
“KUR’ÂN’DAN ALIP İLHAMI…”
Kaynaklara Dönüş, Zihni Karmaşa ve Hayat

D ünya Müslümanlarının zihninde bir karmaşanın hâkim olduğuna dair yüzyılı aşkın bir zamandan beri pek çok 
şey söylendi. Vahyin bizlerden istediği hayat tarzı ile şu an sürdürülen arasındaki büyük farklılıklar ve tena-

kuzlar göz ardı edilemiyor. Kur’ân’ın evrenselliği ile bugünün Müslüman’ının parçacı din anlayışı arasında büyük 
fark vardır. Öte yandan, kaynaklara dönüşü savunan İslâmcılar, Kur’ân’ın ışığında ve Peygamber (s.)’in hayatına 
ait tartışmasız kesin gerçeklerin kılavuzluğunda ve becerebildiği kadarıyla, kendilerine sağlam bir zemin bulmak 
ve insanlığın karşılaştığı karmaşa ile ciddi sorunlara cevaplar bulmak olan bir modelin nasıl olabileceğine dair 
birtakım yaklaşımlar geliştirmeye çalıştılar ve çalışmaktalar. 

Kabul edilmelidir ki, İslâmcılar Kur’ân merkezli sahih bir din anlayışına vurgu yaparak, dini Kitap ve Sünnet 
çizgisinde anlayıp yaşamayı benimsemiş ve gerçek Müslüman’ın da böyle olması gerektiğini savunmalarıyla 
modernistlerle gelenekçilerden farklılıklarını göstermişlerdi. Fakat bu fark hakkıyla bilinmediği için insanlar 
birtakım benzerliklerden hareket ederek İslâmcıların farkının üstünü örtüyorlar. İslâmcıların, Kur’ân’ın takipçisi 
olduğunu iddia edenlere hitaben yönelttiği eleştiriler, onların ruhlarının derinliklerine hitap edip, oradaki cevheri 
harekete geçirmeye dönük bir ıslah ameliyesiydi. Merhum Akif’in “Biz şimdiye kadar Kur’ân’daki evâmir-i ilahi-
yeyi dinlemiş muktezasınca hikmet etmiş olsaydık, bugün mazimizi hasretle yad etmezdik.” ifadeleri bunun bir 
yansımasıydı.  Bu yüzden İslâmcılar, halden konuşurlar ve halden anlarlar denilse yanlış olmayacaktır. Elbette bu 
birtakım noksanların ve zaafların olmadığı manasına gelmez. 

 Kaynakları savunanlar yıllardan bu yana bu konuyu anlatırken, mümkün olduğunca, teknik ifade ve terimleri 
kullanmamaya çalışmışlardı, zira bizzat Kur’ân hiçbir “teknik” tabir kullanmamıştı ve o bir müellifin deyimiyle “Bir 
köle olarak gücü yettiğince koyun sürüsünü güden cahil siyahî bir çocuğun bile anlayabileceği bir kitaptır.”  Kaldı 
ki, Allah birçok ayette Kur’ân’ın “çok basit, yalın ve anlaşılır bir kitap olduğunu”  hatta birkaç kez “yessernâ-hu” 
buyurarak “onu kolaylaştırdığını” beyan buyurmaktadır.

Ne var ki, İslâmcılar dini doğru anlamaya vurgu yaparken köşe başlarını tutan birtakım dalgakıranlar onların 
tekliflerini bazen şiddetle hücum ederek reddetme bazense hafife alma noktasında ellerinden geleni yaptılar. 
Ne zaman “dini doğru anlamalıyız” denilse, hemen bunu salt bir malumat sorunu olarak görenlerin itirazları gün-
deme gelir. Oysa anlamak filli, ferdin kendini gözden geçirmesinden toplumsal hayatın farklı veçhelerine kadar 
uzanan tüm amelleri derece derece içerir. Dolayısıyla doğruluk, vefakârlık, basiret, feraset, mesuliyet, hamiyet, 
haysiyet, velayet, samimiyet, dayanışma, adalet, haddini bilmek gibi ahlakî değerleri bihakkın anlamanın dışında 
mütalaa edemeyiz. Diğer yönden de şirk, riyakârlık, münafıklık, korkaklık, dalkavukluk, tembellik, zulüm... gibi 
rezaletler terk edilmesi gereken hususlar olarak gündeme gelir.

 Müslümanların gündemi bakımından gelinen entelektüel seviyenin, dünkü donuklukla kıyaslandığında 
elbette çok daha ileri, sağlıklı ve önemli olduğunu görmezden gelmemelidir. Kur’ân diyenlerin, onun ayetleri, 
sureleri üzerinde tefekkür edenlerin çoğalması ilk bakışta hayra alamet bir gelişmedir. Ancak özellikle televiz-
yonlarda, halk dindarlığının yoğunlaştığı hassas zamanlarda, Kuran’dan hareketle yapılan konuşma ve yorumlara 
bakıldığında sergilenen marazlar, görmezden gelinemeyecek kadar tehlikeli boyutlara varmıştır. Zira ekrandaki-
lerin pek çoğu her ne kadar “Kur’ân hayat kitabıdır” demiş olsalar da, farklı adreslerde süren hayatların değişik 
veçhelerine ve sahnelerine dair hikmetli bir bakış geliştirmek konusunda derde derman olacak yaklaşımlardan 
uzak duruyorlar. Hayat tarzlarıyla ilgili malumatların son derece yüzeysel okunduğu bir algı düzeyinde ise ne 
yazık ki en temel İslâmî hassasiyetler bile kolayca göz ardı edilebiliyor. Dolayısıyla bugün Kur’ân’a dönmek 
demek, aslında Kur’ân zaviyesinden bir mefkûrenin alemdarlığını yapacak bir bilinç inşasına girişmek demektir. 
Bunun için de evvela kendi kavramlarımıza ve hayatın bilgisine ihtiyaç vardır.

Bugün bize düşen, modern dünyanın zihinlerini kirlettiği kimi zaman açmazlara düşürdüğü Müslümanlar 
olarak, kalplerimizi Kur’ân’la arındırmak ve düşüncelerimizi/amellerimizi Kur’ân’a uydurmaktır. Aksi halde, çağın 
bize dayattığı fikir demetlerini ve etkisi altında kaldığımız çeşitli ideolojik düşünce kalıpları ile yaşam biçimlerini 
merkeze alırsak ve onları Kur’ân’a onaylatmaya kalkışırsak, işte o zaman Hakk’tan ve hakikatten hızla uzaklaşırız. 

Şayet Müslüman toplumlar, sömürülmekten kurtulmak istiyorlarsa, öncelikle Kur’ân’a dönmelidirler. Bu ise, 
hem İslâm’ı hem de Batı’yı iyi bilmeyi gerektirir. Bu iki devasa alanda yeterli malumat sahibi olmadan, ‘yöntemli 
düşünmek’ mümkün değildir. Zira sağlam yöntem, sağlam bilgiye dayanır. Bilgi temeli sağlam olmayan, neyi 
nasıl yapacağını bilemez. O halde, öncelikle yapılması gereken, Müslümanların malumat temelini güçlendirmektir. 
Müslümanlar, “bir bilgiye dayalı olarak” düşünmeli ve hareket etmelidirler. Bunu yaptıklarında, düşünme eylemi-
nin kalitesi artacak, ardından ‘usûl’ bilgisi oluşacaktır. Usûl bilgisinin oluşması, düşüncenin ‘sistematik’ karakter 
kazanması anlamına gelir. Bu gerçekleştiğinde ise, sorunlarımıza çözüm bulmamız kolaylaşacaktır. 

 Sorumluluklarımız “Allah’a dayan Sa’ye sarıl hikmete ram ol/ Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar 
yol” dizelerinde belirginleşiyor aslında.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle. 
               Umran
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Kur’ân’ı Kendimize Değil,
Kendimizi Kur’ân’a Uyduralım!

Abdullah YILDIZ

Bugün bize düşen, modern dünyanın zihinlerini kirlettiği, kimi zaman 
açmazlara düşürdüğü Müslümanlar olarak, kalplerimizi Kur’ân’la arın-
dırmak ve kendimizi yani düşüncelerimizi, amellerimizi Kur’ân’a uydur-
maktır. Aksi halde şiddetle savruluruz, Hakk’tan ve hakikatten uzaklaşırız. 

İ çinde bulunduğumuz zor zamanlarda Müslü-
manlar olarak Kur’ân-ı Kerim’le ilişkimizi ye-

niden gözden geçirmek, arınmak, ona gerçekten 
muhatap olmak, anlamak ve yaşamak durumun-
dayız. Doğrusu, günümüzde birçok Müslüman’ın 
Kur’ân-ı Kerim’le ilişkisi sorunludur. Seyyid 
Abdüllatif’in Kur’ân’ın Zihni İnşası isimli ese-
rinde dediği gibi: “Ne yazık ki Kur’ân, her biri 
ayrı telden çalan farklı grupların kendi iddiaları-
nı doğrulayıcı bir araç haline getirdiği bir kitap 
konumuna indirgenmiştir.” İşte bu durum, Hz. 
Ömer (r.a.)’ın, “Kitabı kendine uydurmak” dedi-
ği ve sonu cehennem olan korkunç bir felakettir. 
Hz. Ömer der ki: “Siz kendinizi Kur’ân’a uydu-
run ve sakın Kur’ân’ı kendinize uydurmayın! Zira 
kim kendisini Kur’ân’a uydurursa, Kur’ân onu 
Firdevs cennetlerine taşır; ama kim 
Kur’ân’ı kendisine uydurmaya 
kalkarsa, Kur’ân onu 
cehenneme kadar 
sürükler.” 

Öyleyse bu 
noktada bugün 
bize düşen, mo-
dern dünyanın zi-
hinlerini kirlettiği 
kimi zaman aç-
mazlara düşürdüğü 
Müslümanlar ola-
rak, kalplerimizi 

Kur’ân’la arındırmak ve kendimizi yani düşünce-
lerimizi, amellerimizi Kur’ân’a uydurmaktır. Aksi 
halde, çağın bize dayattığı fikir demetlerini ve 
etkisi altında kaldığımız çeşitli ideolojik düşün-
ce kalıpları ile yaşam biçimlerini merkeze alarak 
ve onları Kur’ân’a onaylatmaya kalkışırsak, işte o 
zaman savruluruz, Hak’tan ve hakikatten uzak-
laşırız. Aslında buna “Kur’ân’ı araçsallaştırmak” 
da diyebiliriz ki, “Kur’ân benim dediğimi, bizim 
dediğimizi onaylıyor” türünden korkunç bir sap-
madır bu! 

İnsanlar ve özellikle de topluma önderlik etme 
makamında bulunanlar konuşurlarken işlerine 
geldiği gibi Kur’ân’ı kendi görüşlerine uydurmaya 
yönelirler. Bu gerçekten çok önemli bir problem 

olarak karşımızdadır. Aslında bugün 
en temel meselemiz Kur’ân’ın ya-
şanılır kılınması ve ona uygun bir 

ahlakî bir örnekliğin ser-
gilenmesi olmalıdır. Evet, 
Kur’ân-ı Kerim’i “hikmet-
siz” okuyanlar var, ön-
yargılı okuyanlar hatta 
Hz. Peygamber (s.)’i yok 
saymaya varan birtakım 
zanlar söz konusu. Buna 
benzer yanlışlıklar üm-
metin uzun tarihsel tec-
rübesinde kimi zaman 
olmuştur. Asıl mesele-
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miz, vahye uygun, onun ilkelerine göre yaşana-
cak bir hayatı inşa etmek olmalıdır. Bu yüzden 
Kur’ân’ı anlamak ve yaşamak için okumayı önce-
lemeliyiz. Zira Kur’ân-ı Kerim bir “hayat kitabı” 
ve “hayat rehberi”dir. Bütün mesele, ifrat ve tefrit 
yaklaşımlardan uzak bir şekilde Kur’ân’ın hayat 
veren ilkelerini hayatımıza hâkim kılmaktır. 

Kur’ân’la İlişkimizde Sorunlu İki Ana Yaklaşım

Türkiye’de hâlâ milyonlarca insan Kur’ân’ı bil-
miyor ve tanımıyor. Belli kesimler de var ki, eksik 
de olsa Kur’ân’la tanışmış ama onun kadrini ve 
kıymetini bilmiyor ve yeterince değerlendirmiyor. 
Bir kısım insanımız yüzünden teberrüken okuma-
yı dahi bilmiyor; bilenlerin çoğu ise bir kez olsun 
mealini okumamış. Tefsirini okuyup anlamaya ve 
yaşamaya çalışanlar ise çok çok az. Rahmetli Meh-
met Akif’in neredeyse yüz yıl önce söylediği gibi: 

“Lafzı muhkem, yalnız anlaşılan Kur’ân’ın!
Zira hiç birimiz kaydında değil mananın!
Ya açar bakarız Nazm-ı Celil’in yaprağına!
Ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına!” 

Ne yazık ki, birçok olumlu gelişmeye rağmen, 
bugün hâlâ bu seviyede olan insanımız çok. Me-
sela, hacılarımızın önemli bir kısmı hâlâ Mescid-i 
Haram’da ya da Mescid-i Nebi’de Kur’ân okuma-
sını bilmediği için memleket muhabbeti yapar. 
Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu tür insanların 
sayısı çoğunlukta. Bu derin bir yaramız. Müs-
lüman, Kur’ân’ı yüzünden okumayı bilecek ki 
manası ile ilişki kursun. Son yıllarda, yüzünden 
okumayı çok iyi bilmese de, kırık dökük okusa 
da, lise ve üniversite tahsili görmüş, belli düzeyde 
eğitim alan insanların bu vesileyle Kur’ân’ın meali 
veya tefsiriyle ilişki kurduğunu görebiliyoruz. Bu 
durum elbette sevindirici ama bir başka sorunu 
da beraberinde getiriyor. İnsanımız iki ayrı anlayış 
ve yönlendirme ile karşı karşıya kalıyor. Tam da 
burada yazılı ve görsel medyaya kadar yansıyan 
iki ayrı yaklaşımdan söz edebiliriz:

Geleneksel yaklaşım şu: ‘Sakın ha Kur’ân’ın 
mealini okumayın! Bu tehlikelidir, anlayamazsı-
nız da zaten; yanlış anlarsınız, yanlış hükümler 
çıkarır, sapıtırsınız. Siz bazı âlimlerin, özellikle 
şu âlimin eserlerini okuyun, yeter.’ Bu geleneksel 
yaklaşım, insanımızın Kur’ân’ın manasıyla ilişki 

kurmasını engelleyen ciddi bir faktör oldu yıllar-
ca. Bu yaklaşım şöyle bir tehlikeyi beraberinde 
taşıyor: Allah Teâlâ birçok ayette Kur’ân’ın “çok 
basit, yalın ve anlaşılır bir kitap olduğunu” hatta 
birkaç kez “yessernâ-hu” buyurarak “onu kolay-
laştırdığını” beyan buyurmaktadır. Buna rağmen, 
‘siz bu kitabı anlayamazsınız’ veya ‘bu kitabı, özel 
bir sınıf hariç kimse anlayamaz’ demek -hâşâ- 
Allah’a iftira etmek demek olur. Oysa, Kur’ân-ı 
Kerim, meallerle, tefsirlerle -bütün tercüme ha-
talarına ve eksiklerine rağmen- herkes tarafından 
okunabilir ve kendi kavrayışları ölçüsünde anla-
şılabilir. İmam Şatıbi’nin el-Muvafakât’taki ifadesi 
ile, ‘Bedevi veya medeni, zeki veya kalın kafalı..
herkes bu kitabı okur, kendi çapında anlar ve arı-
nır, kendisini düzeltir; zira Kur’ân-ı Kerim herke-
sin anlayacağı ortalama bir dil ile gelmiştir.” Ama 
siz tersini söylüyor ve ‘anlayamazsınız’ diyorsu-
nuz. Bu asla doğru değil!

Modern yaklaşım da bir o kadar sorunlu. Di-
yorlar ki: ‘Kur’ân bize yeter. Ben Kur’ân’ın mealini 
okudum ve her şeyi anladım. Başka bir kaynağa 
da ihtiyacım yok. Hadisler sonradan yazıldığı ve 
bağlayıcı olmadığı için onları dikkate almak zo-
runda değilim. Âlimlerin aklı varsa benim de ak-

Oysa insanlar hatalarını kabul edip 
özür dileyebilseler, gerçek anlamda iti-
bar ve kalite kazanırlar. Ama böyle 
olmuyor; yanlışlarda ısrar ediliyor, 
yanlışlar bir biçimde savunuluyor, illa 
da izah edilmeye ya da ona meşrui-
yet kılıfı uydurulmaya çalışılıyor. Eğer 
hatalı bir anlayışı veya tavrı savunan 
bir hoca ise, kendi anlayışını veya tutu-
munu savunmak için ayet ve hadisleri 
bile tevil etme, eğip bükme yoluna baş-
vuruyor, hatta kendini haklı çıkarmak 
için kırk dereden su getiriyor ki, bu çok 
tehlikeli bir yoldur. İnsan, hakkı ve 
hakikati değil de kendini ve kendi meş-
rebini merkeze alınca bir de bakıyor-
sun, -Allah muhafaza- Kur’ân’ı kendine 
uydurma noktasına geliniyor. Kur’ân 
araçsallaştırılıyor, nesneleştiriliyor.
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lım var.’ Birilerinin ifadesiyle “Kur’ân Müslüman-
lığı” da denilen bu yaklaşım çok daha problemli. 
Kur’ân’ı sadece mealiyle tanıyıp belki biraz da 
dipnotlarını karıştıran ve bu minvaldeki görüşleri 
dinleyen ama sünneti, hadisleri ve 1400 yıllık tec-
rübeyi, birikimi bir çırpıda yok sayan bu anlayış 
da tehlikeli. Yazılan kitapları okuma zahmetine 
girmek yerine bunları yok saymak ve ‘Kur’ân bize 
yeter’ türü bir toptancı yaklaşım…

Peki, bu durumda ifrat ve tefritten uzak ve 
dengeli bir şekilde Kur’ân’la nasıl ilişki kurmalı-
yız, Kur’ân’ı nasıl okumalıyız, nasıl anlamalıyız ve 
nasıl yaşamalıyız? Aslında temel meselemiz de bu. 
Bir kere,“mealci” veya “Kur’ân Müslüman’ı” gibi 
ithamlara kapılmadan, korkmadan, çekinmeden, 
her Müslüman mutlaka Kuran’ın anlamıyla buluş-
malıdır. Kur’ân’ın Arapça lafzını okumayı bilsin 
veya bilmesin, her Müslüman Kur’ân’a muhatap 
olmalıdır. Elbette Arapça aslını okumak, bilmek, 
kelime ve kavramlarına anlam olarak vakıf olmak 
ve farklı tefsirlerden istifade etmek güzel olur. 
Kur’ân’la sağlıklı bir ilişki kurmak için sünnet, 
sîret ve hadisler asla ihmal edilemez!

Kur’ân’ı Yaşamak İçin Okumalıyız

Aslında Kur’ân’ı okumak, mutlaka onu haya-
ta aktarma ve yaşama amacını taşımalı. Kur’ân-ı 
Kerim’i bilgilenmek için değil de yaşamak için 
okumak dediğimizde, yaratılış gayemiz aklımıza 
geliyor: “Ben insanları ve cinleri bana ibadet et-
sinler diye yarattım” buyuruyor Rabbimiz. İbadet; 
hayatın vahye uygun şekilde yaşanması demektir. 
Bu ise vahyin çok iyi bilinmesini gerekli ve zo-
runlu kılar. Ancak, ‘Kur’ân’ı okuyorum’ derken, 
büyük bir tarihi birikimin yok sayılması çok 
cahilce bir yaklaşımdır. Tarihsel mirasta eksik-
ler veya hatalar olabilir ama bu birikim boşuna 
değildir.“Bilmeyenler bilenlere sorsunlar” ilkesi 
gereği, Kur’ân’ı anlamak için de bilenlere sora-
cağız. En başta Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı hayata 
aktarma ve yaşama biçimine, modelleme tarzına; 
onun muhkem sünnetine bakacağız. Kur’ân’ı nasıl 
yaşadı, nasıl aktardı? Örneğin; “O âlemlere rah-
mettir”. Peki, bu rahmeti hayata nasıl yansıttı? Hz. 
Peygamber (s.), bütün hayatı boyunca rahmettir. 
Onun uygulamaları sünnetidir ve vahyin yaşayan 
örnekliğidir. Bunu yok saymak gerçekten cahilce 
bir durum. Buradan hareketle, okumalarımızın 

amacı şu olmalıdır: bugün hayatı vahye göre nasıl 

düzenlemeliyiz? Fert olarak, aile olarak, toplum 

olarak ve ümmet olarak siyasal, ekonomik ve sos-

yal alanlarda vahyin ilkelerinin egemen olduğu 

bir modeli nasıl gerçekleştireceğiz? Mesela bakın; 

Müslümanlar arası çatışmalar devam ederken, 

onlar için bir ateşkes demek olan “haram ayları” 

milyonlarca Müslüman hiç dikkate almıyor, hatta 

umursamıyor bile. Ne kadar üzücü bir durum! Biz 

Müslümanlar Kur’ân’ın hükümleri üzerinde tefek-

kür etmeyi ihmal etmemiz yüzünden uzun süre-

dir, özellikle son iki yüz yıldır sadece güç nok-

tasında değil başka alanlarda da düşüş yaşıyoruz. 

Hani, bir hadis-i şerifte ifade ediliyor ya: “Şu 

Kur’ân’la milletler aziz de olur zelil de olur.” Üm-

met olarak zilletimiz, Kur’ân’ın hayat veren ilke-

lerine sırt çevirmemizden kaynaklanıyor. Eğer 

biz, zihnimizi, aklımızı, benliğimizi ve hayatımızı 

Kur’ân’la inşa edersek, yeniden izzete kavuşuruz. 

Özellikle altını çizmek istiyorum; Kur’ân’ı okur-

ken kesinlikle onu hayata aktarmayı öncelemeli, 

‘şu ayeti hayatıma nasıl taşırım?’ diye düşünme-

li, pratik bir karşılığı olmayan konulara dalma-

malıyız. Zira Kur’ân-ı Kerim, benim anlayışımı 

değiştirecek, kalbimi arıtacak; söylemlerim ve 

eylemlerim onun ilkelerine göre şekillenecek. 

