlara açıktır. Bu derlemedeki 
metinler, Machiavelli düşüncesinin çeşitli yönlerine ışık tutuyor. Hükümdar 
Türkçeye en az 27 kez çevrilmiş ve sayısız baskı yapmış olsa da Machiavelli 
üstüne çalışmalara pek rastlanmayan bir ortamda bu derleme onun düşün-
cesine bir “giriş” olarak da değerlendirilebilir. 

Kışladan Medreseye

Şamil Öçal
İz Yayıncılık, 2013

Kemalpaşazâde XV ve 

XVI. yüzyıllarda yaşamış 

ve çeşitli bilim dallarına 

ait 230 civarında eseri 

bulunan bir ilim adamı-

dır. Bu kitapta amaçla-

nan şey; Osmanlı ilim 

zihniyetinin ve kendin-

den önce başlayan bir 

İslâm düşüncesi gele-

neğinin yetiştirmesi 

bilginlerden birisi olan 

Kemalpaşazâdenin fel-

sefe ve kelâm alanın-

daki görüşlerini ortaya 

koymak suretiyle, İslâm 

düşüncesinin kendi 

içine kıvrıldığı/kapandı-

ğı bir dönemde kendi 

sistematiğindeki eksikle-

ri gidermek için ortaya 

koyduğu çabalarda ne 

derece başarılı olduğunu 

görmek isteyenlere, bu 

dönemin zihnî yapısını 

çözmek isteyenlere ya 

da düşünce tarihimizde 

felsefenin nasıl bir yer 

edindiğini merak eden-

lere yardımcı olmaktan 

ibarettir.

Kitaplık
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