Esasen, hayatta karşılığı olmayan bir ayetten söz 

edemeyiz. Kur’ân bizim söylemlerimize ve dav-

ranış biçimlerimize doğrudan yön verdiği gibi, 

ehli kitaba ve kâfirlere söylenen sözler bile bize 

dolaylı olarak yön verir. Mesela Hz. Ömer (r.a.), 

Ahkâf suresinin 20. ayetinde yer alan; “Kâfirlere 

azap edilirken onlara denilecek ki: ‘siz dünya ha-

yatındaki bütün tayyibâtınızı (güzelliklerinizi) 

yiyip bitirdiniz/tükettiniz.” ifadesinden hareketle, 

“Ben dünyada bana verilen nimetleri ve güzellik-

leri bu dünya hayatında yiyip-bitirmek istemiyo-

rum” ilkesini çıkarır; hem giyim-kuşamda, hem 

yeme-içmede israf etmediği gibi oldukça sade hat-

ta kıt-kanaat geçinmeyi tercih eder. Biz de her bir 

Kur’ân ayetinden bir ilke çıkaracağız. İmam Şatibi 

el-Muvafakat’ta diyor ki: “Kur’ân’ı doğru anlama 

ve aktarma konusunda, ameli bir neticesi bulun-

mayan meselelere dalmaya şeriat itibar etmemiş-

tir. Bir ameli neticesi bulunmayan herhangi bir 

meseleye dalmak şer’an kabul görmeyen bir konu 

ile uğraşmak demektir. Buradaki amel de, şer’an 

matlup olan kalbi ve fiili amellerdir.” 
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Burada bir-iki misalle konuyu anlaşılır kılabi-

liriz: Allah Teâlâ (c.c.) Kur’ân’da Efendimiz (s.)’e 

hitaben buyuruyor ki: “Sana kıyametin ne zaman 

kopacağını sorarlar. Sende onun bilgisi ne gezer!” 

Peygamberimiz de, kıyamet günü hakkında soru 

soranlara der ki: “Sen kıyametin ne zaman kopa-

cağını bırak da o gün için ne hazırlık yaptığına 

bak!” İşte Kur’ân’ı hayata aktarma ilkesi! Ben, He-

sap Günü’nü hesaba katmalı, nasıl dürüst, adil, 

kâmil bir Müslüman olacağımı düşünmeli ve 

Allah’ın razı olacağı amelleri yapmak için daha ne-

ler yapabileceğimi hesap etmeliyim. Sadece ibadet 

hayatımı değil, tüm hayatımı ve ilişkilerimi vahye 

göre inşa etmeliyim. Mesela bugün “sosyal med-

ya” denilen ve artık hiçbir ilkesi olmayan, İslâmi 

ilkelerin asla gözetilmediği bir alana dalıp gittik. 

Peki, sosyal medyanın bir ahlakı olmalı değil mi? 

Ben bunu Kur’ân ayetlerinden, Efendimiz’in uy-

gulamalarından çıkararak bir sosyal medya ahlakı 

inşa etmeli değil miyim? Yoksa birilerinin uydur-

duğu yalanları, hiç sorgulamadan bir başkasına 

pas etmekle mi meşgulüm? Maalesef Müslüman-

lar da bu vahim tuzağa düşüyorlar ve hiç de rahat-

sız olmuyorlar. Biz bunları tartışıp medya ilişki-

lerimizi vahyin ilkelerine göre düzenleyeceğimiz 

yerde, hayatımızda bir değişikliğe yol açmayacak 

olan ve yıllarca tartışılıp halledilemeyen konuları 

tekrar tekrar, zihin jimnastiği yaparcasına tartış-

mayı yeğliyoruz. Mesela “kabir azabı” gibi. Var mı 

yok mu? Tartış dur. Biz, kabir azabını tartışırken, 

en temel mesele olan ahireti ve ahiret için azık 

hazırlamayı ihmal ediyoruz. Kur’ân-ı Kerim’de 

hesap gününden, ahiret hayatından, cennet ve ce-

hennemden bahsedilmeyen neredeyse hiçbir say-

fa yok. İşte biz bunu unutuyoruz. Ahireti kaçırıp 

kabir azabına takılıyoruz. Her Ramazan’da “sakız 

çiğnesem orucum bozulur mu?” gibi gereksiz so-

rulardan, “orucu kaç dakika fazla tutuyoruz?” tar-

tışmalarından oruç bilincine ve orucun hikmetle-

rini ve güzelliklerini anlatmaya zaman kalmıyor. 

Hayatımızı, Kur’ân’ın hayat veren ilkelerine göre 

nasıl düzenleyeceğimizi konuşmaya fırsat bulamı-

yoruz...

Dolayısıyla Kur’ân’ın hayat ilkelerine göre 

hayatımızı ve hayatı nasıl şekillendireceğimizi 

düşünmeliyiz. Mesela, Kur’ân-ı Kerim bize, bir-

birimizle ve rakiplerimizle ve hatta İslâm düş-

manlarıyla nasıl konuşacağımızı ve tartışacağımı-

zı öğretiyor. Bunu en iyi bilenler de hocalarımız 
konumundaki insanlarımız. Peki, uygulamada 
olan ne? Bakıyoruz, hocalarımız birbirlerine karşı 
en ağır şekilde, çatışma üslubuyla konuşuyorlar. 
Kur’ân bize öğretiyor ki, Rabbimiz Hz. Musa’ya: 
“Firavuna git ve onunla yumuşak konuş, belki o 
arınır” dedi. Rivayet edilir ki; Harun Reşit, ken-
disini şiddetle eleştiren bir âlime şöyle der: ‘Al-
lah Hz. Musa’ya: “Firavun’a git, ona yumuşak söz 
söyle” dedi. Ben Firavun’dan daha zalim biri de-
ğilim, sen de Hz. Musa’dan daha iyi biri değilsin.’ 
Evet, Allah Hz. Musa üzerinden tüm müminlere 
böyle emrediyor. Allah ve Resûlü (s.) bir konu-
da hüküm verdiğinde muhalif davranmak imanla 
bağdaşmaz. Aynı şekilde, hatalarımız hakkında 
Hz. Âdem’in tutumunu kuşanmalıyız. Hz. Âdem 
(a.s.), İblis ’in tuzağına düşer ve hata eder, sonra 
da tövbe eder. Kalkıp şeytanı suçlamaz. Çünkü o, 
ağacın haram olduğunu biliyordu. Eşiyle birlikte, 
“Biz nefsimize zulmettik” der. Biz de Hz. Âdem 
gibi olmalı; hatalarımızın suçlusu olarak başkala-
rını aramamalıyız. Yanlışımızı düzeltmeli tersine 
hareket etmemeliyiz!

Hatasını kabul edebilmek çok önemli bir er-
demdir. Ama ‘ben hata ettim’ diyebilmek insana 
ağır geliyor. Eğer bir de insanlar tarafından takip 
edilen biri iseniz, o zaman itibar kaybı gibi endişe-
ler giriyor devreye. Oysa insanlar hatalarını kabul 
edip özür dileyebilseler, gerçek anlamda itibar ve 
kalite kazanırlar. Ama böyle olmuyor; yanlışlarda 
ısrar ediliyor, yanlışlar bir biçimde savunuluyor, 
illa da izah edilmeye ya da ona meşruiyet kılıfı 
uydurulmaya çalışılıyor. Eğer hatalı bir anlayışı 
veya tavrı savunan bir hoca ise, kendi anlayışını 
veya tutumunu savunmak için ayet ve hadisleri 
bile tevil etme, eğip bükme yoluna başvuruyor, 
hatta kendini haklı çıkarmak için kırk dereden 
su getiriyor ki, bu çok tehlikeli bir yoldur. İnsan, 
hakkı ve hakikati değil de kendini ve kendi meş-
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rebini merkeze alınca bir de bakıyorsun, -Allah 

muhafaza- Kur’ân’ı kendine uydurma noktasına 

geliniyor. Kur’ân araçsallaştırılıyor, nesneleştiri-

liyor. İslam’ın ilk yıllarında, Müslümanların bir-

birlerinin kanını dökmeye başladıkları günlerde, 

çoğu sahabe gibi Hz. Ömer’in oğlu Abdullah da 

çatışmaya girmez ve taraflara nasihat eder. O ara 

biri gelip; ‘Sen neden bizi desteklemiyorsun?’ der. 

Abdullah cevap verir: “Allah, Müslüman kanı 

dökmeyi (Müslüman’ın Müslümanı öldürmesini) 

haram kılmıştır.”Adam hemen itiraz eder: ‘Ama 

Allah “Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve Din yal-

nız Allah’ın oluncaya kadar savaşın!” buyurmuş-

tur’. (Dikkat edilirse, o zat burada âyeti bağlamın-

dan kopardı ve kendini haklı çıkarıp karşı tarafı 

fitneci diye yaftalayarak onları öldürmeyi haklı 

göstermek için bu ayeti tevil etti.) Bunun üzerine 

Abdullah b. Ömer (r.a.) dedi ki:“Evet, biz savaş-

tık; ta ki fitneyi ortadan kaldırdık ve din de yalnız 

Allah’ın oldu (yani İslâm dünyaya egemen oldu). 

Ama siz birbirinizle savaşı sürdürüyorsunuz ki, 

din Allah’tan başkalarının olsun diye (Bu iç savaş 

devam ederse yeryüzünde egemen olacak düzen, 

sistem başkalarının olur).” Sonraki dönemlerde 

de Müslümanlar maalesef yüzyıllarca birbirileri-

nin kanını döktüler ve bunu da Kur’ân ve sün-

netle meşrulaştırmaya kalkıştılar. Şu an da İslâm 

dünyası bu korkunç manzarayı daha kötü bir şe-

kilde yaşamaya devam ediyor. Birbirini öldüren, 

birbirine tuzak kuran, haram ayları bile dikkate 

almayan, ne zillettir ki bir kısmı emperyalistlerle, 

Siyonistlerle işbirliği yapan Müslümanların izzete 

kavuşmaları nasıl mümkün olabilir? İşte bunun 

üzeninde çok iyi düşünmeliyiz.

İnsanlar bir şeyi, bir düşünceyi, anlayışı savu-

nuyorlar ve onu doğrulamak için adeta cımbızla 

arayarak bir ayet buluyorlar; onu işlerine geldiği 

gibi yorumluyorlar. İslâm tarihinin ilk yıllarında 

da bunlar oldu. Çatışmalar çıktı. Bu hizipleşmele-

rin sonunda kanlar döküldü ve Müslümanlardan 

bazıları ayetlerin manalarını kendiişlerine geldiği 

gibi tevil ettiler, hatta hadisler uydurdular. Oysa 

En’âm suresinde, “Benim namazım, ibadetlerim, 

hayatım ve ölümüm Allah içindir” dememiz iste-

nir. Elbette Müslüman’ın her şeyi Allah için olma-

lıdır. Demek istediğim o ki; ne devlet, ne de mez-

hep, fırka, cemaat, teşkilat vs. hiçbir şey Allah’ın 

dinini araçsallaştırmamalı, aksine bunların hepsi 

Allah için olmalıdır. Bir devlet krize girip batıyor 

olsa bile inanmadığı ayetlerden medet ummama-

lıdır. Böyle yapınca din başka bir noktaya geliyor. 

Allah (c.c.), Kur’ân’da sürekli uyarır: “Dini Allah’a 

has kılarak yalnız ona ibadet edin!” İbadet ise; bir 

hayat tarzını Allah’a boyun eğerek ve onun istedi-

ği gibi yaşamak demektir. İslâmi hayat tarzı slo-

ganlarla ya da birkaç kelimeden ibaret söylemler-

le inşa edilemez. Eğer biz, Allah’a teslimiyeti ve 

hayat tarzımızı O’nun ilkelerine göre düzenlemeyi 

başarırsak, işte o zaman Müslümanlar olarak ken-

di medeniyetimizi yeniden kurmak için bir kalkış 

noktası yakalayabiliriz. Bunun için de vahyi çok 

iyi kavrayan, risaletin örnekliğinden dersler çıka-

ran zihinlerin çoğalması lazım. Vahyi işine geldi-

ği gibi araçsallaştırmayan, sureti haktan görünüp 

başka emeller gütmeyen, tam aksine onunla sağ-

lıklı bir ilişki kuran, vahiyle yoğrulup sürekli bu 

hal üzere olmayı başarabilen ve hayatlarını onun 

ilkelerine göre düzenleyen Müslümanlar muvaffa-

kiyet elde edeceklerdir.

Kur’ân’ın Hayat Verici İlkelerinden Uzaklaşmamalıyız

Furkan suresinin 30. ayetinde, Peygamberimiz 

(s.)’in Kıyamet gününde ümmetinden şu ifadeler-

le şikâyette bulunacağı şimdiden beyan edilir: “Ya 

Rabbi! Ümmetim bu Kur’ân’ı mehcûr bıraktılar.” 

Buradaki “mehcûr” kelimesi çok önemlidir ve bir 

şeyden uzaklaşıp hicret etmek demektir. Kur’ân’ın 

hayat verici ilkelerinden uzak kalmaktır bura-

da söz edilen. Sezai Karakoç’un; “Müslümanlar 

Kur’ân’dan uzaklaştı uzaklaşalı gün yüzü görme-

diler”sözü de, bu ayetin yukarıda sözünü ettiği-

miz hadis-i şerif bağlamında tefsiri olarak kabul 

edilebilir. Kur’ân’la irtibatımızın sağlıklı olmayışı 

ve -Hz. Ömer’in söylediği gibi- kendimizi Kur’ân’a 

uydurmak yerine Kur’ân’ı kendimize uydurmaya 

kalkışmamız, -maalesef- biz Müslümanları bu hal-

lere düşürdü. Şimdi bize düşen, vahyi hayatımıza 

taşıyarak yeniden izzete kavuşmanın imkânlarını 

aramaktır.

Bizim geleceğimizi ve insanlığın geleceği-

ni şekillendirecek vahiy ilkelerini hayata hâkim 

kılacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Mesela 

faiz ile ilgili Bakara suresindeki ayetlere bakıyo-

ruz. Bir okumaya göre ‘Allah ve peygamber faiz 

alıp-verenlere savaş açmıştır’; bir okumaya göre 
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de ‘kâfirler Allah ve peygambere savaş açmıştır’ 

şeklinde anlaşılıyor. Peki, bugün faiz ne? Bugün 

Müslüman olarak, âlimler olarak buna net cevap 

vermeliyiz. Amerikalılar doları bir indiriyor, bir 

çıkarıyor. Yabancı bir ülke karar veriyor ve senin 

paran da allak bullak oluyor. Peki, bu ortamda 

Allah’ın “riba” dediği faiz bugün pratikte nedir? 

Âlimlerimizin ve hocalarımızın birbirini suçla-

mayı ve hayatta karşılığı olmayan konuları tartı-

şıp durmayı bırakıp bu tür temel konularda kafa 

yormaları ve bunları ilmi zeminlerde müzakere 

ederek bir sonuca ulaştırıp Müslümanlara sonuç-

larını da açıklayarak onları mutmain kılmaları ge-

rekmez mi? Elbette daha çözüm bekleyen pek çok 

sorun var. Ama işin özü şu: Kur’ân’ı yaşamak ve 

hayata hâkim kılmak için okursan lezzet alırsın, 

bu sana şevk verir, umut verir. O halde ümmet, 

Kur’ân’ı hayata aktarma amaçlı ciddi bir eğitimin-

den geçmelidir.

Sonuç olarak şunun altını çizelim: ümmetin 

ciddi anlamda bir vahyi eğitimden geçmesi la-

zım. “Kur’ân’ı Nasıl Okudular?”, “Kur’ân’ı Nasıl 

Anladılar?”, “Kur’ân’ı Nasıl Yaşadılar?” çalışma-

mızı yaparken dikkatimi çeken husus şudur: İlk 

nesiller, o örnek insanlar, Kur’ân-ı Kerim’i kül-

türlerini, bilgilerini arttırmak için veya benzer 

mülahazalarla değil, onu anlamak ve yaşamak 

amacıyla okumuşlardır. Yaşamak amacı taşıma-

yan, hayatımızda bir değişikliğe medar olamayan, 

zihninde, gönlünde, kalbinde bir değişikliği be-

raberinde getirmeyen bir okuma asla söz konusu 

değildir. Sadece ‘sevap kazanma’ maksadı taşıyan 

bir okumayı sahabe eleştirmiştir. Keza onlar “şiir 

okunur gibi Kur’ân okunmaz” demişlerdir. Bir an 

önce bitireyim, diye uğraşmamışlardır. Bazen sa-

baha kadar bir ayeti okumuşlar, onu anlamaya ve 

yaşamaya çalışmışlar ve sonra diğer ayete geçmiş-

lerdir. Efendimiz’den öğrendikleri şekilde, anlaya-

rak okunan kısacık bir sureyi, anlamadan okunan 

yüzlerce ayetten ve sureden daha hayırlı bilmiş-

lerdir. Bir ayete muhatap olunca, bir ayeti dinle-

yince “semi’nâ ve eta’nâ: işittik-anladık-kavradık 

ve hemen itaat ettik” diyerek onu hayata tatbik 

etmeye koyulmuşlardır. Bakara suresinin son iki 

ayetini (Âmene’r-Rasûlü) her akşam yatmadan 

önce tekrarlıyoruz ve Peygamberimiz de (s.) saha-

beye bunu tavsiye buyurmuştur. Peki, biz, “işittik 

ve itaat ettik” dediğimiz zaman, o gün namazda 

ve namazın dışında okuduğumuz ayetleri işitip 

anladığımızın ve yaşamaya söz verdiğimizin far-

kında mıyız? Örneğin: Ebu Talha (r.a.) şu ayeti 

duyar:“Sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe asla 

birr’e ulaşamazsınız” (Âl-i İmran 92) “Birr” kavra-

mı, Kur’ân’daki bütün hayırları, iyilikleri, erdem-

leri bünyesinde taşıyan bir kavramdır. Ebu Talha 

hemen kalkıp Hz. Peygamber’e gider ve‘benim en 

sevdiğim malım şuradaki Beyruha hurmalığıdır 

ve ben onu Allah için infak ettim’ der. Hz. Pey-

gamber de onu tebrik eder. Aynı şekilde Hz. Ömer 

de gelip en sevdiği malının Hayber’deki ganimet 

arazisi olduğunu söyler onu hibe etmek ister. Hz. 

Peygamber de ‘arazi sende kalsın, sen her yıl mey-

vesini hibe et!’ der. İşte Kur’ân’ı okuma, anlama ve 

yaşama çabası budur. Anlamak için okuma, yaşa-

mak için anlama çabası. 

İşte bizler de ashabın sade, yalın, halis ve hasbi 

şekilde Kur’ân’ı okuma, anlama ve yaşama pratiği-

ni örnek almak suretiyle, Kur’ân’ı kendimize değil 

kendimizi Kur’ân’a uydurursak işte o zaman kurtu-

luruz, yeniden diriliriz ve hakiki izzete kavuşuruz.

Allah Teâlâ birçok ayette Kur’ân’ın “çok 
basit, yalın ve anlaşılır bir kitap oldu-
ğunu” hatta birkaç kez “yessernâ-hu” 
buyurarak “onu kolaylaştırdığını” beyan 
buyurmaktadır. Buna rağmen, ‘siz bu 
kitabı anlayamazsınız’ veya ‘bu kitabı, 
özel bir sınıf hariç kimse anlayamaz’ 
demek -hâşâ- Allah’a iftira etmek demek 
olur. Oysa, Kur’ân-ı Kerim, meallerle, 
tefsirlerle -bütün tercüme hatalarına ve 
eksiklerine rağmen- herkes tarafından 
okunabilir ve kendi kavrayışları ölçü-
sünde anlaşılabilir. İmam Şatıbi’nin 
el-Muvafakât’taki ifadesi ile, ‘Bedevi veya 
medeni, zeki veya kalın kafalı… herkes 
bu kitabı okur, kendi çapında anlar ve 
arınır, kendisini düzeltir; zira Kur’ân-ı 
Kerim herkesin anlayacağı ortalama bir 
dil ile gelmiştir.” Ama siz tersini söylü-
yor ve ‘anlayamazsınız’ diyorsunuz. Bu 
olmaz.
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E ğer bir devlet “kabi-

le” veya “çadır devleti” 

değilse, kurumsallaşmasını-

teşkilatlanmasını tamamla-

mış, bunun üzerinden bir 

sistem inşasına girişmişse ve 

tarihin içinde/akışında bir 

konum belirlenmişse artık 

belli bir hareket tarzını ve rotayı da kendisine 

seçmiş demektir. Kimi zaman tarihi bir şahsiyet, 

olay ve/ya dönem eksen alınarak bir rota belir-

lenmekte ve bu şekilde bir tarih yolculuğu tasav-

vuru edilmektedir. Kişilerin aklının birleşerek 

devlet aklını oluşturması gibi, zaman içerisinde 

devlet aklı artık kendi kendini yaşatacak güce, 

manevraya ve canlılığa da erişir. Büyük oranda 

bu aklı besleyen, bu aklın parçası olan insan aklı 

bulunduğu durumun, kendi aklının daha büyük 

bir akla enerji taşıdığının farklında bile olamıyor. 

Büyük bir ana kumanda bilgisayarı, diğer tüm 

bilgisayarlardan gelen bilgilerle kendisini besliyor. 

Giderek yapay bir zekaya dönüşüyor. 

Olayın bu tip örneklerle daha fazla bilim-

kurgu alanına gitmesine müsaade etmeden, söy-

lenecek söz, devlet aklının tarih içerisinde olu-

şan, tarih yolculuğunu bir şekilde sürdüren bir 

akıl olduğu, kendisini sürek-

li olarak devleti korumaya 

ve büyütmeye kodladığını, 

devlet yıkılmışsa yeni dev-

let kurmanın yollarını ara-

dığını, imkânlarını zorladı-

ğını söylemek mümkündür. 

Bunun organizasyonlar için-

de büyük bir organizasyon olduğunda artık kendi 

kendine ayakta kalabilme gücüne de erişebilir. Bu 

şekilde bir devlet aklı oluşturabilmiş millet sayısı 

da abartılacak kadar yoktur. Belki Avrupalılardaki 

sistem kurma merakının getirisi olarak, bu coğ-

rafyanın bir şekilde etkin akla sahip olduğu söy-

lenebilir. İngiliz, Alman, Fransız devlet aklının 

var olduğunu net olarak söylemek mümkündür. 

Bunlara Rusya ve ABD gibi ülkeleri de eklemek 

mümkündür.

Türkiye’de ne zaman ki, devlet kendisini 

kurtaracak hamleler konusunda yeni tercihlere 

girişmiştir, o tarihten bu yana farklı bir mecra-

da yol alma çabasında olduğu algısı ve kanaati 

doğmuştur. Devletin kendisine kurtuluş reçetesi 

olarak önce kendi tarihini taklit yolunu, ardın-

dan Batı’nın belli konulardaki imkânlarını almak 

istemesi, sonrasında da giderek Batı’nın teknik 

Murat EROL

Devletin, Cumhuriyet’in başından başlayarak din ve dindar, Kürtler, Aleviler gibi alan-
larda tarihi hatalar yaptığı son derece açıktır. Bu hataların hiçbirisinin, devleti güçlen-
diren, devleti takviye eden uygulamalar olduğu iddia edilemez. O halde devlet yanlış 
idare ile yanlış rota belirlenmesi ile bu yola girdi, demekle son noktayı koyabilir miyiz?

DEVLETİN ROTASINA DENGE ARAYIŞI

Atatürk ve Seyit Rıza
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ve kültür modernleşmesine benzer bir hamleyi 

yapacağına inanarak bu yönde bir çabaya giriş-

mesi ile Türk modernleşmesinin bitmez tüken-

mez tartışmaları da başlamıştır. İlk modernleşme 

hareketlerindeki oluşan iradenin, Batılı olmak 

şeklinde olmadığını açık olarak ifade edebiliriz. 

Devlet, bir şekilde Batı’nın önde olduğu konular-

da onların imkanlarından yararlanma ama yine 

de kendisi olarak kalmayı tercih etmiştir. Bizde 

modernleşme ve Batılılaşma gibi süreçlerin radi-

kal boyutlardaki savunucula-

rı dışında kalan vasat, Batılı 

bir insan gibi olmaktan, onun 

gibi maddi imkana sahip 

olmayı, onun gibi refahı olan 

bir kültüre sahip olmayı isti-

yordu. Burada devlet aklının 

kendisini yüzyıllardır “öteki” 

olarak gördüğüne benzetmek 

veya “o” olmak gibi bir temel 

yaklaşımının olduğunu söyle-

mek keskin bir tespit olacaktır. 

Mesele Batılıların sahip olduğu 

imkanlara sahip olma anlamın-

da bir Batılılaşmayı içeriyordu. 

Devlet aklı, geri kaldığı konu-

larda bu şekilde kendisini ve 

toplumunu ikame edeceğini, 

bu teknik alanların dışındaki 

kısımları yine bildiği gibi yürüt-

meyi tercih etmişti. Tanzimat’la 

başlayan süreçte, aslında yine 

reform ve modernleşmenin 

hukuk, kültür ve toplumsal 

alanlarda bir dinamo halini 

almasına rağmen temel hedef 

Batı insanı düzeyidir, yoksa 

Batılı olmak değildir. Ancak 

burada oluşan irade, teknik ve askeri donanım-

ların yanında artık alınması kaçınılmaz olarak 

görülen sosyal ve kültürel değerlerin kendisine ne 

tür bir etki yapacağını hesap edememiştir. Batılı 

kültürle de hedef Batılı olmak değil, “onun gibi” 

olmak suretiyle onun sahip olduklarına da sahip 

olmaktı. Bu düşünce devlet aklının nihai nokta-

da kendi iradesi, insanını, tercihlerini yine ‘beri’ 

tarafta tutabileceği inancını da göstermektedir. 

Yani bize gereken maddi düşmüşlüğü aşmak için 

maddi kalkınmadır, bunun için kültürel ve sosyal 

ortam hazırlanacaktır, zira daha eski dönemlerde 

bu zemin yoktu. Ama bu kalkınma sonucunda 

“biz yine biz” olarak kalacaktık. Madden kalkın-

mış bir “biz” düşüncesi, devlet aklının bir şekilde 

modernleşme, kalkınma ve ilerleme düşüncesini 

kendine ait kılabileceği umudunu, düşüncesini 

göstermektedir. Bunların Batı’da çıktıkları şekliyle 

değil, bize özgü bir hal alacakları düşüncesi-

nin modernleşmeyi kendine 

ait kılabileceği umudu, son-

raki süreçte radikal bir boyut 

kazanmıştır. 

Giderek “onun gibi” 

olmak düşüncesi, “o olmak”a 

dönüşmüştür. Devlet aklının 

karıştığı nokta, “o olmak”la 

yine “biz”liğimizi koruyacağı-

mıza dair bir vehameti içeri-

yordu. Radikal modernleşme 

evresi olarak Tek Parti döne-

mi, köklerle bağı koparırken, 

hafızayı silip yeni bir hafıza 

inşasına girişirken bile bun-

ları hala “bize özgü” usul-

lere başvurarak parçalı hale 

getiriyordu. Yani köklerle 

bağ hangi tarafla koparılıyor, 

hangi tarafla kuruluyor, soru 

pragmatik bir tarih anlayışı 

ile uluslararası bir meşruiyet 

arayışını ortaya koymakta, bir 

şekilde başını dik tutma çaba-

sına girişmektedir. Devletin 

amacı kendini korumak oldu-

ğu için, koruma yolları olarak 

hem içe kapanma, hem de farklı bir form 

alma gibi pratikleri hayata geçiriyordu. Bu koru-

ma yollarının mesajı bir şekilde kendisinin tehdit 

olmadığını, artık ‘biz’in ‘eski biz’ olmadığı yönün-

deydi. Burada özellikle din alanındaki belli uygu-

lama ve kararların getirdiği sonuçların koruma 

güdüsünün aşırıya gitmesi olarak nitelendirilmesi 

mümkün olmakla birlikte, bu şekilde bir yargının 

dönemin karar ve uygulamalarını hafifletmeye-

ceğini de belirtmek gerekiyor. Devletin kendini, 

Türkiye’de ne zaman ki, 
devlet kendisini kurtara-
cak hamleler konusunda 
yeni tercihlere girişmiştir, o 
tarihten bu yana farklı bir 
mecrada yol alma çabasın-
da olduğu algısı ve kana-
ati doğmuştur. Devletin 
kendisine kurtuluş reçetesi 
olarak önce kendi tarihi-
ni taklit yolunu, ardından 
Batı’nın belli konulardaki 
imkânlarını almak isteme-
si, sonrasında da giderek 
Batı’nın teknik ve kültür 
modernleşmesine benzer 
bir hamleyi yapacağına 
inanarak bu yönde bir 
çabaya girişmesi ile Türk 
modernleşmesinin bitmez 
tükenmez tartışmaları da 
başlamıştır.
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bütünlüğünü, “elde kalan son toprak parçasını” 

korumak adına geliştirdiği formüller, aslında yine 

kendini, bütünlüğünü, “elde kalan son toprak 

parçasını” koruyan dinamiklere zedeler, bunları 

gerilere ve diplere iter politikalardı. Bu anlamda 

devlet, kendini korumak adına, milletin zararına 

göz yumabilmiştir. Bu dönemlerden başlayarak 

devletin adeta ideolojik zehirlenme yaşadığı söy-

lenebilir. Devletin kendine ideoloji üretme ve icat 

etme konusunda son derece çelişkili, eklektik ve 

sertlik yanlısı politikaları devletin ideolojisi kav-

ramsallaştırması yanına ideolojik devlet kavram-

sallaştırmasını yerleştirirken, dünyadaki benzer 

örneklere bir ilavede bulunmuştur. Cumhuriyet 

tarihi boyunca devlet, ideolojik davranmakla dev-

let gibi davranmak arasında gelgitler yaşamıştır. 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e tevarüs eden dev-

let iradesi, öncelikle kendisini korumaya çalış-

makla, bir şekilde belirlenmiş rotanın da dışına 

çıkıyor görüntüsü vermiştir. Her korunma çabası 

bir irtifa kaybı demek oluyor. Her içe kapanma 

bir körelmedir aynı zamanda. Devlet aklının 

Türkiye’de içe kapanma ile, bir şekilde kendisini 

yeniden imar edeceğine dair olan inancı, modern 

dünya sisteminin yeni paradigmaları bağlamında 

bir mantık içeriyor. Zira yeni paradigma artık eski 

savaşlardan çok sömürge ve işgale dayalı, söylem 

ve modeller üzerinden yürüyen ve yayılan bir 

nitelik taşıyordu. Ancak göz ardı edilen gerçek 

ise, tarihsel olarak devletin devamlılığında sürekli 

dışa doğru bir genişlemenin sürekli uygulama 

bulmasıdır. Bunda etken olarak fetih inancı ve 

motivasyonunun şeklen yenilenmemesi devleti 

çıkmaza sokmuştur. Zira askeri yöntemler üze-

rinden yüzyıllardır bir fetih siyaseti uygulayan 

devlet bu siyasetini farklı alanlara taşımamış ve 

uzun süre nasıl taşıyacağını belirleyememiş olma-

nın sancısını yaşamıştır. Burada modernleşme 

tercihinden doğan sonuçların etkinleştiğini, fetih 

siyasetinin uzun zaman gündemden düştüğünü 

belirtmek gerekiyor. Zira farklı bir paradigma 

üzerinden kendisini koruma ile, kendi paradig-

ması üzerinden yeni korunma yolları üretmek 

arasındaki fark uzun zaman devletin olduğu 

kadar, siyaset biliminin ve sosyolojinin tartışma 

konusu olmuş, farklı tartışmalar adı altında ken-

disini göstermiştir.

Devletin tarihsel rotası üzerinde sürdürmek 

istediği seferindeki fay kırıkları, sapmalar ve 

zemin kaymalarına rağmen nihai noktada bir 

dengeleme çabasının göz ardı edildiği söylene-

mez. Bu anlamda yükselen ideolojik söylemlerin 

birbirine bir şekilde yedeklenmesi, birbiri nötrali-

ze edecek şekilde etkinliğe ulaşması, kimi durum-

da siyasal iktidar tecrübesi imkanı verilmesi, yeni-

lik ihtiyacını karşılamak anlamında olduğu kadar, 

buralarda biriken güçten de yararlanılmasını da 

sağlamıştır. 

Bir organizma olarak devletin kendi kendisini 

yaşatması, ikame etmesi, ikame araç ve argüman-

ları üretmesi veya bunlardan yararlanması çok 

da fark edilir bir düzeyde seyretmez. Her birey 

kendi alanından yaptığı değerlendirme ile aslında 

işlerin o kadar da yolunda ve ‘tıkırında’ olmadı-

ğını, büyük resimden habersiz ve kendi küçük 

alanında yaptığı yorumlarla ifade eder. Bunun 

bir anlamı yok, zira her parça kendini büyük 

parça gibi gördüğünde veya büyük çarkın işle-

yişini gördüğünde kendi pozisyonunu kaybetme 

durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Son dönem 

siyasetçilerinin kimi zaman kullandıkları “devlet 

ile millet arasındaki mesafe” türü söylemler tüm 

bu anlatılanlar bağlamında değerlendirildiğinde, 

devletin milleti hesaba katmadan ortaya koyduğu 

stratejilerin giderek milletsiz bir devlete doğru 

evrilme riskini da taşıdığını, devletin aldığı karar 

veya uygulamaya koyduğu politikalarda millet 

unsurunu göz ardı etmemesi gerektiği türün-

de sonuçlar çıkarılabilir. Devletini arayan millet 

örneklerinin yanına, milletini araya devlete örne-

ği koyma tehlikesi, her ne kadar tarih ve siyaset 

üzerinden bir kök, hatta sahih bir kök arayışının 



13

 Umran • Ocak 2015

  DEVLETİN ROTASINA DENGE ARAYIŞI 

önünü açılmış olsa da henüz bertaraf edilmiş 

değil; kaybolan hafızanın yenilenmesi hatta yeri-

ne getirilmesi gerekiyor. O yüzden istenilenin 

“sorunsuz vatandaş” mı yoksa “ahlaklı insan/mil-

let” mi olacağı konusunun netleşmesi, ulus devlet 

söyleminin tartışmaya açılmasıyla cevap bulacak-

tır. Yine seküler bir ulus mu, hatta çok uluslu bir 

yapı ile mi devam edilecek, yoksa maneviyatı olan 

bir milletle mi, tercihinin de zaman içerisinde 

nasıl şekilleneceği görülecektir. 

Semboller üzerinden kendini açık eden ve 

yine bu alan üzerinden şekillenmesini ortaya 

koyan aklın, kimi durumda somut olaylar da 

kendini hissettirmesi, karanlık hikayeler ve efsa-

neler konu olan yapılar ile kendisinin arasındaki 

rabıtanın olmadığı yönündeki zımni ifşaatları 

belli alanlarda bu aklı takviye edecektir. Bu daha 

somut olarak ortaya konulmadığı sürecek bu 

devlet aklının mekanik bir yapı hatta sadece bir 

araç olduğunu söyleyenler ile tarihsel bir canlı-

lık taşıyan bir mekanizma olduğunu söyleyenler 

arasındaki cedelleşme son bulmayacağı gibi, bir 

şekilde olan belli olayların sürekli tesadüfler üze-

rinden açıklanması da devletin olmadığı yönünde 

bir kanaati doğurmaktadır. 

Etkin Akıl Makineye Karşı

Türkiye’nin devlet aklının etkenliği ve etkiliği 

ile devlet aklının olmadığına dair düşüncenin bir 

şekilde çatıştığı ve hiç beklenmeyen şekilde de 

kesiştiği tespiti yapılabilir. Yine hiç beklenmeyen 

şekilde devlete yaklaşımlarının farklı tercihler içe-

ren uygulamalarla, beklenmeyen performanslar 

sergilediği de düşünülebilir. Olaylara somut ve 

güncel gelişmeler üzerinden yapılan değerlen-

dirmeler üzerinden baktığımızda bir netice elde 

edemiyoruz. Zira devletin ve toplumun hareketini 

görme imkanı, ancak günlük kritik gelişmeleri 

bir emare kabul ederek, daha fazla soyutlamalara 

yöneldikçe bize belli yorumlara varma imkanı 

sunduğu gibi, belli yönelim ve hareketlenmele-

ri görmemizi de sağlamaktadır. Bunun günlük 

siyasetin içinden stratejik yorumlara girişmekle 

elbette farkı var, zira gündelik yorumlar bir şekil-

de gündelik sonuçlar ve çıkarımlar ile ezberleri 

devreye sokmaktadır. 

Devletler söz konusu oldu mu siyaseti görü-

nen yüz olarak kabul eden ezber her zaman 

yanılmış, yanılmaktadır. O bakımdan devletlerin 

hamle ve hareketlerini emareler, olaylar ve bun-

lara ilişkin yorum biçimleri ile okumak yerinde 

olacaktır. Bu durumun bizi bir komplo teorisine 

götürebileceğine dair bir endişe ya da bu duru-

mun bir şizofreninin kapısını aralayabileceğine 

dair bir korkuya karşılık, dünya sisteminin işleyi-

şine ve Türkiye’de olan bitene dair adına komplo 

denilen her tür tespitin nihayetinde bir gerçeklik 

taşıdığı hatta gerçekliğe doğru yol aldığı göz ardı 

edilemez. Diğer yandan ise modern toplumların 

farklı paradigmaların birbirine geçmişliği üzerin-

de oluşan bir zihin işleyişine sahip olmasından 

dolayı şizofreniye yatkın olduğunu da görüyoruz. 

Olan bitenin ardından, en başta (ilk) düşünülen-

lerin aslında en gerçek olduğu noktasına dairesel 

bir şekilde yolculuk yaparak yeniden varıyoruz. 

Türkiye’de devletin araçsallığı üzerinden yapı-

lan spekülasyonların, bir şekilde devleti mekanik 

bir araç olarak görme yolunu aralarken, ideoloji-

lerin veya siyasetin bu aracın rotasını belirleyecek 

23 Kasım 2013’ü 24 Ocak 2015’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 
antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yan-
sımaları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet 
meydana getiriyor.

Devletini arayan millet örneklerinin yanına, milletini araya devlete örneği koyma teh-
likesi, her ne kadar tarih ve siyaset üzerinden bir kök, hatta sahih bir kök arayışının 
önünü açılmış olsa da henüz bertaraf edilmiş değil; kaybolan hafızanın yenilenmesi 
hatta yerine getirilmesi gerekiyor. O yüzden istenilenin “sorunsuz vatandaş” mı yoksa 
“ahlaklı insan/millet” mi olacağı konusunun netleşmesi, ulus devlet söyleminin tartışma-
ya açılmasıyla cevap bulacaktır. Yine seküler bir ulus mu, hatta çok uluslu bir yapı ile 
mi devam edilecek, yoksa maneviyatı olan bir milletle mi, tercihinin de zaman içerisinde 
nasıl şekilleneceği görülecektir.
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bir görev üstlenme çabası ve mücadelesi oldu-

ğu düşüncesi yaygınlaşmıştır. Bu yaygınlaşma 

esnasında yaygınlaşan bir söylenti de devletin 

derinlerde iş çevirdiğine dair bir tür inanç ve tah-

mindi. Buna göre devlet canı olmayan, ideolojiler 

ve siyasetin rota çizdiği inancı, devletin hayatını 

her siyasal dönem ile parçalayan bir anlayışı da 

getirmektedir. Buna göre farklı siyasi düşüncedeki 

insanların hükümet olması ile devletin rotası artık 

o siyasi düşüncenin belirleyeceği bir rota olacak-

tır. Devletin mekanik bir aygıt olduğuna inanmış 

farklı çevrelerin devleti ele geçirilmesi gereken 

bir hedef olarak görüyor olmasını bu mantık diz-

gesinden hareket ettiğimizde anlamış oluyoruz. 

Devlete kendi gittikleri rotaya uygun bir rota 

belirlemek üzere yola çıkanların, devleti ele geçir-

me adına yaptıkları her hamlenin aslında devlete 

farklı bir güç kattığı, onu yıkmayanın onu güçlen-

dirdiği de bir vakıadır. Bir makine olarak tasavvur 

edilen devletin rotasının her beş yılda yeniden 

belirlediği kabulünden hareket eden düşüncenin, 

devletin devamlılığını, her beş yılda farklı yollara 

nasıl girilebileceğini açıklayabilmesi zor. 

Devleti ele geçirme çabalarının geçmişten 

günümüze her birinin aslında bir ele geçirilme 

durumuna da yol açtığını belirtmek gerekiyor. 

Hedefine devleti koyan her hareket, mutlaka 

devletin bir organı veya bir birimi ile yollarını da 

kesiştirmiş oluyor, devlete araç olarak bakarken 

devletin aracı olarak konumlanıyor. Bulunduğu 

yerde ifa ettiği misyon bir şekilde mekanizmanın 

parçası oluyor, isterse “devlet düşmanlığı” taşısın, 

isterse “devleti yıkmaya” çalışan bir hareket olsun, 

bu tür hareketlerin geleceği yerin devletin bir 

cihazı ve aygıtı konumudur. Devletin siyaset ve 

ideolojilerin kullandığı bir araç olmadığını, canlı 

ve kendi kendini ikame eden bir yapı olduğunu 

iddia eden görüşün açıklayamadığı noktaların 

olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Tarih içinden 

devlet imzası taşıyan bir çok olay, durum ve uygu-

lamanın devletin hayrına olmadığı bugün olduğu 

kadar, bunların gerçekleşmesinin akabinde de 

anlaşılmış olmasına rağmen, bu yanlışların savu-

nulmasının imkansızlığı karşısında bu hataların 

devletin devamlılığı, canlılığı ile nasıl bağdaştı-

racağız, devlet aklının kudretinin bunları nasıl 

sindirip meşrulaştırdığını düşüneceğiz? 

Kuşkusuz devletin devamlılığı net bir şekil-

de ortada olmasına rağmen, bu devamlılığın 

belli noktaları kendi aralarında büyük çelişkiler 

taşımaktadır. Bu çelişkilere neden olan olay ve 

uygulamaların yanlış ve hata olduğu olduğunu 

da söyleyerek tezin keskinleştirelim. Devletin 

kendi kendisini zaafa uğratmasının bir izahı 

olmalıdır, bir devlet bu derece yanlışlığı sarih 

olan uygulamalara imza atamaz, derken bunların 

milletin karşısına çıkması da bir izah taşımalıdır. 

Devletin, Cumhuriyet’in başından başlayarak din 

ve dindar, Kürtler, Aleviler gibi alanlarda tarihi 

hatalar yaptığı son derece açıktır. Bunları -başta 

belirtildiği gibi- kendini koruma amacıyla yapmış 

olması bunun yanlış olduğunu değiştirmez. Bu 

hataların hiç birisinin hiç kimse, devleti güçlen-

diren, devleti takviye eden uygulamalar olduğunu 

iddia edemez. O halde devlet bir araç mıydı da, 

yönetenlerin iradesi mi bu şekilde tecelli etti? 

Devlet mekanik bir araç olmasa, kendisine zarar 

verecek uygulamalara girişmezdi, o halde devlet 

yanlış idare ile yanlış rota belirlenmesi ile bu 

yola girdi, demekle son noktayı koyabilir miyiz? 

Bunun cevabının farklı paradigma üzerinden yeni 

bir cevap üretmek yönünde şekillendiğini belirt-

tik. Kendi paradigmaları ve kodları üzerinden 

yeni cevaplar ve yöntemler üretme zahmetine 

girişilmemiştir. Devlet mantığının bir şekilde her 

tür hareket ve düşünceden yararlanması, kendi 

aleyhine dahi olsa bir düşünce veya hareketin 

gücünü kendi gücüne eklemlenmesini bilebilmesi 

gerektiği gibi bir ideal ön kabulden hareket ede-

rek yapılacak tespitler Türkiye’de bu alanda bir 

dengeleme çabasının olduğunu da gösterecektir. 

Farklı rota önerilerini kendi rotasına eklemlemek, 

bu farklılıklar arasında kendi rotasını bir ortak 

rota olarak takdim etmek ve kabul ettirmek niha-

yetinde büyük bir algısal durum ve mekanizma 

ile de ilgilidir. 

Devlet mantığı bir noktadan sonra muhayyel 

bir durumdur aslında. Böyle olmasa her insana 

bir devlet tebliğcisi, her potansiyel suçluya bir 

emniyet gücü ayırmak gerekecektir. Her köşe 

başında bir devlet görevlisi/ajanı olduğuna dair 

algının köpürtülmesi durumun daha fazla muhay-

yel olmasını sağlamaktadır. Devletin memurları, 

işçileri, siyaset dolayısıyla gelen idarecileri, hatta 
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kritik istihbarat birimleri bile, her biri kendi 

alanlarında bir durum tasvir ettiklerinde aslında 

durumun iç açıcı olmadığını, “kara-düzen” devam 

edildiğini ifade ederler. Her biri kendi alanında 

aslında büyük planlamalar ve stratejilerin olma-

dığını ifade etseler de, belli olaylar ve durumların 

nasıl gerçekleştiğine dair bir mantıklı açıklama 

yapacak durumda da olamazlar. Devletin büyük-

lüğü kendisi hakkında ne kadar büyük tahayyül-

lere yol açtığı, kapı araladığı ile ilgilidir. Korku 

devleti argümanın tam da bu evrede bir karşı 

hamle olarak ileri sürülebilme duruma karşılık 

olarak korku değil güvenlik ve emniyet ile ilgili 

açıklamaların yapılabileceğidir. Devletin canlı bir 

yapı taşıyor olması, kritik kadrolarının etkinliği 

kadar bu muhayyel durumdan kaynaklanmakta-

dır. Bu durum aynı muhayyel durum içindekileri 

kendi içinde tutabilme kabiliyetini doğurmakta-

dır. Devletin araç olarak düşünülmesi bir şekilde 

işi makine ve direksiyon noktasına getirecektir, 

bu da devletin aslında olmadığı anlamına gele-

cektir. Devlet siyasi kadrolardan müteşekkildir 

türünde bir inancın, devletin sabit rotası olmadığı 

kabulünü de içerdiğini belirtmek gerekiyor.

Rotanın Dengesi mi Dengenin Rotası mı?

Devletin bir şekilde gücü üzerinden yapılan 

olumlu yorumlar, öyle bir anda ve yerde öyle bir 

olay oluyor ki, o an kafadaki muhayyile dağılıyor, 

şüphe büyüyor. Devletin gücünün olmadığı, zayıf 

kaldığı, olmadığı bir yerde insanın kendi güven-

liği konusunda kuşkularının artması olağan. Bir 

şekilde tasavvur ettiğimiz modern paradigmadan 

da yararlanıyor, dini söylemler konusunda da 

pragmatizmini artıyor, şeklinde tasvir edilen bir 

rotanın birden umulmayan bir dengesizliklere 

sahne olması, dengesinin sarsılması, “güçlü bir 

rota var mı” sorunu akla getiriyor. Bir rota olması 

gerektiğini vurgulayanların, nihayetinde geldikle-

ri, kesintisiz bir devlet aklının doğru ve yanlışları 

ile bu topraklarda yüzlerce yıldır olduğu konu-

sunda bir inanç geliştirmek istiyor. 

İnanmış insanın içinde yaşadığı her tür para-

doks, kendisini yine de emin bir yerde, güvenlik 

içinde hissetmekten bunun için de üst bir yapı 

olan devlet varlığına dair bir bilinç geliştirmesin-

den alıkoyamıyor onu. Kendisine ve inançlarına 

karşı dönem dönem büyük yanlışların sergi-

lenmesi ile tarihsel olarak kendisinin de içinde 

bulunduğu büyük yapının öneminin azalmaya-

cağına ve gerekliliğine dair inancı sarsılmıyor. Bu 

telakkinin “bu topraklar” üzerinde bir kendine 

özgü bir durum oluşturduğu modernleşme ile 

anlaşılmıştır. Modernleşme, bir kopma olarak, 

aslında içinde bulunulan duruma ilişkin doğal 

durumun bozulması, artık kendi kendine de bir 

yabancılaşma olarak kendine bakma durumunu 

ortaya çıkarıyor. Bu bakımdan modern devlete 

geçiş dönemiyle, yüzyıllardır ne yapıldığı veya 

yapılamadığına dair bir muhasebenin olması eş 

zamanlıdır. Çözüm yolu her ne kadar, yanlış 

bir seçenek üzerinden ilerlemiş olsa da, farkın-

dalıklar hep olmuştur. Bunun ele alınan konu 

bağlamında en önemli katkısı, ‘bu topraklar’da 

devlet telakkisinin, modern terminolojinin savı 

gibi devletçi değil, bir gereklilik ve telakki olduğu 

noktasında odaklanmıştır. 

Kesin olan bir şey var ki, ne kadar kesin konu-

şursak o kadar kesin yanılgılar ve yenilgiler üre-

tiriz kendimize. O bakımdan çok ihtimalli, çok 

seçenekli, çok gerçekli, çok sonuçlu, çok nedenli 

gibi bir dizi yöntem üzerinden hareket etmek 

gerekecektir. Bu şekilde yol aldığımızda devletin 

her iki hali üzerinden düşünebiliriz ki onu yaptık. 

Olaylar ve durumlara dair yorumlarımızın farklı 

seçenekli ve nedenli olması ihtimali üzerinden 

konuşmak gerekecektir, bunu da yaptık. Yine 

karşımıza çıkan bir olay ve durumla ilgili olarak 

tek bir sonuca odaklanmak bizi farklı sonuçları 

kaçırma yanılgısına sürükleyecektir. Bu yöntem 

üzerinden yürüdüğümüzde devlet aklının canlı 

bir organizma olarak, kendisine kişi ve kurumla-

rı araçsallaştırma suretiyle entegre edebileceğini 

düşünebiliriz. Bunun devletin organik aydını 

olmak şeklinden bir eleştiriye maruz kalmasının 

hiç gereği ve yeri yok. Devletle ilgili tüm telakkile-

rimizin, tespit ve eleştirilerimizin devletin varlığı 

ve yokluğu noktasından uzaklaşmak suretiyle 

oluşması bizim özgürlük alanlarımıza halel getir-

meyeceği gibi, devletin kendi kendisini koruma 

mekanizması ile de yüz yüze kalınmayacaktır. Bu 

çerçevede söylenmesi gereken son söz bahsedilen 

tüm rota ve dengeleme çabalarına içeriden ve 

dışarıdan müdahalelerin olacağıdır.
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Politik hayata dışarıdan bir müdahale olarak okunması beklenen 17/25 Aralık’ta 
sosyalist entelijansiyanın görebildiği tek olgu, nereden bakılırsa bakılsın üzeri 
örtülemeyecek olan büyük yolsuzluk oldu. Bu yüzden 2015 Haziran’ında yapılacak 
seçimin ön hazırlıklarını tamamlamak için çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu seçimler 
onlar için kimlikler üzerinden yapılacak son seçim dönemi olarak görülmektedir. 

AKP, CHP ve Sosyalist Entelijansiya

R enksiz geçmesi beklenen bir seçime renk ver-
mek için onu erkenden başlatmak gerekiyor. 

Ne de olsa erken yola çıkan erken yol almaz 
mı? Ama mevzu bahis olan seçim olduğunda 
erken yola çıkmak ne kadar fayda getirir? Seçim 
çalışması elbette mühim bir şeydir. Hele de kitle 
demokrasisinin (kitle demokrasisi! Yoksa başka 
demokrasiler de mi var!) kendisini tahkim ettiği, 
iletişim teknolojilerinin her gün kendini revize 
ettiği bir yerde, siyasal iletişimin ve propaganda-
nın hiçbir işe yaramadığını da söyleyecek değiliz. 

Peki, o zaman neden erken yola çıkmayalım? 
Ama politik bilinci son derece yüksek bir top-
lumda yola erken çıkmak, en azından sosyolojik 
olarak, hafızanın yitimini sağlayabilir mi? Bu 
pek kolay görünmüyor. Belki de yeni hafızalar 
yaratmalı -Gezi kalkış-
ması gibi- ya da daha 
işlevsel yeni kavramlar 
ithal etmeli -yeni tehlikeli 
sınıf “prekarya” 
gibi-, ama bun-
ların da gücü-
nün yetmeye-
ceği aşikâr. 
Çünkü her-
kes bu hegemon-

yaya rıza göstermeyecek. Hatta bazı kulaklar, 
tarihe dersini vermek isteyen kulaklar, hege-
monyayı tanımayacaktır. O zaman yeni bir şeyler 
düşünmeli, belki de yeni ittifaklar yapmalıdır. 
Gerçi bazıları bu ittifakları yeni gibi görseler de 
bizler için bu ittifaklarda, şahısların ya da hizip-
lerin varoluşlarını esaslı bir kaygı üzerinde değil 
sahtekârlık üzerine kurmuş olanların, kendile-
rinden bile sakladıklarını ifşa etmeleri söz konu-
sudur. Bir üstadımın dediği gibi insanın olmuş 
olduğu ve olacağı şey de istikametine aittir. Fakat 
Türkiye’de politik atmosfer her zaman hararetli 
olmuştur. Haziran 2015’te yapılacak seçimler için 
de çabalar şimdiden hız kazanmıştır. Malum bu 
seçimde de oy oranlarında ciddi bir değişiklik 
beklenmemektedir. 

C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı 
seçimleri de gös-
termiş oldu ki 
“döneminin baş-
bakanı” şimdi ise 

Cumhurbaşkanı 
olan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın, siyasal 
hayatı işlemez hale 
getirmek için hukuk 
üzerinden darbe girişi-

minde bulunan Hizmet 
hareketinin operasyonel 

kanadına karşı giriştiği 
mücadele halk tara-

Cemil ÖĞMEN
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fından teveccühle karşılandı. Hizmet hareketini 
“terör örgütü” ilanı ve sürekli tekrarladığı “inle-
rine gireceğiz” ifadesi tabanda oy kaybına neden 
olmadı. Bu da Hizmet hareketinin arkasındaki 
kitlesel desteği kaybetmesinin yanı sıra, oy aldığı 
muhafazakâr halk üzerinde etkili olan bir yapı 
ile kanlı bıçaklı olmasının AKP’nin oy oranla-
rında ciddi bir düşüşe neden olmasını ellerini 
ovuşturarak bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. 
Ayrıca AKP’nin içinden çıka-
cak yeni hareket beklentileri 
beyhûde bir beklenti olarak 
kaldı. Bu durumda iktida-
ra gelmesi bir yana bir türlü 
AKP’nin tek başına iktidara 
gelmesini engel olacak bir oy 
bandına ulaşamayan CHP ne 
yapacak? Belki de bu soru-
yu daha doğru sormak için 
şöyle sormalıyız: 2015 seçim-
lerinde de yüksek oy bandını 
koruyarak kazanacağı görünen 
AKP’nin karşısında “varoluşsal 
tehdit” hissedenler -bu kelime 
yeterince şiddetli olmadı- neler 
yapacak?

CHP’nin Mirası, Kılıçdaroğlu ve
 AKP Eleştirisi

CHP’yi ayakta tutan iki temel 
niteliğin yani ideoloji ve partinin 
kurumsal yapısının, zannedil-
diği kadar sert olmadığını ileri 
süren Bünyamin Bezci’nin bu 
görüşüne dayanarak bazı çıka-
rımlarda bulunabiliriz. 1960 
sonrasında lider profiline göre 
Kemalist halkçılığın, cevherini 
muhafaza etmekle birlikte parti 
kabuğunun muhtelif görünüm-
lere bürünmesinin CHP’ye çelişkilerle birlikte 
esneklik de kazandırarak partide devamlılığın 
sağlanmasında önemli bir rolü olmuştur. CHP 
siyasal hayattaki değişimlere ayak uydurabilme 
yeteneğini buna borçludur. Çok partili hayata 
geçişin ardından Kemalizm’in ilerici ve gelişim-
ci değişim olgusu sosyal demokrasi üzerinden 
güncellenmeye çalışılmıştır. Fakat CHP sosyal 
demokrasiyi, değişen toplumsal koşullara uyarla-

nabilen bir olgu olarak değil sabit bir kimlik ola-
rak ele almıştır. Kemalist halkçılığın evrensel ve 
bilimsel bir kategori olarak kavramsallaştırılması 
hem farklılıkların görmezden gelinmesine hem 
de elitizmden uzaklaşılamayarak politik olanın 
bir türlü halka bırakılamamasına sebep olmuştur. 
Çünkü Kemalist elitler toplumun talepleri yerine 
kendi idealleriyle örtüşen bir toplumsal yarar 
tanımına göre hareket etmişlerdir. Bu da CHP’nin 

sosyal demokratlığının akim bir 
iddia olarak kalmasına sebep 
olmuş, onu üst-orta sınıf par-
tisi olmaya mahkûm etmiştir. 

Siyasallığın dönemlere 
damgasını aktörler üzerinden 
vurması Türk siyasal haya-
tında partilerin ancak lider-
le var olabilmesi geleneğin-
den uzak değildir. Bünyamin 
Bezci’ye göre nihayetinde 
Mustafa Kemal’in, İnönü’nün, 
Ecevit’in ve Baykal’ın CHP’si 
aynı parti değildir. Hatta 
İnönü’nün CHP’si bile siyasal 
süreçte farklı yüzlere sahip 
olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu 
CHP’nin başına geçtiği ilk 
dönemde daha zayıf ve etkisiz 
bir profil çizerken her geçen 
gün partideki ağırlığını artırıp 
muhaliflerini ekarte ederek 
gücünü tahkim etmeyi başar-
mıştır. Baykal’ın kaset kriziyle 
koltuğunu bırakmak zorun-
da kalışının ardından daha 
çok bir emanetçilik vazifesiy-
le kendisini partinin başın-
da bulan Kılıçdaroğlu’nun bu 
başarısının gizemi nedir? Yine 
Bezci’ye göre: “Kılıçdaroğlu’nu 

güçlü kılan liderlik yeteneği değil, üzerinde 
uzlaşılan ve kendisiyle özdeşlik kurulabilen bir 
lider olmasıdır. Zira gerçekten de Kılıçdaroğlu, 
parti kongresinde “yoldaşlarım” diye hitap ede-
bilecek kadar sosyalistlere selam gönderen bir 
sosyal-demokrat, Ergenekon sanıklarını kurtar-
mak için Meclis’te yemin etmeye direnecek kadar 
devletçi, doğuştan Kürt ve Alevi, Kemalist-laik eği-
timle yoğrularak sınıf atlamış bir uzman memur, 
öğrencinin ve çiftçilerin içinden gelen, yumuşak 

Müteşekkiriz çünkü 
Kur’ân’dan sonra düşünce 
dünyamızda en çok etkisi 
olan Mukaddime’den bize 
tevarüs etmiş “asabiyye” 
fikri yüzünden ahali olarak 
kaldığımız açıklığa kavuş-
maktadır. Çünkü asabiyye 
bütün insanlığı kapsaya-
cak bir forma dönüşe-
mez. Yani hep biri ötekini 
zorunlu kılacaktır. Öteki 
nedir? Ötekisiz olmak 
mümkün müdür? Ya da 
bir insanın ötekisi olması 
neden kötüdür? Evrensel 
bir kategori olarak bah-
sedilen bu insanlık nedir? 
Somut düşünceye açık 
olan biz ahali için elini 
hiç sıkmadığımız insan-
lık düşüncesi elbette bize 
pek bir şey söylememek-
tedir.
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tabiatıyla kadınların enerjisini partiye taşımaya 
çalışan ve merkez sağın gönlünü de hoş tutmayı 
ihmal etmeyen bir liderdir.” Yani gücünü kimliği-
nin melezliğine borçlu olan bir lider profilinden 
söz edebiliriz. Aynı zamanda bu melez kimlik 
CHP’nin taşıdığı çelişkileri de içerir. Yumuşak bir 
Kemalizm’le daha halkçı sosyal-demokrat politi-
kaların hep birlikte CHP’de barınacağı aşikârdır.

Malum, Birikim dergisi, 3 Kasım 2002’deki ilk 
seçim zaferi ile birlikte muhtaç olunan demokra-
tikleşme hamlelerini gerçekleştirebilecek bir güç 
olarak gördüğü AKP’yi önce dolaylı ve örtük, 
militarizmin geriletildiği 2007 sonrasında ise aktif 
bir şekilde desteklemişti. Son on yılda Türkiye’de, 
“muhafazakâr demokrat” AKP öncülüğünde giri-
len liberalizasyon süreciyle sağlanan ekonomik 
istikrarla birlikte askeri vesayet büyük ölçüde 
son buldu. “Yetmez ama evet” sonrasında Birikim 
2000’lerin başından bu yana sahip olduğu uyarıcı 
ve yol gösterici eleştirelliğe nazaran daha yıkıcı 
bir AKP eleştirisine yöneldi ve bu eleştirilerin 
dozajını sürekli olarak yükseltti. 2011 seçimle-
rine kadar arkasına aldığı “otantik burjuva” ile 
rıza üreten hegemonik iktidar olarak ele alınan 
AKP’den, özellikle de 2011 seçimleri sonrasında 
“sayısal” üstünlüğüne vurgu yaparak kendini 
haklılaştırmaya, empozeye odaklı bir hegemon-
yaya ve otoriter bir rejime yönelen bir AKP kav-
rayışına geçildi. Gezi kalkışması, 17/25 Aralık 
ve de Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı 
olması sonrasında, muhayyilelerdeki “reformist 
AKP” imgesi parçalanarak, daha önce görülmeyen 
ittifakları doğuracak denli bir “varoluşsal tehdit” 
olan AKP’ye doğru yol alınmıştır. Peki, daha önce 
görülmemiş bu ittifakların doğmasına kim vesile 
olacaktı? İşte böyle bir ittifakı tahayyül edenler 
haliyle hayallerinin gerçekleşmesini de kendisine 
vazife edinmiştir. Özellikle Yüksel Taşkın imza-
lı “CHP: Yol Ayrımında Bir Parti” başlıklı yazı 
bu çerçevesiyle öne çıkıyor gibi görünse de bu 
“varoluşsal tehdit”e karşı ne denli varoluşsal bir 
gayretle hareket edildiğini, Birikim dergisinin son 
bir yılda yayınlanan sayılarındaki Ömer Laçiner 
imzalı “Geçen Ayın Birikimi” başlıklı giriş yazıla-
rında görmek mümkündür. Gezi kalkışmasının 
ardından varoluşsal bir tehdit olarak görülen 
AKP’ye karşı 17/25 Aralık iyi bir fırsattı. Politiğin 
doğasına ve işleyişine dair düşünen herkes için 
politik hayata dışarıdan bir müdahale olarak 
okunması beklenen 17/25 Aralık’ta Birikim’in 

görebildiği tek olgu nereden bakılırsa bakılsın 
üzeri örtülemeyecek olan büyük yolsuzluk oldu. 
Minimum bir hukuki işleyişin yürüdüğü, “asgari 
saygınlık iddiasında bulunabilecek” bir ülkede 
derhal istifaya sebep olacak kadar vahim bir 
yolsuzluk vuku bulmuştu. Bunu halkın oyları ile 
seçilmiş olan meşru hükümetin hukuk üzerinden 
düşürülme çabası olarak görmesini Birikim’den 
beklemek “asgari” bir beklenti olsa da, beyhûde 
bir beklenti olarak kalacaktır. Bu beklenti bir 
yana, AKP’nin Hizmet hareketine karşı verdiği 
cevap için Birikim, “Cumhuriyet tarihinin darbe 
dönemlerinde bile bir benzeri yok” diyecektir. 
Daha da ironik olan, “Fethullah Gülen cemaatine 
karşı” AKP’nin tavrının, daha önce eşi benzeri 
olmayan “temizlik hareketi” olarak okunması ve 
ardından yürütme ile yasama üzerinden yapılan 
müdahalelere karşı Hizmet hareketinin paralel bir 
yapı oluşturarak vesayet mercii olmaya yeltenişi-
nin “iddia ve itham” olarak değerlendirilmesi olsa 
gerek. AKP’nin bu vehmine karşı “Cumhuriyet 
tarihinin darbe dönemlerinde bile bir benzeri” 
olmayan bir harekete giriştiğini söylemek vehme 
kapılmaktan başka ne olabilir. Vehimler başka 
evhamları getiriyor. Onun için “kendine bilim 
süsü veren siyasal yorum”dan uzak bir şekil-
de soğukkanlı analizlere devam ediliyor. Mesela 
hükümetin ve bizzat Başbakan’ın Hizmet hare-
ketinin yolsuzluk dosyalarını hazırladığı bilgisine 
vakıf oldukları ama sadece karşı saldırıya geçme-
ye cesaret edemeyeceğini düşünmeleri türünden 
analizler yapılıyor. Ya da ABD elçisini suçlayan 
Erdoğan’ın daha sonra eleştiri dozajını düşür-
terek ABD’den özür dilemiş olduğu gibi perde 
arkasından niyet okumalar. Hizmet hareketinin 
operasyonal kanadının hem hükümeti sarsacak 
yolsuzluk dosyaları hazırladığını kabul eden hem 
de bu operasyonu bir darbe olarak değil, yolsuz-
luk operasyonu olarak gören Birikim’in bu kavra-
yışı aklımızda kalsın. 

Varoluşsal Tehdit ve Gönüllü Danışmanlıktan Ricat

30 Mart toplumun genel kalite notunu 
değerlendirmek için iyi bir fırsat gibi görünmüş 
Birikim’e. Ahlakın ne’liğine dair hiç düşünmemiş 
bir birikimin bunu neye göre değerlendireceği de 
çok açık değil mi? Evet, çok yakından tanıdığımız 
bir tavra bu kez çok sofistike bir şekilde maruz 
kalıyoruz. Belki “göbeğini kaşıyan”, “bidon kafa” 
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gibi aşağılayıcı tabirlerle kendini doğrudan izhar 
etmese de biz bunu medeniliğin getirdiği dolayı-
mın nezaketine borçluyuz. Şükürler olsun ki daha 
medeniler var karşımızda. Biz ne idüğü belirsiz 
kimlikler etrafında birleşmiş olduğu zehabına 
kapılmış “ahali”, “medeni”lerin yüksek medeni-
yetine gölge düşürmemize rağmen onlar bizlere 
karşı son derece müşfikler. Müteşekkiriz çünkü 
Kur’ân’dan sonra düşünce dünyamızda en çok 
etkisi olan Mukaddime’den bize tevarüs etmiş 
“asabiyye” fikri yüzünden ahali olarak kaldığımız 
açıklığa kavuşmaktadır. Çünkü asabiyye bütün 
insanlığı kapsayacak bir forma dönüşemez.1 Yani 
hep biri ötekini zorunlu kılacaktır. Öteki nedir? 
Ötekisiz olmak mümkün müdür? Ya da bir insa-
nın ötekisi olması neden kötüdür? Evrensel bir 
kategori olarak bahsedilen bu insanlık nedir? 
Somut düşünceye açık olan biz ahali için elini 
hiç sıkmadığımız insanlık düşüncesi elbette bize 
pek bir şey söylememektedir. Az önceki soruları 
da sormak Birikim’in pek harcı değildir, o yine 
dolayım yapmakta ve Mukaddime ile hedef sap-
tırmaktadır. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 
barbarın karşısında “civic” olma potansiyelimiz 
de ölçülmüş olacaktır. Evet, siyasal analiz moral 
değerler üzerinden yapılıyor ama bu moralite-
nin kökenine dair henüz hiçbir şey duyamadık. 
Dahası Birikim için artık bu sonuç “bireyleri de 
doğrudan ilgilendirmesi gereken ontolojik bir 
sorundur”. Evet, bir varoluş meselesidir. Onun 
için bağnaz bir CHP düşmanlığı anlamsızdır ve 
CHP’nin değişim hamlesi görmezden gelinemez. 
Mesele artık bir varoluş meselesi olduğu için 
CHP’nin paraleline düşmekte bir mahzur yoktur. 
Gösterilen Cumhurbaşkanı adayı da bu değişimin 
önemli bir nüvesi olamaz mı? Demirtaş’ın adaylığı 
da yeni bir karşı-hegemonya için bir ümit olamaz 
mı? Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Yeni 
karşı-devrimler işe yaramadı. Bunun nedeni de 
Erdoğan ile muhafazakâr seçmenin arasındaki 
“özdeşleşme” ilişkisi olarak görüldü. Birikim’in 
bunu özdeşleşme olarak görmesine bir diyeceği-
miz yok, ama nasıl oluyor da özdeşleşme ile bir-
likte kendi varoluşuna karşı bir tehdit hisseden-
ler, Erdoğan ile özdeşleşme eğiliminde olanları 
yolsuzluk ile rüşveti onaylamakla itham ediyor ve 
ahlaki ilkeleri göz ardı etmekle suçluyor? Burada 
ilginç bir durum göze çarpıyor. Kendi varlıklarına 
karşı varoluşsal bir tehdit hissenden insanların 
yolsuzluğu ve rüşveti görmezden gelmediklerini 

iddia etmeleri ne anlama geliyor? “Kavganın” 
varoluşsal bir hal alması “medeni” olanlarda daha 
önce görülmemiş yeni ittifaklar doğururken bu 
zıtlık biz ahalide ise farklı bir şekilde tecessüm 
ediyor: ilkesizlik, insanlıktan nasiplenmemek vs. 
Onun için de “salt insana özgü yapıcı, yaratıcı 
niteliklerin ve bunlardan doğan ve beslenen 
ahlak-moral değerlerin edinimini ve bunların 
insani-toplumsal varoluşumuzun  belirleyicileri 
olmasını savunan ve teşvik eden bir hareketin 
çağrısını biz ahali olarak işitmiyoruz. (Ne kadar 
da antroposentrik bir okuma oldu. Natüralist bir 
hareket olan Gezi kalkışmasına sanki pek yakış-
madı.)

Peki, varoluşuna yönelmiş barbarca bir teh-
ditten bahseden “medeni” Birikim tam olarak bu 
tehdidin kimden geldiğini hissetmektedir? Soruyu 
çok uzaklarda arayacak değiliz. İslâmcılığın her 
daim bir radikalizm üretmesinden dolayı artık 
IŞİD’i ve IŞİD tarzı radikal hareketleri istisna ola-
rak görmemiz gerektiği söyleniyor. Fakat Türkiye 
halkı gibi marjinal hareketlere hiçbir zaman 
tevessül etmemiş olan bir ahalinin kendisiyle 
özdeşleştirdiği bir liderin ve onun yönetiminde-
ki bir partinin IŞİD’i desteklediğinden haberdar 
oluşumuzu, sanırım, yine Birikim’in bilimsel 
analizlerine borçluyuz. Ayrıca yeni bir şehadet 
anlayışından da bahsediliyor, “şehadetin bizzat 
zafer addedilmesi”nden. Zaten her daim müşahit 
olunan hayatta, şehadet ile müşerref olmanın 
Allah’ın en büyük lütfu ve bir nasip olduğunu 
anlamaları için birilerinin sosyolojik tahlillere 
başvurup çıkarımlar yapmasına gerek yok. Daha 

23 Kasım 2013’ü 24 Ocak 2015’e bağlayan 
gece açıklanan ve imzalanacak nükleer ant-
laşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzla-
şı uluslararası kamuoyundaki yansımaları 
Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. 
Arabistan’da ciddi bir hassasiyet meydana 
getiriyor.

Kavganın” varoluşsal bir hal alması “mede-
ni” olanlarda daha önce görülmemiş yeni 
ittifaklar doğururken bu zıtlık biz ahalide ise 
farklı bir şekilde tecessüm ediyor: ilkesizlik, 
insanlıktan nasiplenmemek vs. Onun için de 
“salt insana özgü yapıcı, yaratıcı nitelikle-
rin ve bunlardan doğan ve beslenen ahlak-
moral değerlerin edinimini ve bunların 
insani-toplumsal varoluşumuzun belirleyici-
leri olmasını savunan ve teşvik eden bir hare-
ketin çağrısını biz ahali olarak işitmiyoruz.
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doğrusu “dünyevi” bir ümidin İslâm’a teşmil 
edilmesi İslâm için gaflettir. Ölümü bilmemektir. 
Ölümü bilmeyişlerini yüzlerine vuracak ya da 
Birikimcilere dönüp gaflet içerisinde olduklarını 
söyleyecek de değiliz. Zira bunlar ancak farklı 
bir açıklıkta söylenebilecek kelimeler. Bu açık-
lığa talip olmayanlara, bu açıklıkta konuşmak 
müsriflik olur. “Medeni” olan dolayımı terk edip 
“cennetle mükâfatlandırılmanın cezbesi ile” düş-
manlarını yok etmeye giden radikal İslâmcı için 
“kendini de telef etmeye hazır” deniyor. İntihar 
ya da ölme, öldürme değil hayvanlar için kullanı-
lan “telef” kelimesi “medeni”nin radikal İslâmcıyı 
insan olarak görmediğinin ifşasıdır. Kendisini 
evrensel bir kategoriye yerleştiren Birikim, kendi 
evrensel formuna girmeyeni de “insanlık-dışı” ilan 
etmiştir. AKP de şehadet kavramının cezbesinde 
davranmanın, daha doğrusu davranır gibi görün-
menin çok daha yumuşak -riyakârca da diyebi-
liriz- türlerindendir. Barbarlara karşı savaşanlar 
kimlik temelli bir düşünceyle hareket ediyor olsa-
lar da bir tür ilerici pozisyonu temsil ettikleri için 
Kobani’den yayılan ışıltıyı gürleştirmek gerekir: 
“İnsanın insanlık öncesinden tevarüs ettiği sürüye 
ait, onunla var olabilme içgüdüsü/ihtiyacından 
beslendiği için bu denli ‘doğal olarak’ içselleştiri-
len ulus-devletçi yaklaşım ve mantığı aşabilecek 
olgunluk düzeyine henüz ulaşamadığımız için; en 
fazla tasarlayabileceğimiz, yapabileceğimiz şey, o 
yaklaşım, mantık ve formata mümkün olabilecek 
dereceye kadar salt insani değer, kural ve edinimi 
nüfuz ettirebilmektir.” 

Artık Birikim seçimin ön hazırlıklarını tamam-
lamak için çalışmalarını hızlandırmıştır. 2015 
seçimleri kimlikler üzerinden yapılacak son seçim 
dönemi olarak görülmektedir. Zaten kimlikler 
üzerinden yapılacak seçimlerde rakiplerine kolay-
lıkla galebe çalacak parti yine AKP’dir. Onun için 

seçimi CHP başka sahalara taşımalıdır. Yoksa 
partinin konumunu koruması dahi mümkün 
değildir. (Birikim CHP’ye gönüllü danışman-
lık ederken sesini daha tok çıkararak CHP’yi 
etkileme gücünü artırmak için aba altında sopa 
gösterir gibi, “bu telkinlere kulak vermediğin 
sürece ikinciliğin dahi tehlikeye girebilir” der-
cesine bir tehdit edasında seslendirmektedir). 
“Ülkenin geleceğini karartmaktan” -ne kadar da 
tanıdık bir kelime- başka bir şey yapmayacağı 
aşikâr olan AKP karşısında CHP’siz bir tasarım 
yapmak da mümkün gözükmemektedir. Pekâlâ, 
AKP’nin kimlik zemininde hegemonya kuracağı 
bir seçim maratonunda karşı-hegemonya nasıl 
oluşturulmalıdır? Miras alınmış kültürel kodlar-
dan değil de bireyler, bireylerin kendi çabaları ve 
gayretleriyle malik olduğu edimler ve salt insani 
nitelikler üzerinden yapılacak bir seçim zeminine 
doğru bir karşı hegemonya ile cevap verilme-
dir. Türkiye’de bu zeminde siyaset yapacak bir 
toplumsallık artık mevcuttur. “Gezi isyanı” bu 
toplumsallığı bize işaret etmektedir. Gezi’nin, 
Gezi olmasının sebebi de zaten budur. Zira Gezi 
isyanının katılımcıları kimliklerinden ziyade salt 
insani talep ve duyarlılıkları ile harekete geçmiş-
lerdi. Hareketi oluşturanlar bir sonraki adımda ne 
yapacağını bilemez bir şekilde bir kenarda bek-
lemektedirler. Onun için de Birikim bu boşluğu 
karşı-hegemonya ile doldurmaya taliptir. Yakın 
zamanda Guy Standing’in Prekarya/Yeni Tehlikeli 
Sınıf adlı kitabı İletişim Yayınları’ndan çıkmıştır. 
Çoğunluğunu oluşturan Kemalistleri görmezden 
geldiğimizde bile geriye şehirli, seküler bir orta 
sınıfın kaldığı Gezi kalkışmasının antikapitalist ya 
da sınıf temelli bir isyan olarak okumanın zorlu-
ğunu da prekarya ile aşma çabası söz konusudur. 
Gezi kalkışmasını muğlak bir “yaşam tarzı” siya-
seti ya da daha önceki imtiyazlarını kaybetmek 

23 Kasım 2013’ü 24 Ocak 2015’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer ant-
laşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansımaları 
Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet meydana 
getiriyor.

Çoğunluğunu oluşturan Kemalistleri görmezden geldiğimizde bile geriye şehirli, 
seküler bir orta sınıfın kaldığı Gezi kalkışmasını antikapitalist ya da sınıf temelli 
bir isyan olarak okumanın zorluğunu da prekarya ile aşma çabası söz konusudur. 
Gezi kalkışmasını muğlak bir “yaşam tarzı” siyaseti ya da daha önceki imtiyaz-
larını kaybetmek istemeyenlerin isyanı şeklinde görmek bu isyanın sınıf temelli 
bir hamle olduğundan daha makul görüldüğü için Birikim’in imdadına “evren-
sel” ve ilişkilerin kendine özgü olanları açığa çıkarmaktan ziyade, her şeyi içine 
alacak kadar genişletilmiş bir kavram olarak prekarya yetişmiştir.
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istemeyenlerin isyanı şeklinde görmek bu isyanın 
sınıf temelli bir hamle olduğundan daha makul 
görüldüğü için Birikim’in imdadına “evrensel” ve 
ilişkilerin kendine özgü olanları açığa çıkarmak-
tan ziyade, her şeyi içine alacak kadar genişletilmiş 
bir kavram olarak prekarya yetişmiştir. Prekarya 
alışık olduğumuz sınıf ya da kimlik siyasetinin 
sosyolojik kavramlaştırmalarının aksine öznesi 
olmaya talip olduğu kimliksiz ve belli bir sınıfa 
indirgenemeyen kitleyi tanımlamak için imdada 
yetişen bir maymuncuk işlevi görmektedir. Ömer 
Laçiner ve Yüksel Taşkın’ın metinlerini esas ala-
rak yapmaya çalıştığımız okumanın da gösterdiği 
gibi, “varoluşsal tehdit” olan mütedeyyinlerin 
iktidarına karşı yürütülecek seçim kampanyası 
için “gönüllü danışmanlık” hizmeti veren “aylık 
sosyalist kültür dergisi” Birikim, “prekarya” üze-
rinden girişilen çabayla bu ameliyesini ideolog-
luk mertebesine yükseltmiştir. Artık uzun uzun 
analiz yapmaya dahi gerek yoktur. Al-jazeera 
Türk web sitesinde yayınlanan “CHP’nin 2015 
seçimlerindeki başarısı risk almasına bağlı” baş-
lıklı yazısında CHP’yi mütedeyyinlerle zorunlu 
bir ittifaka davet eden Yüksel Taşkın, Mehmet 
Bekaroğlu gibi isimlere yer açarak partinin Türk 
siyasetinin geleneksel bölümlenmelerini kırabi-
leceğini umut etmektedir. “Demokrat mağdurlar 
ittifakı”ndan söz eden ve dolaylı olarak da Hizmet 
hareketine göz kırpan Taşkın zaten bir süredir 
fiili olarak sürdürülmekte olan ortak siyasetin 
devamından yanadır. CHP’nin görmezden geline-
meyecek ulusalcı tabanının ise zannedildiği kadar 
güçlü olmadığını söyleyerek Kılıçdaroğlu’na cesa-
ret vermektedir. Burada ilgi çekici olan “medeni” 
ve her durumda demokratlığın yegâne temsilcisi 
olan Birikim’in yazarlarından Taşkın’ın Dimyat’a 
pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak için 
Kürt sorununda özgürlükçü tavır takınılmasının 
reel politik bir getirisi olmadığını söyleyebilme-
sidir.2 Aynı tavırla, Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti 
içi demokrasiyi sağlamak için gereken hamleleri 
yapması bir yana kendi gücünü tahkim etmek 
için koltuğunun iktidarından faydalanması da 
görmezden gelinmekte yahut bu durum ufak eleş-
tirilerle geçiştirilmektedir. Gerektiğinde Dimyat’a 
pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak için 
demokratik bir tavır takınmayanların CHP’ye 
ideologluk taslaması yalnızca CHP’nin AKP karşı-
sında bir ehven-i şer olmasından ileri gelmemek-
tedir. Yıllardır Kemalizm eleştirisiyle öne çıkan 

Birikim’in bu tutumu, aslında bütün bu eleştirel 
faaliyetinin de bir bakıma kendi bilinçdışından 
kaçmak için başvurduğu bir psikanaliz olduğunu 
gösteriyor. 19. Yüzyılın kaba Aydınlanmacı diline 
ait “insani olan” ve “medeni olan” vasıflarının 
tarihsel bir aşama olarak kullanılması başka türlü 
nasıl açıklanabilir? 

Bu yazıda kısaca “varoluşsal bir tehdit” ola-
rak görülen AKP’ye karşı yeni ittifak arayışının 
bileşenleri olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
geçmişinden tevarüs eden çelişkilerine, Kemal 
Kılıçdaroğlu’nda müşahhas hâle gelmiş melez-
liğe, Hizmet hareketinin mütedeyyin kimliğine, 
barbarların(!) istilasına karşı direnen son insanlık 
adası olan Kobani’nin ışığına ve Gezi’ye iştirak 
eden “prekarya”ya değindik. Bütün bunlarda 
Birikim’in ufkundaki olası CHP ve HDP ittifakını 
gördük. “Kobani ışığı”ndan sonra gelen “Velev 
ki” dosyasının peşinden önümüzdeki ay için bir 
“Alevi” özel sayısının hazırlanıyor olması, bu 
ittifakın muhtaç olduğu buluşma zeminin hangi 
varoluşsal temelde olacağını düşünmeyi dahi 

lüzumsuzlaştırmaktadır.
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Dipnotlar
1 Ömer Laçiner, Mukaddime’yi sadece” asabiyye” üzerinden okuyor. 

Oysa bu eser, Türkiye İslâmcılığında daha çok ve öncelikle “hadarili-
ği” üzerinden okunmuş ve bu çerçevede pek çok yayın yapılmıştır. 

2  “CHP eğer hükümetin Kürt Açılımına destek verirse, bunun parti-
ye oy artışı olarak yönelmesi mümkün müdür? Ülkenin batısında 
yaşayan Kürtlerden kısmi bir yönelme olsa bile zaten bu kesimin 
en azından üçte biri CHP’ye oy veriyor. Yani CHP, Kürt Sorununda 
özgürlükçü tavır takındığı için çok fazla oy almayacaktır.” http://
www.aljazeera.com.tr/gorus/chpnin-2015-secimlerindeki-basarisi-
risk-almasina-bagli. Ayrıca, sosyalist solun iki kanaat oluşturuşu 
olarak Yüksel Taşkın’la Murat Belge’nin “operasyon” gazetesi Taraf’ta 
yazmaya devam etmeleri de üzerinde durulması gereken bir noktadır.
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  ‘KUR’ÂN’A DÖNÜŞ’ HAREKETİ 

Bilgi temeli sağlam olmayan, neyi nasıl yapacağını bilemez. Öncelikle yapılması 
gereken, Müslümanların malumat temelini güçlendirmektir. Müslümanlar, “bir 
bilgiye dayalı olarak” düşünmeli ve hareket etmelidirler. Bunu yaptıklarında, 
düşünme eyleminin kalitesi artacak, ardından ‘usûl’ bilgisi oluşacaktır. Usûl bilgisinin 
oluşması, düşüncenin ‘sistematik’ karakter kazanması (yani ‘okullaşması’) anlamına 
gelir. Bu gerçekleştiğinde ise sorunlarımıza çözüm bulmamız kolaylaşacaktır.

‘KUR’ÂN’A DÖNÜŞ’ HAREKETİ
-Mahiyeti ve Sorunları-

M alum olduğu üzere 
Müslümanlar, bir 

asrı aşkın bir süredir 
‘Kur’ân’a Dönüş’ten 
bahsediyor. Ancak görü-
nen tabloya baktığımızda, 
istenen düzeyde bir ‘dönüş’ün 
gerçekleştiğini söylememiz pek 
mümkün değil. Zira Kur’ân’a 
dönüşü savunan birçok kişi 
veya grup ortaya çıkmasına 
rağmen, bunlar arasında bir 
anlayış ve hareket birliğinin olmadığını görüyo-
ruz. Peki, bu tablo, bize ne söylüyor? Kur’ân’a 
Dönüş’ün esasen ‘mümkün’ olmadığını mı, yoksa 
bu yönde kaydedilen gelişmelerin henüz istenen 
düzeye ulaşmadığını mı? Bu ve benzeri sorulara 
cevap verebilmek için, öncelikle ‘Kur’ân’a Dönüş’ 
çağrısının mahiyetini doğru tanımlamamız gere-
kiyor.

Kanaatimce, mahiyet analizi için, evvela, 
‘Kur’ân’a Dönüş’ çağrısı ile ‘Öze Dönüş’ (ya da 
‘Kaynaklara Dönüş’) çağrısının ‘benzerlikleri’ ve 
‘farklılıkları’ doğru tespit edilmelidir. Çünkü her 
iki çağrı da aşağı yukarı aynı dönemde dile getiril-

miştir ve her ikisinin de 
saikleri hemen hemen 
aynıdır. ‘Çöküş’ün 
zirve yaptığı 19. yüzyıl-

da Müslüman Dünyası’nın 
genel görünümü özetle şöyle-

dir: Sömürgeciler Dârü’l-İslâm’da 
hâkimiyeti ele geçirmişlerdir; 

toplum parçalanmıştır ve eko-
nomik açıdan muazzam bir 
gerilik vardır. Bu durumda, 

Müslüman Dünyası’nın müte-
fekkir ve münevverleri, kendilerine, ister-istemez, 
şu soruyu sormuşlardır: “Bu duruma düşmemizin 
sebebi nedir?” Malum olduğu üzere, bu soruya 
4 farklı cevap verilmiştir. İlki Batıcı/sekülarist 
gruba aittir ve sorumlunun bizatihi ‘din’ olduğu 
yönündedir.1 Diğer üç cevap ise, ‘Gelenekçiler’2, 

1	 Batıcı/sekülarist	 grup,	 Müslüman	 Dünyası’nda	 siyasal	
iktidarı	 ele	 geçirmiş	 olmasına	 rağmen,	 savundukları	 tez	
Müslüman	vicdanında	yer	bulamamıştır.

2	 Birçok	 isim	olmakla	birlikte,	 ‘Gelenekçiler’e	örnek	olarak,	
‘sembolik’	 manada,	 çağdaş	 dönemin	 başlangıç	 evresinde	
Şeyhülislâm	Mustafa	Sabri	Efendi’yi,	orta	dönemde	Seyyid	
Hüseyin	Nasr’ı,	yerel	ölçekte	ise	İsmail	Kara’yı	gösterebili-
riz.

M. Kürşad ATALAR
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‘Müslüman Modernistler’3 ve 
‘İslâmcılar’a4 aittir ve sorum-
luluğu, esasen, ‘din’e değil, 
Müslümanlar’a yüklemek-
tedir. Gelenekçiler’e göre, 
yenilginin nedeni, dönemin 
Müslümanlarının “sorumluluk-
larını gereğince yerine getirme-
miş olmalarıdır.” ‘Müslüman 
Modernistler’ ile ‘İslâmcılar’ ise, 
sorumluluğu sadece sömürge-
cilere değil, (ayrıca ve ondan 
daha fazla olmak üzere) 
‘sömürülenler’e yüklemişler 
ve çare olarak ‘Öze Dönüş’ü 
önermişlerdir. İşte ‘benzerlikler’ 
de burada ortaya çıkmaktadır. 
‘Müslüman Modernistler’ ile 
‘İslâmcılar’ dine sokulan bid’at 
ve hurafelerle din anlayışının 
zaman içerisinde bozulduğu, 
gereksiz ve uygulanması zor 
fıkhî kurallarla dinin hüküm-
lerini uygulamanın zorlaş-
tırıldığı, sabır, tevekkül, itaat 
gibi kavramların yanlış anla-
şılması nedeniyle Müslüman 
Dünyası’nın dinamizminin kay-
bolduğu, ulemanın otoritesinin 
yanlış algılanması nedeniyle 
mezheplerin ‘din’ haline geldiği 
vb. hususlarda benzer fikirleri 
savunmuşlardır. Buna, en genel 
ifadesiyle, ‘gelenek sorgulaması’ 
diyebiliriz. Hem ‘Müslüman Modernistler’ hem de 
‘İslâmcılar’ öze dönüş için ‘kültürel miras’ın (türas) 
sorgulanması gerektiği hususunda mutabıktırlar.5 

3 	 Birçok	 isim	 olmakla	 birlikte,	 ‘Müslüman	 Modernistler’e	
örnek	olarak,	‘sembolik’	manada,	çağdaş	dönemin	başlangıç	
evresinde	 Seyyid	 Ahmed	 Han’ı,	 orta	 döneminde	 Fazlur	
Rahman’ı,	yerel	ölçekte	ise	Hüseyin	Atay’ı	gösterebiliriz.

4 	 Birçok	 isim	 olmakla	 birlikte,	 ‘İslâmcılar’a	 örnek	 olarak,	
‘sembolik’	 manada,	 çağdaş	 dönemin	 başlangıç	 evresinde	
Cemaleddin	Afgani’yi,	orta	dönemde	Seyyid	Kutub’u,	yerel	
ölçekte	ise	Ercümend	Özkan’ı	gösterebiliriz.

5	 Bu	noktada	‘Gelenekçiler’in	farklı	bir	tutum	sergilediği	açık-
tır.	Onlara	göre,	gelenek,	esasen,	‘sorgulanması’	gereken	bir	
şey	değildir,	bilakis	ona	‘sahip	çıkılmalıdır.’	Zira	o,	iyisiyle	
kötüsüyle	 ‘bize	 ait’tir!	Bkz.	Seyyid	Hüseyin	Nasr,	Modern 
Dünyada Geleneksel İslâm,	Çev.:	S.	Ş.	Barkçın	ve	H.	Arslan,	
İnsan	Yayınları,	İstanbul,	1989.	

Fakat bu sorgulama nasıl yapı-
lacaktır ve burada ‘kriterler’ 
ne olacaktır? İşte ‘farklılıklar’ 
da burada ortaya çıkmakta-
dır. ‘Öz’den kast edilen nedir? 
Kur’ân mıdır, Sünnet midir, 
yoksa ‘selef-i salihin’in din 
anlayışı mıdır? Ayrıca bu ‘öz’e 
dönülürken, nasıl bir yöntem 
takip edilecektir? Klasik yön-
temlerden mi yararlanılacaktır 
yoksa ‘modern’ dönemde ihdas 
olunmuş ‘bilimsel’ usûller de 
kullanılabilecek midir? Bir 
başka önemli ‘farklılık’ da 
‘modernite’ye yaklaşım konu-
sunda kendisini göstermektedir. 
Acaba modernite red mi edil-
melidir yoksa onun da içselleş-
tirilebilecek tarafları var mıdır? 
Modernitenin kimi kavram ve 
kurumları içselleştirilecekse, 
burada kriter ne olacaktır? 

Bu sorulara ‘Müslüman 
Modernistler’ ile ‘İslâmcılar’ın 
verdiği cevapların (bazı ben-
zerlikler olsa da) büyük ölçüde 
farklı olduğunu görüyoruz ve 
zannımca, Kur’ân’a Dönüş çağ-
rısının mahiyetini doğru anla-
mak için de bu ‘farklılıklar’ın 
doğru tespit edilmesi gerekiyor. 
İlk farklılık, dönülmesi istenen 
‘öz’ün tanımında karşımıza çık-

maktadır. ‘Müslüman Modernistler’ de ‘İslâmcılar’ 
da, bu ‘öz’ün (öncelikle ve her daim) Kur’ân oldu-
ğu konusunda hemfikir olmakla birlikte, Kur’ân’ın 
nasıl anlaşılacağı hususunda farklı düşünmekte-
dirler. Örneğin ‘Müslüman Modernistler’ genel-
likle, bu anlamanın ‘aracısız’ olması gerektiğini 
savunurken, ‘İslâmcılar’ Sünnet’in (veya ‘sahih’ 
hadislerin) bu anlama sürecindeki işlevini olum-
lamaktadırlar. Yine ‘Müslüman Modernistler’ anla-
ma sürecinde, modernitenin temel kavramlarını 
genellikle olumlarken, ‘İslâmcılar’ buna karşı çık-
makta ve bu kavramlara karşı ‘seçici’ bir yaklaşımı 
benimsemektedirler. İki grubun ‘akıl’ kavramına 
yükledikleri anlamlar da farklılık göstermektedir. 

Bilinmelidir ki, ‘usûl’, 
bilginin rafineleşme 
sürecinin son evresinde 
hâsıl olur. Bu, şu demek-
tir: ‘Kur’ân’a Dönüş’ 
çağrısının bir ‘usûl’den 
mahrum oluşu, bu çağrı-
yı dillendirenlerin ‘bilgi 
düzeyi’nin düşük olduğu-
nu gösterir. İşte, moder-
nite, bulduğu bu ‘açık 
kapı’dan içeri girerek 
Müslüman zihinleri etki-
lemektedir. Bunun sonu-
cunda da, Müslüman 
Dünyası’nda, bir tipo-
loji olarak, ‘Müslüman 
Modernistler’ zuhûr 
etmektedir! Dolayısıyla, 
buradaki sorun, aslın-
da, bir ‘bilgi sorunu’dur. 
Müslüman Dünyası’nda 
bilgi düzeyi, genel ola-
rak, düşüktür. Yani 
Müslümanların, henüz, 
modernite ile ideolojik 
bir hesaplaşmaya gire-
cek düzeyde ciddi bir 
bilgi birikimleri yoktur.
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‘Müslüman Modernistler’ çoğunlukla çağcıl içeri-

ğiyle ‘eleştirel aklı’ savunurken, ‘İslâmcılar’ aklın 

‘araçsallığı’na vurguda bulunmakta ve temel kay-

naklar olarak “Kur’ân ve Sünnet”i kabul etmekte-

dirler. Nihayet, Kur’ân mesajının, özü itibarıyla, 

‘siyasi’ olup-olmadığı noktasında da ‘Müslüman 

Modernistler’ ile İslâmcılar arasında bariz bir fark 

vardır. ‘Müslüman Modernistler’ Kur’ân mesajının 

‘siyasi’ olduğu tezine karşı genellikle olumsuz bir 

tavır takınırken, İslâmcılar, bu mesajın, esasen 

‘siyasi’ olduğunda ısrarcıdırlar. Ana konulardaki 

bu farklı yaklaşımlar, tabiatıyla, detay fikirleri de 

etkilemektedir. Örneğin ‘Müslüman Modernistler’ 

aklı kullanmayı önerirken, hadlerin uygulanması 

ve mucizelerin vakiîliği konularında genellikle 

olumsuz bir tavır takınmakta, fakat ‘İslâmcılar’ 

her iki konuda da ‘fıkhî’ sınırlar içerisinde kalarak 

aklî yorumlar yapmayı tercih etmektedirler.6 

Peki, ‘Müslüman Modernistler’ ile ‘İslâmcılar’ 

arasındaki bu ‘farklılıklar’ı tespit etmenin Kur’ân’a 

Dönüş çağrısının mahiyetini analiz ederken ne 

gibi bir faydası olacaktır? Açıktır ki, vakıa anali-

zinde, benzerliklerin yanında (özellikle de) farklı-

lıkları tespit etmek, “efradını cami, ağyarını mani” 

bir tanım yapmak bakımından daha önemlidir. 

Biz bu yazıda daha çok ‘farklılıklar’ üzerinde 

durmayı tercih ediyoruz, zira ‘benzerlik’ bazen 

‘aynılık’ olarak algılanabilir ve bu, çok yanıltıcı 

olur. Fakat özellikle de “benzer şeyler söyledikleri 

düşünülen” gruplar arasındaki farklılıklar doğru 

tespit edilirse, vakıayı tanımlamak kolaylaşır. Bu 

açıdan bakıldığında, şunu ifade etmemiz gere-

kiyor ki, Çağdaş Müslüman Düşünce içerisinde 

yer alan gruplardan ‘Müslüman Modernistler’ ile 

‘İslâmcılar’ın (ortak bir söylem olarak dile getir-

dikleri düşünülen) Kur’ân’a Dönüş’ten anladıkla-

rı, aslında, farklıdır. Ve Kur’ân’a Dönüş çağrısının 

(ya da daha doğru bir ifade ile, ‘Kur’ân İslâmı’ 

söyleminin) tipik tezleri, ‘İslâmcılar’dan ziyade 

‘Müslüman Modernistler’ce savunulmaktadırlar. 

6 	 ‘İslâmcılar’	 ile	 ‘Müslüman	Modernistler’in	 temel	 tezleri	 ve	
bunlar	 arasındaki	 ‘farklılıklar’	 için,	 bkz.	William	 Shepard,	
“Islam	 and	 Ideology:	 Towards	 a	 Typology”,	 International 
Journal of Middle East,	 1987,	 19,	 s.307-336;	 Hrair	 R.	
Dekmejian,	 “Islamic	 Revival:	 Catalysts,	 Categories	 and	
Consequences”,	1988,	s.3-19	(Shireen	T.	Hunter,	The Politics 
of Islamic Revivalism: Diversity and Unity,	Bloomingtoon:	
Indiana	University	Press);	Hasan	Aydın,	“İslâm	Modernizmi:	
Türkiye’deki	 Yansımaları	 ve	 İşlevleri”,	 EKEV Akademi 
Dergisi,	Yıl:10,	Sayı:27	(Bahar	2006).	

Bu kanaatimizin gerekçelerini izaha geçmeden 

önce, tabii ki, ‘Kur’ân’a Dönüş’ çağrısının temel 

yaklaşımlarını irdelememiz gerekiyor. Birçok araş-

tırmacının da kabul ettiği üzere, Kur’ân’a Dönüş 

çağrısının ana tezleri şunlardır: 1) Kur’ân ‘apaçık’ 

(mübîn) ve ‘yeterli’ (kâfî) kitaptır; onu anlamak 

için ‘ulema’ sınıfı gibi ‘özel’ bir uzmanlaşmış 

gruba veya (hadisler, mezhep imamları, vb) başka 

bir kaynağa ihtiyaç yoktur, 2) Kur’ân ‘evrensel’ bir 

kitaptır; bütün ayetleri kıyamete kadar geçerlidir.7 

İlk teze göre, Kur’ân’ın ‘apaçık’ bir kitap olması, 

onun ifadelerinde kapalılık veya muğlaklık olma-

dığı anlamına gelir; dolayısıyla ‘müteşabih’ oldu-

ğu söylenen ayetlerin dahi anlamı, aslında, açıktır. 

O halde Kur’ân’ı anlamak, esasen, ‘okuma’ya 

bağlıdır. Okuma faaliyeti, gereğince yerine geti-

rildiğinde, her insan O’nu anlayabilir. Zira bizzat 

Kur’ân’ın ifadesiyle8, Kur’ân’ın ‘en güzel tefsiri’ 

yine Kur’ân’da bulunmaktadır.9 Kitab-ı Kerim’in 

‘yeterli’ (kâfî) olması ise, Müslümanlık için başka 

bir kaynağa yer olmadığı anlamına gelir; dola-

yısıyla, Peygamber’in dahi dindeki konumu, 

‘mübelliğ’ olmaktan ibarettir. O halde, Sünnet 

(veya hadisler), vahiy gayri metluv olarak görü-

lemez; Hz. Muhammed de teşrî yetkisine sahip 

değildir.10 İkinci teze göre, Kur’ân’ın ‘evrensel’ 

bir kitap olması, O’nun bütün zamanların ve 

mekânların kitabı olduğu anlamına gelir; dola-

yısıyla, Mushaf’taki ayetler arasında bir çelişki 

(veya nesh) yoktur; hadisler de ayetleri nesh 

edemez. Ayrıca Kur’ân’ın evrenselliğini, farklı 

ortam ve kültürlere ‘uyum sağlamayı’ kolaylaştı-

ran bir hususiyet olarak görmek gerekir. Bu da 

Müslümanların, esas itibarıyla, ‘modern’ olanla 

bir sorununun olmadığı anlamına gelir.11

Bu ana tezler çerçevesinde bir değerlendir-

me yapıldığında, Kur’ân’a Dönüş’ çağrısının 

‘İslâmcılar’dan çok ‘Müslüman Modernistler’e özgü 

7 	 Bkz.	 M.	 Suat	 Mertoğlu,	 “Doğrudan	 Doğruya	 Kur’ân’dan	
Alıp	İlhamı”:	Kur’ân’a	Dönüş’ten	Kur’ân	İslâmı’na,	Divan,	
Cilt:15,	Sayı:28	(2010/1),	s.84-91.

8 	“Onlar sana bir misal getirdilerse, biz de sana hakkı ve tefsi-
rin daha güzel olanını getirdik.”	(Furkan:33).

9 	Bu,	bilinen	manada	bir	‘tefsir’	faaliyetini	yahut	özel	bir	uzman	
grubu	 olarak	 müfessirlere	 olan	 ihtiyacı	 anlamsızlaştırmak-
tadır!

10 	Bu	da	Hadis	Külliyatı’nı	işlevsizleştirmektedir!
11 	 Bu	 iki	 ana	 tezin	Müslüman	 Dünyası’ndaki	 pratik	 sonucu,	

ulemanın	otoritesinin	yadsınması,	yorumun	keyfîleşmesi	ve	
modernite	ile	‘uyum	arayışı’	olmuştur!



25

 Umran • Ocak 2015

  ‘KUR’ÂN’A DÖNÜŞ’ HAREKETİ 

bir söylem olduğu rahatlıkla söylenebilir. Çünkü 

‘İslâmcılar’ gerek Kur’ân’ın ‘apaçık’ ve ‘yeterli’ bir 

kitap oluşu, gerekse modernite ile ‘uyum arayışı’ 

konusunda ‘Müslüman Modernistler’den farklı 

bir tavra sahiptirler. ‘İslâmcılar’a göre, ulemanın 

otoritesi sorgulanabilir; ancak bu, ‘keyfî’ yorum-

lara kapı aralayacak şekilde olmamalıdır.12 Buna 

karşın, ‘Müslüman Modernistler’in büyük çoğun-

luğu, ‘sadece Kur’ân’13 ilkesini benimsemekte ve 

‘yorumda serbestliği’ savunmaktadırlar.14 Hakeza 

12 	 Nitekim	 “Kur’ân	 İslâmı”	 kavramını	 olumlayarak	 kullanan	
Ercümend	Özkan,	“Kur’ân’ı	Anlamanın	Önündeki	En	Yeni	
Engel:	Mealcilik”	başlıklı	 yazısında,	 ‘ayakta	 namaz	kılma-
yı’,	 ‘kadınların	 başı	 açık	 gezmesini’,	 ‘şarap	 dışında	 diğer	
içkilerin	 içilebileceğini’	 savunanları	 açıkça	 eleştirmektedir.	
İktibas,	Aralık,	1996,	s.8.	Mevdudi’nin	de,	birçok	eserinde,	
bu	 tür	 yorumları	 yapanlara	 karşı	 sert	 eleştirilerde	 bulun-
duğu	 bilinmektedir.	 Örneğin,	 bkz.	 Tarih Boyunca Tevhid 
Mücadelesi ve Hz. Peygamber,	 Çev.:	Ahmed	Asrar,	 Pınar	
Yayınları,	1983,	Cilt:1,	s.	233-235.

13 	Bu	tezi	savunanlar	arasında	Ehl-i Kur’ân	(veya	Kur’âniyyûn)	
akımının	 savunucusu	 Pakistanlı	 Gulam	 Ahmed	 Perviz	 ve	
Mısırlı	Ahmed	Subhi	Mansur’un	ismi	öne	çıkmaktadır.	Bkz.	
Mertoğlu,	s.77;	İsmail	Raci	el-Farukî,	“Kur’ân’ın	Yorumunda	
Yeni	Bir	Metodolojiye	Doğru”,	İslâmi Araştırmalar,	Cilt:7,	
Sayı:3-4,	Yaz-Güz	Dönemi,	1994,	s.312	

14 	 Örneğin	 bu	 ‘serbestlik’,	 Muhammed	 Âbid	 el-Cabirî’nin	
Fehmü’l-Kur’ân	 adlı	 tefsirinde,	 vadribûhunne	 ifadesini	
“yatakta	 insanın	 eşini	 hafifçe	 dürtmesi,	 onu	 cinsel	 ilişkiye	
çağıracak	 hareketler	 yapması”	 veya	 şakk’ul-kamer	 tabirini	
‘ay	tutulması’	olarak	yorumlamasına	(bkz.	Fehmü’l-Kur’ân,	
Çev.:	 Muhammed	 Coşkun,	 Mana	 Yayınları,	 Cilt:3,	 s.258	
ve	 FK,	 Cilt:1,	 s.219);	 İhsan	 Eliaçık’ın	 da	 ‘mucizeler’in	
vakiîliğini	 reddetmesine	 imkan	verebilmektedir	 (bkz	www.
ihsaneliacik.com/2009/03/hangi-kuran.html).	 ‘Yorumda	ser-
bestlik’	 çoğu	 zaman,	 ‘yorumda	 keyfilîk’	 olarak	 da	 teza-
hür	 edebilmektedir.	 Nitekim	 Fazlur	 Rahman’ın	 ‘Kur’ân’ın	
genel	 kastı’,	 Cabirî’nin	 ‘Makâsidu’ş-Şeria’	 ve	 İsmail	 Raci	
el-Farukî’nin	 ‘ideal	 değerler’	 kavramsallaştırmalarında,	
lafızdan	bağımsız	bir	‘niyet	okuması’	yapılmaya	çalışılmak-
ta	 ve	 vahyin	 ‘ne	 dediği’nden	 ziyade,	 ‘ne	 demek	 istediği’	
üzerinde	bir	takım	yargılara	varılmaya	çalışılmaktadır.	Bkz.	

‘İslâmcılar’ Kur’ân’ın evrensel bir kitap oluşu 

konusunda da ‘Müslüman Modernistler’den 

farklı şeyler söylemekte; Kur’ân’da çelişkinin 

(veya neshin) olmadığı hususunda ‘Müslüman 

Modernistler’ ile benzer şeyler söylemelerine rağ-

men, özellikle de modernite’ye yaklaşım konu-

sunda onlardan farklı bir yerde durmaktadır-

lar. Onlara göre, modernite, temel kavramları 

(rasyonalizm, sekülarizm, laisizim, nasyonalizm, 

ilerleme, vb) itibarıyla İslâm’la çelişir. Bu yüz-

den, İslâm ile moderniteyi uzlaşma çabaları, 

beyhudedir. ‘Müslüman Modernistler’ ise, tipik 

manada, modern kavramları ‘İslâmileştirmeye’ 

çalışmaktadırlar.15 

Peki, Kur’ân’a Dönüş çağrısının, daha çok 

‘Müslüman Modernistler’e özgü bir söylem 

olduğu yönündeki tespit, bizim için ne ifade 

eder? Bu soruyu, 3 açıdan cevaplamak müm-

kündür: 1) Modern etki, 2) Usûlsüzlük ve 3) 

Düşüncenin Okullaşması. Öncelikle ifade ede-

Fazlur	 Rahman,	 “İslâmi	 Yenilenme:	 Alanı,	 Yöntemi	 ve	
Sunduğu	 Seçenekler”,	 Çev.:	Adil	 Çiftçi,	 İslâmi Yenilenme/
Makaleler III,	Ankara	 Okulu	Yayınları,	 2002;	Muhammed	
Abid	 el-Cabiri,	Fehmü’l-Kur’ân,	Cilt:3,	 s.486;	 İsmail	Raci	
el-Faruki,	 Age.,	 s.305-313).	 Türkiye’de	 de	 bu	 yaklaşımın	
tipik	örneğini	Hüseyin	Atay’ın	eserlerinde	görmek	mümkün-
dür	(örneğin	bkz.	Dinde Reform ve Atatürk’ten Kesitler,	Atay	
ve	Atay,	Ankara,	2003.

15 	 Nitekim	 Fazlur	 Rahman,	 bütün	 yazılarında	 ‘İslâm	
Modernizmi’	 kavramını	 olumlu	 bir	 içerikle	 kullanmış	 ve	
modern	 kavramların	 İslâm	 ile	 çatışmadığını	 göstermeye	
çalışmıştır.	Örneğin	bkz.	“İslâmi	Yenilenme:	Alanı,	Yöntemi	
ve	Sunduğu	Seçenekler”,	s.81).	Türkiye’de	benzer	bir	yakla-
şımı	Yaşar	Nuri	Öztürk	göstermektedir.	Ona	göre	de,	“çağın	
akla,	ilme,	evrensel	realitelere,	Kur’ân’a	ters	düşmeyen	tüm	
kavram,	 kurum	 ve	 kabulleri”ni	 İslâmileştirmeye	 çalışmak	
meşru	bir	çabadır.”	Bkz.	Y.	Ş.	Öztürk,	Yeniden Yapılanmak/
Kur’ân’a Dönüş,	Yeni	Boyut	Yayınları,	1988,	İstanbul,	s.44.
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lim ki, 19. yüzyılın sonlarından itibaren Çağdaş 

Müslüman Düşünce ‘modern etki’ye açık-

tır. Kısmen ‘Gelenekçiler’ hariç, bütün gruplar 

bu etkiye -öyle veya böyle- maruz kalmışlar-

dır. ‘İslâmcılar’ modernite eleştirisi noktasında 

en performanslı grup olmalarına rağmen16, yine 

de bu etkiden tümüyle kurtulamamışlardır.17 

Sekülaristler, moderniteyi tamamen içselleş-

tirirken, ‘Müslüman Modernistler’ genellikle 

‘uzlaşmacı’ bir tutum takınmışlardır. Müslüman 

Dünyası’nı sömürmeyi hedefleyen Batılılar 

ise, sekülaristlerin verdiği desteği yetersiz gör-

müş, özellikle de ‘Müslüman Modernistler’in 

bağdaştırmacı tavrından ümitvar olmuşlardır.18 

Çünkü eğer bu grubun söylemi başarılı olursa, 

Müslüman Dünyası’ndan Batı’ya karşı yönelen 

‘tehdit’ bertaraf edilebilecektir. Bunun nedeni 

şudur: modernitenin İslâm’la uyumlu olduğu gös-

terilebilirse, Müslüman Dünyası’nın Batı’ya karşı 

direnişi ‘anlamsızlaşır.’ İşte bunun bilincinde olan 

Batılılar, sömürgeci politikalar uyguladıkları 19. 

yüzyıldan beri ‘Müslüman Modernist’ tezlerin 

Müslüman Dünyası’nda popülarite kazanmasına 

çalışmışlardır.19 Bu durum, tabiatıyla, ‘Kur’ân’a 

Dönüş’ çağrısına karşı ihtiyatlı olmamızı gerek-

tirmektedir. Evet, Kur’ân’a ‘dönülmesi’ yönün-

deki çağrı elbette olumludur ama burada farklı 

‘maksatlar’ın olabileceği de unutulmamalıdır.20 

Zira temel tezlerine bakıldığında, ‘Kur’ân’a Dönüş’ 

çağrısını yapanların ‘İslâmileştirme’ dediği şeyin, 

16 	 Modern	 kavramlara	 karşı	 müteyakkız	 olmayı	 salık	 veren	
‘İslâmcılar’	 arasında	Seyyid	Kutub	ve	Ercümend	Özkan’ın	
adını	 anabiliriz.	 Kutub,	 Yoldaki İşaretler’in	 özellikle	
“Müslümanın	 Milliyeti	 İnancıdır”	 bölümünde	 bu	 konu-
ya	 dikkat	 çekmiştir	 (Çev..:	 Salih	 Uçan,	 Hicret	 Yayınları,	
1980).	 Ercümend	 Özkan	 ise,	 İktibas’ın	 birçok	 sayısında	
Müslümanlar	arasında	yaygın	olan	‘ideolojik	kirliliğe’	dikkat	
çekmiş	 ve	 bu	 ‘kirlilikler’den	 kurtulmak	 gerektiğini	 söyle-
miştir.	Bkz.	İktibas,	Cilt:9,	Sayı:148.	

17 	 Örneğin	 ‘İslâmi	 Hareket’in	 teorisyenlerinden	 Mevdudi,	
İslâm’ın	 bir	 ‘teo-demokrasi’	 olarak	 nitelendirilebileceğini	
ileri	 sürmektedir	 ki,	 bunu,	 ‘modern	 etki’	 ile	 izah	 etmekten	
başka	yol	yoktur!	Bkz.	İslâm’da Siyasi Sistem,	Çev.:Ahmet	
Seçkin,	Özcan	Yayınları,	1997,	İstanbul.	s.34.	

18 	Oryantalist	Hamilton	A.	R.	Gibb,	İslâm’da Modern Eğilimler	
(Çev.:	M.	Kürşad	Atalar,	Çağlar	Yayınları,	 2006)	 adlı	 kita-
bında	bu	yöndeki	beklentileri	açıkça	dillendirmektedir.	

19 	Bu	konuyla	 ilgili	 olarak,	Edward	Said’in	Oryantalizm	 adlı	
eserine	(Çev.:	Nezih	Uzel,	İrfan	Yayınevi,	1998)	bakılabilir.

20 	Burada	söylemek	 istediğimiz	şey,	bir	anlamda,	Hz.	Ali’nin	
“Hüküm	Allah’ındır”	ayetini	delil	göstererek	kendisine	karşı	
isyan	eden	Hariciler’e	verdiği	cevapta	da	ifadesini	bulmuş-
tur.	Hz.	Ali,	bu	ayeti	telaffuz	edenlere	karşı:	“evet	söz	doğru,	
fakat	niyet	batıldır”	demişti	ki,	bizim	de	kastımız	budur!

büyük ölçüde, ‘modernleştirme’ olduğu görülmek-

tedir. Modernleşme ise, esasen, İslâmlaştırılamaz. 

Peki, modernite İslâmlaştırılamazsa, ‘Müslüman 

Modernistler’in gösterdiği bunca çabayı nasıl anla-

mak gerekir? Bu sorunun cevabını da ‘usûlsüzlük’ 

ile izah etmek mümkündür.21 Gerçekten de, 

‘Kur’ân’a Dönüş’ çağrısında bulunanların büyük 

çoğunluğu, Kur’ân’ı, bir ‘usûl’e bağlı kalmadan 

okumakta ve bunun doğal sonucu olarak da, 

‘keyfî’ yorumlarda bulunmaktadırlar. Bu keyfîliği, 

‘mealci’ olarak nitelenenlerden tutun, ‘yöntem’ 

geliştirdiği söylenenlere varıncaya kadar, hemen 

her kesimde görmek mümkündür. Örneğin, 

kimileri, Arapça salât kelimesinin, aslında, ‘dua’ 

anlamına geldiğini iddia ederek, ‘namaz’ın yan 

yatarken, oturarak vs. kılınabileceğini savun-

makta, kimileri de ayetlerin ‘ne dediği’ne değil, 

‘ne demek istediği’ne bakmak gerektiğini iddia 

etmektedir.22 Bu usûlsüzlük, bazen öyle boyutla-

ra ulaşmaktadır ki, bir dönem Kur’ân dışındaki 

bütün kitapları ‘lüzumsuz’ görerek evinden dışa-

rı atan kimileri, bir süre sonra: “acaba ‘sadece 

Kur’ân’ demekle yanlış mı yaptık; ‘Sünnet’in 

dinde yeri olduğu o kadar açık bir gerçekmiş 

ki!” diyebilmektedirler. İşte ‘modern etki’yi bu 

usûlsüzlükle açıklamak mümkün olmaktadır. 

Bilinmelidir ki, ‘usûl’, bilginin rafineleşme süre-

cinin son evresinde hâsıl olur.23 Bu, şu demektir: 

‘Kur’ân’a Dönüş’ çağrısının bir ‘usûl’den mahrum 

oluşu, bu çağrıyı dillendirenlerin ‘bilgi düzeyi’nin 

düşük olduğunu gösterir. İşte, modernite, bul-

duğu bu ‘açık kapı’dan içeri girerek Müslüman 

zihinleri etkilemektedir. Bunun sonucunda 

da, Müslüman Dünyası’nda, bir tipoloji ola-

rak, ‘Müslüman Modernistler’ zuhûr etmektedir! 

Dolayısıyla, buradaki sorun, aslında, bir ‘bilgi 

sorunu’dur. Müslüman Dünyası’nda bilgi düze-

21 	 ‘Müslüman	Modernist’	 söylemin	Batı’dan	 destek	 görmesi-
nin	 ‘sembolik’	 bir	 önemi	 olduğu	 da	 unutulmamalıdır.	 Zira	
böylece,	 Batı,	 İslâm’a	 karşı	 ‘ideolojik	 üstünlüğü’	 olduğu	
propagandasını	daha	kolay	yapabilmektedir!	

22 	 Aslında	 bu	 ikinci	 iddia,	 ‘keyfî’	 olmak	 bakımından	 ilkin-
den	 hiç	 de	 geri	 kalmaz;	 zira	 ‘kişisel	 kanaat’i	 ayetlerin	
lafzî	 anlamının	 önüne	 geçirmektedir.	Ayrıca	 Kur’ân’ın	 ‘ne	
dediği’ne	değil	‘ne	demek	istediği’ne	bakmayı	önermek	veya	
Kur’ân’dan	(şahsi	yorumla)	‘genel	ilkeler’	çıkarılabileceğini	
söylemek,	 “Allah	meramını	 tam	olarak	 ifade	 edemiyor	mu	
da	 araya	 başka	 yorumcular	 giriyor?”	 sorusunu	 akla	 getirir	
ki,	 ‘genel	 ilke’	 arayışına	 girenlerin	 bu	 hususu	 ciddi	 olarak	
düşünmeleri	gerektiği	açıktır!

23 	Bütün	‘mezhepler’in	yahut	‘düşünce	ekolleri’nin	oluşumunu	
da,	esasen,	bu	şekilde	açıklamak	mümkündür!	
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yi, genel olarak, düşüktür. Yani Müslümanların, 
henüz, modernite ile ideolojik bir hesaplaşmaya 
girecek düzeyde ciddi bir bilgi birikimleri yoktur. 
Tabiat boşluğu kabul etmediği için, modernite, 
Müslümanlardaki bu boşluğu doldurmakta ve 
sonuç olarak, ‘Müslüman Modernist’ bir tipoloji 
ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumun Düşüncenin Okullaşması kav-
ramsallaşması ile ilintisine gelince, bu hususta 
da şunları söyleyebiliriz: Bilinmelidir ki, bütün 
Müslümanlar, (lafzî manada) Kur’ân’a Dönüş’ü 
savunurlar. Çünkü gerçekten de Müslümanlar, 
son asırlarda Kur’ân’dan uzaklaşmışlardır ve yeni-
den eski ihtişamlı günlerine kavuşmak istiyorlar-
sa, bu ‘dönüş’ü gerçekleştirmek zorundadırlar. 
Ancak, bu, ‘sahici’ bir biçimde olmalıdır. Bu 
yüzden de, “Kur’ân’ın iyi bilinmesi gerekmekte-
dir.” Aslında, bütün meseleyi, sadece bu cümle 
özetler. Fakat zor olan, bu işin gereğince yapıl-
masıdır. Evet, Kur’ân’a dönülecektir. Fakat bu, 
nasıl olacaktır? İşte burada bir ‘usûle’ ihtiyaç 
vardır. Bugün Müslümanların sorunu, ‘yöntem-
li’ düşünememektir.24 Kur’ân’a Dönüş çağrısını 
dillendirenlerin keyfî yorumlarda bulunmasının 
nedeni de, esasen, budur. Ama kabul etmemiz 
gerekiyor ki, bu da, nihayetinde, bir ‘malumat’ 
sorunudur. Bilindiği gibi, Müslüman Dünyası’nın 
çöküşü, esasen, bilgi düzeyi ile alakalıdır. Batı, 
Reform, Rönesans ve Aydınlanma evrelerinden 
geçtikten sonra, bilgi alanında üstünlüğü ele 
geçirmiş ve nihayet bunu ‘sömürgeci’ amaçlarla 
kullanarak yerkürede hakimiyetini tesis etmiştir. 
Müslüman toplumlar, sömürülmekten kurtulmak 
istiyorlarsa, evet, önce, ‘özlerine’ yani Kur’ân’a 
dönmelidirler. Bu ise, hem İslâm’ı hem de Batı’yı 
iyi bilmeyi gerektirir. Bu iki devasa alanda yeterli 
malumat sahibi olmadan, ‘yöntemli düşünmek’ 
mümkün değildir. Zira sağlam yöntem, sağlam 
bilgiye dayanır. Bilgi temeli sağlam olmayan, neyi 
nasıl yapacağını bilemez. O halde, öncelikle yapıl-
ması gereken, Müslümanların malumat temelini 
güçlendirmektir. Müslümanlar, “bir bilgiye dayalı 
olarak” düşünmeli ve hareket etmelidirler. Bunu 
yaptıklarında, düşünme eyleminin kalitesi arta-
cak, ardından ‘usûl’ bilgisi oluşacaktır. Usûl bilgi-

24 	Bu	 hususta	 ‘Gelenekçiler’i	 bir	 ölçüde	 istisna	 tutuyoruz.	
Çünkü	onlar,	gelenekte	zaten	var	olan	‘yöntemler’i	sorgusuz	
sualsiz	 bir	 şekilde	 kabul	 etmektedirler.	 Bizim	 ‘yöntemli	
düşünemeyenler’	 ile	 kast	 ettiklerimiz,	 ‘çağın	 sorunları’na	
İslâmî	çözümler	bulmaya	çalışanlardır.

sinin oluşması, düşüncenin ‘sistematik’ karakter 
kazanması (yani ‘okullaşması’) anlamına gelir. Bu 
gerçekleştiğinde ise, sorunlarımıza çözüm bulma-
mız kolaylaşacaktır.

Peki, “Kur’ân’a Dönelim” derken, benim öne-
rebileceğim bir ‘yöntem’ var mı? Malum olduğu 
üzere, bir süredir ‘kök-anlamlılık’ olarak tanım-
ladığım (ve lafza bağlı kalmayı şart koşan) bir 
yöntemin bu konuda işlevsel olabileceğine dair 
yazılar yazıyorum.25 Bu yöntemin özeti şudur: 
Kur’ân kelimeleri, (bazı özel isimler hariç) fiil 
kökenli olduğundan, öncelikle, lafzın refere ettiği 
‘eylem’in doğru tespit edilmesi gerekir. Bu gere-
ğince yapıldığında, keyfî yorumların önü (büyük 
ölçüde) alınacaktır. Çünkü böylece yorum, 
‘sınırlandırılmış’ olacaktır. Bu sınırı da, eylemin 
mahiyeti belirleyecektir. Örneğin, “hırsızın elini 
kesin” ayetini yorumlarken, ‘kesme’ eylemine 
karşılık gelen ka-ta-e fiili, (genellikle ‘Müslüman 
Modernistler’in yaptığı gibi) ‘çizme’ vb. manalara 
alınamayacak, böylece yorum, ‘kesme’ eylemiyle 
sınırlandırılmış olacaktır.26 Ayrıca yorumda ‘sure 
bütünlüğü’ esas alınmalıdır. Zira her bir surenin 
konusu, kendi içinde bir ‘bütünlük’ arz etmekte-
dir. Bu, surelerin içindeki kelimelerin seçiminde 
dahi belirleyici olmaktadır. İnancım o dur ki, bu 
iki kritere dikkat edildiğinde, Kur’ân, manalarını, 
okuyucusuna -er veya geç- açacaktır.27 

25 	Bu	yönteme	dair	daha	geniş	malumat	edinmek	için	bkz.	Mehmet	
Kürşad	 Atalar,	 On Tez,	 Anlam	 Yayınları,	 2006,	 Ankara.	

26 	Bu	hükmün	nasıl	uygulanacağına	ilişkin	tartışma	ise,	esasen,	
fıkhîdir.	

27 	Kanımca,	‘tarihsel	bağlam’	ve	‘Arap	Ufku’	gibi	‘metin-dışı’	
kriterler	bazında	yapılan	yorumlara	karşı	ise	ihtiyatlı	olunma-
lıdır.	Zira	siyer	kitaplarının	veya	esbab-ı	nüzul	rivayetlerinin	
‘mevsukiyet’	sorunu	vardır!	Metin-dışı	unsurların	tefsirde	kul-
lanımına	iyi	bir	örnek	olarak,	bkz.	M.	A.	El-Câbirî,	Fehmü’l-
Kur’ân,	 Çev.:	Muhammed	 Coşkun,	Mana	Yayınları,	 2013.

Çağdaş Müslüman Düşünce içerisinde yer 
alan gruplardan ‘Müslüman Modernistler’ 
ile ‘İslâmcılar’ın (ortak bir söylem olarak dile 
getirdikleri düşünülen) Kur’ân’a Dönüş’ten 
anladıkları, aslında, farklıdır. Ve Kur’ân’a 
Dönüş çağrısının (ya da daha doğru bir 
ifade ile, ‘Kur’ân İslâmı’ söyleminin) tipik 
tezleri, ‘İslâmcılar’dan ziyade ‘Müslüman 
Modernistler’ce savunulmaktadırlar. Bu 
kanaatimizin gerekçelerini izaha geçmeden 
önce, tabii ki, ‘Kur’ân’a Dönüş’ çağrısının 
temel yaklaşımlarını irdelememiz gerekiyor.
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İ lahi Kelam’ın adeta fetiş, efsun hatta salt fal ve 
sihir malzemesi gibi görüldüğü yılları hatırla-

yanlar, bugün temel veya tali de olsa bir düşünce, 
şuur ve pratiğin kaynağı sayılmasını, yazılı en çok 
da görsel medyada konuşmayı çokça sevenlerin 
iştahını kabartan zengin bir define gibi değer-
lendirilmesini nasıl karşılamalılar? Kadim içtihat 
mekteplerinin dönemsel görüşlerini kemikleş-
miş dindarlıklarının vazgeçilmez referansı sayan, 
bütün değişim ve dönüşümlere, teceddüdün her 
türlüsüne küfür veya bidat nazarıyla bakanların 
büyük ekseriyetini oluşturduğu 
bir toplumda bahsi geçen ge-
lişme elbette bazı bakım-
lardan hayli önemliydi. 

Türkiye’nin hâkim 
Müslüman unsurunu 
oluşturan kalaba-
lıklarına göre çokça 
erken zamanlarda, 
İlahi Vahye bizzat 
muhatap olmanın, 
Müslümanlığın birin-
ci şartı sayılması ge-
rektiğini düşünen ve 
savunanlar da vardı. 
Kur’ân’a el sürmenin 
türlü seremonilere 
bağlandığı, sıradan 
insanların bundan 

şiddetle sakındırıldığı, onlara, kendilerini bir 
Efendi’ye bağlayıp başka şeye karışmamalarının 
telkin edildiğini unutmadan, bugünün sorunları 
üzerinde düşünmek, analizlerin daha sağlıklı so-
nuçlar vermesini sağlayacaktır.

Müslümanların gündemi bakımından geli-
nen entelektüel seviyenin, dünkü donuklukla 
kıyaslandığında elbette çok daha ileri, sağlıklı 
ve önemli olduğunu görmezden gelmemelidir. 
Kur’ân diyenlerin, onun ayetleri, sureleri üzerinde 
düşünen, yeni yorumlar yapanların çoğalması ilk 

bakışta hayra alamet bir gelişmedir. 
Ancak özellikle televizyonlarda, 

halk dindarlığının yoğunlaştığı 
hassas zamanlarda, Kur’ân’dan 
hareketle yapılan konuşma ve 
yorumlara bakıldığında sergi-
lenen marazlar, görmezden 
gelinemeyecek kadar tehlikeli 

boyutlara varmıştır.

Tarihçe Yerine

İlahi Vahiy, ço-
ğunluğu ümmi olan 
bir topluma bütün-
lüklü bir hayat niza-
mı getirmiş, onların 
önceki hayatlarının 

temel dinamiğini şid-

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Gündemin Kur’ân’ı mı?
Kur’ân’ın Gündemi mi?

Kur’ân diyenlerin, onun ayetleri, sureleri üzerinde düşünenlerin, yeni yorum-
lar yapanların çoğalması ilk bakışta hayra alamet bir gelişmedir. Ancak özel-
likle televizyonlarda, halk dindarlığının yoğunlaştığı hassas zamanlarda, 
Kur’ân’dan hareketle yapılan konuşma ve yorumlara bakıldığında sergile-
nen marazlar, görmezden gelinemeyecek kadar tehlikeli boyutlara varmıştır.
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detle eleştirmişti. Allah Elçisi bu nizamı okur ve 
yerleştirirken bir hayli zahmet çekmişti. Esas ha-
dise şuydu ki bu gelen bir entelektüel ve felsefi 
cereyan değil bütün insanlık için yeni bir hayat 
modeliydi. Açık, anlaşılır ve indiği kavmin dilini 
kullanan, onların arasından güzel ahlaklı bir insa-
nı da haberci seçerek gönderilmiş 
İlahi bir teklifti. 

Anlamak, bireysel ve top-
lumsal hayatı onun ilkeleri 
doğrultusunda yaşamak için 
derin entelektüel ve felsefi 
çabalara da ihtiyaç gösterme-
yen mucizevî bir yanı vardı. 
Bu yönü insan düşüncesinin 
önünü kesmek, entelektüel 
ve felsefi çabaları hor görmek 
hatta yasaklamak maksadına 
mebni değildi elbette. Onun 
bu mucizevî yönü evvela İlahi 
olması sonra da her kesimden 
insanın rahatlıkla anlaması, 
kavraması, iman ve amelleri-
ni yani bütün yaşamasını bu 
istikamette yeniden kurması/
tasarlaması sebebiyle idi. 

Peki, Müslümanlar uzun 
asırlar boyunca unuttukları, 
meşhur tabirle mehcur bırak-
tıkları Kur’ân’a yeniden ne 
zaman sarılmaya veya onu ha-
tırlamaya başladılar? Islahat, 
yenileşme ihtiyacının kendi-
ni şiddetle hissettirdiği, Batı 
karşısında siyasi mağlubiyetin 
ciddi biçimde ortaya çıktığı, 
yuvarlak olarak söylersek iki 
asır önce, bir kurtuluş reçete-
si ararken, dönemin önderleri 
Afgani, Abduh, İkbal gibi dü-
şünce ve eylem adamlarının 
işareti ile başlandı denebi-
lir. Türkiye’deki önderleri ise 
Mehmed Akif ile Elmalılı Ham-
di Yazır sayılabilir.

Ne tuhaf bir ibretlik hadisedir ki, asırlar bo-
yunca bir İslâm idaresi sayılan veya sanılan Os-
manlı İmparatorluğu boyunca hatırlanmayan 
Kur’ân, onun ahkâmını ortadan kaldırmayı ilke 
edinmiş Meclis’in kararıyla hazırlanmış bir tefsir 

metniyle, yeniden Türkiyelilerin gündemine gir-
mekteydi. Gerçekten Elmalılı Hamdi Yazır’ın tef-
siri Türkçe okuryazar olan bir toplumun yeniden 
Kur’ân ile tanışmasında anahtar rol oynamıştır. 
Kapalı zihin kapılarını kısmen de olsa açmıştır. 
Daha sonraki evrelerde evvela Seyyid Kutup mer-

humun Fi Zılâli’l-Kur’ân tefsiri 
ardından da Muhammed Esed’in 

Kur’ân Mesajı, anlayış rota ve 
kırılmalarında büyük etki ya-
ratmıştır. 

Kur’ân’a yeniden yönelme 
Müslüman toplumlarda önce-
ki uyuşukluğu önemli ölçüde 
ortadan kaldırmış ve muhtelif 
yorumlar ardı ardına ortaya 
çıkmaya başlamıştı. Son bin 
yılda görülmemiş ölçüde fikri 
ve fiili hareketlenme, entelek-
tüel birikim göze çarpmaya 
başlamıştı. Eski hayatla, her 
toplumun kendi kültürü, ge-
leneği, folklorik yapısı ve her 
türlü itikat ve pratiği ile kıyas-
landığında yeni durum elbette 
daha doğru bir istikameti işaret 
ediyordu. 

Bu arada Müslüman dünya-
nın hemen bütün coğrafya ve 
devletlerinde resmi pratiklerin 
hiçbirisi İslâmi bir görüntü 
vermemekteydi. Çoğunlukla 
dikta rejimleri ile yönetiliyor-
du Müslüman halklar. Çok az 
bir kesiminde ise laik, demok-
ratik temelli sahte cumhuriyet-
ler vardı.

İtikadi şuur yanında siyasi 
şuuru en ziyade kamçılayan 
hareket, Mısır’da, Cemalettin 
Afgani’nin en değerli eseri sa-
yılan Muhammed Abduh’tan 
önemli ölçüde etkilenmiş olan 
İhvân-ı Müslimîn hareketi ve 

oraya sonradan katılmış Seyyid Kutup’un görüş-
leriydi. Hindistan kökenli Mevdudi’nin eserleri 
de aynı gelişmeyi destekler mahiyette idi. Onlar 
Kur’ân’ın en çok cihat ruhunu önceliyor, Müslü-
manları ülkelerindeki dikta ve Batı kaynaklı re-
jimlere karşı durmaya çağırıyorlardı. Bazen mu-

Şimdi, “İslâm bir siyasal 
model ortaya koymamış-
tır” demek, Müslümanları 
siyaset sahnesinden kopar-
tarak salt felsefi ve entelek-
tüel alana mahkûm etmek 
hangi mantığın eseridir? 
Veya Müslümanları hiç 
durmadan Kur’ân’daki kıs-
salar, müteşabih ayetler, 
kimi kavramlar üzerinde 
didişip duran şaşkın insan-
lara dönüştürmek, geçmiş-
te olduğu gibi onları yine 
ferdi bir Müslümanlığa 
mahkûm etme tehlikesi-
ni doğurmaz mı? Dünün 
saltanat dönemlerinde de 
sıradan Müslümanların 
yönetim üzerinde söz söy-
leme, eleştirme hakkı asla 
yoktu. Başlarına getirilen 
Sultan zalim, fasık, facir 
de olsa ona itaati, temel 
itikat maddesi olarak öğre-
ten akaid kitapları, benzer 
marazları din ve diyanet 
diyerek insanları aldatma-
mış mıydı?
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katele ile cihat birbirine karıştırılıyor ve buradan 
daha farklı yorumlar veya sapmalar da doğmuyor 
değildi. Nitekim el-Kaide, Taliban, Boko Haram, 
IŞİD ve benzeri oluşumların temelinde bu yanlış 
yorumlamaları ve bu sebeple de sapmaların ger-
çekleştiğini görmek mümkün. Bahsi geçen örgüt-
lerin tamamı Şeriat kavramında buluşmaktadırlar. 
Bütün hedefleri, şiddet ve terör gibi yöntemlerle 
de olsa bulundukları bölgeye Şeriatı getirmek ola-
rak özetlenebilir.

İslâm dünyasının son asırlardaki bilgi ve şuur 
gelişimini, ana kaynaklarına dönüp bir uyanış ve 
dirilişle ayağa kalktığını kaygıyla izleyen düşman 
elbette boş durmayacaktı. Bir yandan bahsi geçen 
örgütleri gürbüzleştirip Müslümanlar arası karga-
şayı desteklerken, öte yandan da bunlar üzerin-
den İslâm’ı şiddet ve terör üreten bir Din/Sistem 
olarak gösterme hevesine kapılmıştı. Hemen he-
men son asrın bütün manzarası bu ahval üzerey-
di. Dünya kamuoyu nezdinde görünen ve gösteri-
len manzaraydı sözü edilen. Müslümanların daha 
serinkanlı, daha ilmi, daha olumlu düşünen en-
telektüel kesimleri bu görüntüden ciddi biçimde 
rahatsız olmaya başlamışlardı. Bu arada Batının 
propagandaları da etkisini göstermeye başlamış, 
kimi Müslümanlar da tıpkı onlar gibi, yukarıda 
adı zikredilen oluşumları, topyekûn Siyasal İslâm 
adı altında olumsuzlayarak, güya İslâm’ı onlardan 
tenzih etmeye kalkışmışlardı.

Mevcut Vasat, Nedir Hasat?

Yalnızca rivayetçilerin, şerh ve haşiyecilerin 
bulunduğu köhne dönemlerin geçilmiş olması 
önemli bir aşama sayılabilir. Artık gün veya yıl 
geçmiyor ki telif ya da tercüme yeni bir Kur’ân 
meal veya tefsiri yayımlanmış olmasın. Bunlara 
ilave olarak yine Kur’ân üzerine televizyonlarda 
uzun konuşma ve tartışma programlarını da say-
mak mümkün. Samimisini gayrı samimi olanın-
dan kim, nasıl ayırt edecektir? Yahut kimin böyle 
bir haddi ve ödevi vardır? Bırakınız konuşsunlar, 
anlatsınlar mı denmelidir? 

Bilimselciler işi öyle noktalara vardırdılar ki, 
madem Kur’ân’da “yaş ve kuru” her şey var de-
niliyor; öyleyse “amiplerin biyolojik yapısı orada 
aranmalıdır.” Tarihselcilerden kimileri “Sabit Din 
Dinamik Şeriat” söylemini Mushaf’taki lafız ve 
manaların bütününe yayarak elde avuçta bir şey 
bırakmama gayreti (belki de gafleti) içerisindeler. 

Madem ki Kur’ân’a kavuşulmuştur, kendilerini 
onun dışındaki bütün müracaat ve bilgi kaynak-
larından müstağni görerek (yahut gördüklerini 
sanarak) salât kavramının namaz manasına gel-
meyeceğini keşfedip namazın yükünden de kur-
tulmayı seçmişlerdir. 

Ömrü boyunca hiçbir vakit varlıkla sınanma-
mış kimi yoksun ve yoksullar ise Ebuzer adlı sa-
habeyi yaşama modelinin nirengi noktasına yer-
leştirerek, verme hususunda bol keseden atmayı 
marifet saymaktadır. Kendilerinin verecek her-
hangi bir mülkü bulunmadığı için de çıtayı ola-
bildiğince yüksek tutmakta bir beis görmemek-
tedirler. “Siyasal İslâm bitti, tükendi” söylemini 
benimseyen kimileri de “İslâm’ın zaten bir siyasal 
talebi yoktur, bir siyasal model sunmamıştır” pro-
pagandasına kanmış, şiddet ve terör ile özdeş sa-
yılmaktan da ürkerek, meseleyi salt bireysel ahlak 
düzlemine indirgemeye yönelmişlerdir. 

Seküler dünyanın beşeri sistemleri karşısında 
siyaseten mağlup görünmenin telaşına kapılarak, 
çoğu da iyi niyetle ortaya konan bu iddialar, fi-
kir olmaktan ziyade, heves ve heyecanla üretilmiş 
arzulardan öteye gitmemektedir. Çoğu yorum 
haysiyeti kazanamadan hatta ana caddeden sap-
ma olarak doğup, erken zamanda da tarihin say-
falarında yok olmaktadır. Biraz daha dikkatle bu 
ve benzeri modeller üzerinde düşünülecek olursa 
hemen hepsi de hayatın ahiret boyutunu ihmal 
etmiş görünecektir. Salt dünyevi çözümler ve 
dünyevi cevap arayışları içerisinde kalmışlardır. 
İmam Şatibi’nin dilimize kazandırdığı söylenen 
“Mekâsidü’ş-Şeria (İslâm’ın Maksatları)”ne idi; 
Allah’ın İlahi Vahyi göndermedeki ana maksadı 
ne idi suali burada en önemli fakat en fazla ihmale 
uğramış bir sualdir. 

Söz gelimi Allah Resulü’nün aralarında bulun-
duğu model topluluk, bugünkü Müslümanlar gibi 
ve onlar kadar kıssalar, kavramlar, müteşabih ve 
gaybi konularda merak sahibi miydiler? Seyyid 
Kutup’ların döneminde cihat kavramı önceleniyor 
ve mukatele ile karıştırılarak anlamlandırılıyordu. 
Dönemin hassasiyeti gereği gündemin mahkûmu 
olan kimi Müslümanlar, maalesef bir yanlış anla-
yışa kurban gidiyor, siyaseti bütün uğraşların lo-
komotifi görerek aşırı biçimde politize bir hassa-
siyet taşıyorlardı.

Gün geldi “İslâm’ın bir siyasal hedefi yoktur” 
söylemi moda haline getirildi. Bu sefer cihat kav-
ramı unutuldu, unutturulmaya çalışıldı, bu sefer 
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Seküler dünyanın beşeri sistemleri karşısında siyaseten mağlup görünmenin tela-
şına kapılarak, çoğu da iyi niyetle ortaya konan bu iddialar, fikir olmaktan ziyade, 
heves ve heyecanla üretilmiş arzulardan öteye gitmemektedir. Çoğu yorum haysiyeti 
kazanamadan hatta ana caddeden sapma olarak doğup, erken zamanda da tarihin 
sayfalarında yok olmaktadır. Biraz daha dikkatle bu ve benzeri modeller üzerinde 
düşünülecek olursa hemen hepsi de hayatın ahiret boyutunu ihmal etmiş görünecek-
tir. Salt dünyevi çözümler ve dünyevi cevap arayışları halinde kalmışlardır. İmam 
Şatibi’nin dilimize kazandırdığı söylenen “Mekâsidü’ş-Şeria (İslâm’ın Maksatları)” ne 
idi; Allah’ın İlahi Vahyi göndermedeki ana maksadı ne idi? suali burada en önemli, 
fakat en fazla ihmale uğramış bir sualdir.

de sa’y, mülk gibi kavramlar farklı biçimde yo-
rumlanarak siyasi hâkimiyet arzusu yerine, her 
nasıl olacaksa adalet duygusu ikame edilmeye 
başlandı. Gündelik siyasetin uzağında yaşayan ve 
masa başı kurgularla Kur’ân’ı ferdi gündemlerinin 
felsefi malzemesi haline indirgeyenler de namaz, 
oruç, hac, hitan gibi ritüel ve örfleri hayattan çı-
karabilmenin keşiflerine soyundular. 

Geniş Müslüman kitleler hâlâ kavmiyetçi ve 
mezhepçi taassuplarını sürdürüp birbiriyle kıya-
sıya, öldüresiye savaşırken entelektüel muhitlerin 
ahvali bu merkezdeydi. Peki, herkes her söylem 
ve eyleminde sapmış ve yanılmış mıydı? Bu el-
bette mümkün değildir. Her söylem ve eylem sa-
hibinin bir veya birkaç haklı tarafı, isabeti vardı. 
Lakin meseleye topyekûn bakıldığında durum 
içler acısıydı. Bir yanda Şiiler Sünni, Sünniler Şii 
camilerini bombalayıp yekdiğerine tekfirle bera-
ber öldürme teşebbüsünde bulunuyor, öte yanda 
muhafazakâr veya gelenekçiler, yenilikçileri refor-
mist olmayla suçlarken, yenilikçiler de gelenekçi-
leri yobaz ve softa olarak görüyorlardı.

Evet, Müslümanlar nihayet Kur’ân’a ulaşmış-
lardı ulaşmasına da ahvalde beklenen iyileşme 
gerçekleşmiş miydi? Yukarıdan beri çizilen tab-
loya bakılırsa neticede fiili ve toplu bir düzelme 
yokmuş gibi görülür. Mevcut tablo her ne kadar 
olumlu sinyaller vermiyor görünse, aralarında 
sapmalar bulunan yorumlar ne kadar çoğalmış 
olsa da, son on asırla kıyaslandığında varılan 
nokta düne nazaran yine de ümit vericidir. Baş-
ka bir husus, bütün bu farklı yorum ve sapmalar 
arasında, Allah’ın muradına yakın düşünen ve bu 
hassasiyeti temel referans sayarak dünya ve ahiret 
hakikatini ihmal etmeden yaşamaya çalışan mü-
minlerin varlığıdır. 

Bir düşünün, Mısır’da serbest seçimlerle başa 
gelen Mursi’nin gündelik yaşayışı ile onu de-
virerek yerine oturan General Sisi’nin yaşayışı 
arasında ne fark vardır? İkisi de namazlı niyaz-
lı, hanımlarının başı örtülü ve ikisi de kendisini 
İslâm’a nispet etmektedir. Fakat Rabia Meydanı’nı 
dolduran Mısırlı Müslümanlar artık kimin sami-
mi, kimin riyakâr olduğunu görebilecek bir şuur 
ve feraset sahibi olmuşlardır. Bu oluşumda Seyyid 
Kutup’ların, Kur’ân’ı önceleyenlerin büyük rolü 
vardır. Çünkü Kur’ân demeden önceki Müslü-
manların böyle bir eylemine asırlar boyunca hiç-
bir tarihte rast gelinmemişti. İşte meselenin bu 
cephesi bir hayli önemlidir. 

Evet, bu bilinç akışı önemlidir lakin gelece-
ğin onarımı bakımından yeterli değildir. Aslında 
ulaşılan nokta adeta yapının cümle kapısı gibidir. 
İçeriye girmek, orada uzun süre beslenmek ve ba-
rınmak ve nihayet Allah’ın muradına erişmek için 
daha bir bilgi, samimiyet ve gayret lazımdır.

 
Yaşayan Sünnet

Şimdi asıl suale veya Allah’ın muradı meselesi-
ne gelelim. İslâm nedir, insandan ne istemektedir? 
Evet, bakıldığında İlahi Vahiy fert ve toplumlara 
bir düşünme, inanma ve yaşama modeli sunmakta 
ama bunu dayatmamaktadır. İnsan ve toplumlar 
hür iradeleriyle bu modeli seçer ya da reddedebi-
lirler. Fertlerin seçimi onlara dünya ve ahiret sa-
adeti kazandıracaktır; Allah’ın vaadi budur. Top-
lumlar ise bu modeli uyguladıklarında yeryüzüne 
cehalet yerine ilim, zulüm yerine adalet egemen 
olur. 

Allah’ın Elçisi ve arkadaşları da Kur’ân’daki 
kıssaları, müteşabihleri elbette okudular. Onlar 
da cihat, salât, sa’y, mülk gibi kavramlardan ha-
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berliydiler. Ancak dikkat edilirse onlardan bize bu 
saydığımız meseleler üzerinde uzun polemikler, 
tartışmalar, yorum ve sapmalar ulaşmadı. Zaten 
birçoğu ümmi olan bu topluluk, Kur’ân’ın bu-
güne katışıksız gelmesinde rol sahibiydi. Bir de 
Fazlurrahman’dan emanet alarak söylersek ‘yaşa-
yan sünnet’ diyebileceğimiz mütevatir bir hayat 
modeli sundular. 

Acaba Allah Elçisi ve arkadaşlarının bilmedi-
ği, bulamadığı hangi iksir, hangi keşif bugünkü 
söylem ve eylem sahipleri tarafından ilk kez bu-
lunmuş, söylenmiş ve eylenmiştir? Kur’ân’daki 
salât kelimesinin namaz manasına gelmediği mi? 
Sa’y denilince işgücü, mülk denilince de sadece 
mal mı anlıyorlardı? Kıssalara takılıp hisseyi ihmal 
mi ediyorlardı? Kur’ân’da birtakım bilimsel sırlar 
vardı da görmediler mi? Arapça düşünen ve konu-
şan bu insanlar aralarında Allah Elçisi de varken 
dildeki sembol ve mecazları hiç hesaba katmamış 
olabilirler mi? 

Topluca olduğu kimilerince kabul görmese 
bile en azından Allah Elçisi’nin müminlere model 
olacak bir hayat yaşadığı herhalde inkâr edilemez. 
O halde O’nda bütün zamanların müminleri için 
güzel örnekler olmalıdır. Bu örnekleri temin et-
mek için Kur’ân dışı bütün bilgi kaynaklarından 
kendini müstağni görmek ne kadar sağlıklıdır? 
Veya asırlar boyunca Müslümanların kültürel 
anlamda biriktirdiklerini Kur’ân’ı anlama, Allah 
Elçisi’ni örnek almanın önüne koymak ne ölçüde 
doğrudur?

Allah Elçisi’nin ‘yaşayan sünnet’ine neler 
dâhildi? Namaz kılmadığı, oruç tutmadığı haccet-
mediği söylenebilir mi? Salât, namaz demek değil-
dir Kur’ân okuyun yeter, dediği vaki midir? Kur’ân 
nice bilimsel sırlar saklıyor, ileride keşfedilecek 
diye bir kehaneti var mıydı? Aralarına bir hayli 
mevzu sözün katıldığı hadis kitaplarının aktardığı 

bilgiler yerine, onlara nazaran daha sıhhatli ha-
berler içeren Siret kitapları, Hazreti Peygamber’in 
kendi toplumuna, Allah Elçisi sıfatının dışında 
ayrıca siyasi bir liderlik yaptığını da göstermiyor 
mu? O’nun siyasi uygulamalarında hangi huku-
ki ilkeler geçerliydi? Miras hukuku, Aile hukuku, 
Borçlar hukuku, Ceza hukuku uygulamalarında 
İlahi Vahyin zıddına davranmış olabilir mi? Yahut 
hiç içtihat etmemiş midir? Faiz ekonomisi husu-
sunda ne tavır almıştı? 

Bu hususta şöyle itirazlar hiç eksik olmaz: “Sa-
bit Din Dinamik Şeriat” fehvasından hareketle bü-
tün nebevi uygulamaları tarihsel sayıp her asrın 
ihtiyacı için yeniden düşünmek gereklidir. Şurası 
bir gerçektir ki İslâm statik ve dogmatik bir mo-
del sunmamıştır. İnsan irade ve hürriyetine büyük 
imkânlar sağlamıştır. Elbette Allah Elçisi de dö-
nemin ihtiyaçlarını nazarı itibara alarak içtihatlar 
yapmış ve uygulamıştır. Nitekim kendisinden 
sonra gelen ve O’nun halifeleri sayılacak olanlar 
arasından Ebubekir ve Ömer tam aksi uygulama-
larla güzel örneklikler sunmuşlardır. Ne var ki 
hepsinin de temel hareket noktası Kur’ân’ın ilke-
lerine ve Muradı İlahi’ye muhalif düşmemek idi. 
Medine’de adına ister “İslâm Devleti” deyin ister 
demeyin, muazzam bir siyasi güç vardı; toplu-
muyla, yöneticisiyle, bütün kurum ve kuruluşla-
rıyla tarih sahnesinde yerini almıştı. 

Şimdi, “İslâm bir siyasal model ortaya koy-
mamıştır” demek, Müslümanları siyaset sahne-
sinden kopartarak salt felsefi ve entelektüel ala-
na mahkûm etmek hangi mantığın eseridir? Veya 
Müslümanları hiç durmadan Kur’ân’daki kıssalar, 
müteşabih ayetler, kimi kavramlar üzerinde didi-
şip duran şaşkın insanlara dönüştürmek, geçmiş-
te olduğu gibi onları yine ferdi bir Müslümanlığa 
mahkûm etme tehlikesini doğurmaz mı? Dünün 
saltanat dönemlerinde de sıradan Müslümanların 
yönetim üzerinde söz söyleme, eleştirme hakkı 
asla yoktu. Başlarına getirilen Sultan zalim, fasık, 
facir de olsa ona itaati, temel itikat maddesi olarak 
öğreten akaid kitapları, benzer marazları din ve 
diyanet diyerek insanları aldatmamış mıydı? 

Kur’ân’ın bereketli iklimine erişen insanların 
daha titiz, daha dikkatli ve daha samimi düşün-
mesi ve davranması beklenir. Bütün olumsuz 
görüntülere rağmen yaşadığım son elli yıl bana 
ümitvar olmam gerektiğini söylemektedir. Allah 
en doğrusunu bilir.
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Onlar her ne kadar Kur’an hayat kitabıdır demiş olsalar da, farklı adresler-
de süren hayatların değişik veçhelerine ve sahnelerine dair hikmetli bir bakış 
geliştirmek konusunda derde şifa olacak cümlelerden uzak duruyorlar. Hayat 
tarzlarıyla ilgili malumatların son derece yüzeysel okunduğu bir algı düzeyin-
de ise ne yazık ki en temel İslami hassasiyetler bile kolayca göz ardı edilebiliyor.   

S anıyoruz ki bir cümle kurulduktan sonra 
bilinçlerde bir karşılık buluyor ve artık o 

cümleden sonrakine geçebiliriz. Hayır, öyle olmu-
yor. Kuşaklar arasında konuşmalar sürdürülme-
diği takdirde bir anlayışsızlık veya yanlış anla-
ma duvarı yükseliyor hemen. Bunun en yaygın 
örneklerinden biri Müslüman kadınların kamusal 
alanla ilişkisi. Bu ilişkiyi konuşurken konu çok 
geçmeden kadınların çalışma hayatını bir genel-
lemeyle ailevi ve toplumsal sorunların kaynağına 
indirgeyen örneklere sıçrıyor. Bu alışkanlığın şim-
diki zamana özgü olmadığını 1987-1990 yılları 
arasında Tanzimat’tan Günümüze Kılık Kıyafet ve 
İktidar kitabı için kütüphane çalışmaları yapar-
ken fark etmiştim. Osmanlı’nın maruz kaldığı 
çeşitli problemler tartışılırken konu bir köşeden 
kadın meselesine sıçrıyordu. Pozitivist Abdullah 
Cevdet de yapıyordu bunu Musa Kazım Efendi 
de. Tabii açıklamaları farklıydı. Abdullah Cevdet 
“Kur’ân’ı kapa, kadınları aç” derken Şeyhülislam 
Mustafa Sabri Efendi dergilerde ve gazetelerde 
yayınlanmaya başlanan kadın resimleri üzerinden 
duyduğu endişeyle daha fazla görünmezlik talep 
ediyordu. II. Abdülhamit yenilgiyle sonuçlanan 
Osmanlı-Rus savaşının ardından güvenlik gerekçe-
siyle feraceyi halktan kadınlara yasaklarken Fatma 
Aliye “örtünün şekli şümulü yoktur” dediği ve 
peçeyi gereksiz bulduğunu yazdığı için eleştirilere 
maruz kalıyordu. Sait Halim Paşa Batı’daki femi-

nist hareketlerden etkilenen söylemleri eleştirerek 
“toplumun emek çekilerek kazanılmış haklar-
dan başkasını kesinlikle onaylamayacağını” savu-
nurken1 Selahattin Asım “Türk kadınının uzun 
zamandan beri dinsel kurumların baskısı altında 
ezildiğini, bu yüzden doğal niteliklerinin çoğu-
nu yitirdiğini ve yozlaştığını” öne sürüyordu.2 

Fatma Aliye’nin Yeni Mecmua’da yayımlanan 
bir makalesinde kadınların çeşitli sorunlarını ener-
ji ve yeteneklerini sadece ev işleriyle sınırlamasını 
bağlaması üzerine Şeyhülislam Mustafa Sabri Efen-
di cevaben şunları yazmıştı: “Ne zaman kadınlar 
harp ve darbe varıncaya kadar dünyanın en büyük 
işlerini erkekler derecesinde görür ve hayat müca-
delelerine erkekler kadar dayanır ve erkekler de 
çocukları kadınlar kadar iyi büyütür, hatta kadınlar 
kadar sever ve onlar kadar iyi doğurursa, o zaman 
dünya yüzünde iki sınıf eşit mevki işgal eder.” 3

Hayat en iyi eleştirmen ve öğretmen. Hiçbir 
tecrübe birbirini tekrarlamıyor aslında, bize düşen 
ezberler üzerinden hareket etmek yerine Kur’ân’ın 
“Düşünmüyor musunuz?” sorusuna layık açıkla-
malara ulaşmak olsa gerek. “Hayat Kitabı” olguları 
büyük bir kurgu halinde ele alırken yorumcula-
rının hayat tarzı ve emek söz konusu olduğunda 
kendilerini birkaç ayetle sınırlandırmakla yetin-
mesi sorunları doğru okumaya elbette yardımcı 
olmuyor. Yukarıda kısaca değindiğim kadınla-
rın çalışması veya kamusal varlığı etrafındaki 

 KUR’ÂN’IN SOMUT,
MÜSLÜMANLARIN SOYUT KADINI 
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  KUR’ÂN’IN SOMUT, MÜSLÜMANLARIN SOYUT KADINI 

Meşrutiyet dönemi söylemlerinin yaşanılanlardan 
ders almış tecrübelerden süzülmüş, derde şifa 
olan bir bilgelikle değil,  ideal soyut Müslüman 
kadın üzerinden sürdürülen kendi içine kapanık 
hükümlerle tekrarlandığını görmek düşündürü-
cü. Bunun bir sebebi, kadının kamusal alandaki 
varlığı meselesinin Osmanlı dönemi tartışmaları 
olgunlaşmadan Cumhuriyet’le birlikte değerlerini 
koruma adına dondurulmasıdır kuşkusuz. Müs-
lüman kadın/hayat tarzı tartışmalarının Osmanlı 
dönemi literatürlerinde bulunmayan “kapalı” sıfa-
tıyla özetlenmesi veya yargılanması bu açıdan çok 
açıklayıcı. Hayattan eksilme içtihatları sınırlarken 
bazen problemleri görmezden gelmeye bazen de 
sebepler üzerinden değil de sonuçlar üzerinden 
okuma kolaycılığına sevk ediyor olmalı. Cumhu-
riyet kamusunun abartılı ve tuhaf Batıcılık uyarla-
maları ve İslâmî sembollere geçit vermeyen yasak-
çılığı nedeniyle duyulan endişeler, üretim araçları 
ve mekânları değişirken bile kadınların çalışma/
faaliyet alanını eviyle sınırlamanın kaynağı olmaya 
devam ediyor. 

Benzeri endişeleri içeren yazı ve konuşmalar-
da kadınların ev dışında çalışma talepleri tuhaf 
bir sapma, modern bir heves olarak sınırlanıyor. 
“Çalışan kadın” denildiğinde sabahın köründe 
yollara düşen ve insanlık dışı şartlar altında ailenin 
geçimine katkıda bulunmaya çalışan işçi kadınlar 
hatırlanmıyor da çoğu kez birer ekran simülasyonu 
olmaktan öte gidemeyecek dizi hikâyelerinin “pre-
zentabl”, tozsuz kirsiz kırışıksız iş kadınlarından 
hareketle mesele bir kaprise indirgeniyor. Oysa ne 
tek tip kadınlık var ne de tek tip çalışma hayatı. 

Erkeğin evi geçindirdiği, kadının ise ev işleriyle 
çocukların terbiyesinden sorumlu olduğu klasik 
aile düzeni, ailenin gelirinin sahibi sayılan kişinin 
kurallarıyla sürdüğü takdirde, fikirleri sorulma-
yan taraf varlığını idame ettirmek için benliğinin 
bir kısmını bastırmayı veya maskeler edinmeyi 
öğreniyor. Kabul etmeliyiz ki, hayat çok karmaşık, 
insanlar da çeşit çeşit. Geçindirme/geçindirilme 
mantığıyla açıklanan evlilik anlayışı zaman zaman 
bir eş/dost(velayet) ilişkisi değil, köle/efendi ilişkisi 
olarak tasavvur ediliyor. Geçindirilmeye dayanan 
ilişki zamanla kadını güçsüz düşürürken, ola ki 
eşi nazarında da ‘kaşık düşmanı’ olarak anıldığı 
bir konuma sıkıştırıyor. Efendi bazen merhamet-
li, bağışlaması da bol; pekâlâ... Ama bazen de 
öfkeleniyor ve saçını süpürge etmiş kadına, “işine 
gelmezse çekip gidersin”, diye dayatıyor tavrı-
nı. “Kadından kendisinde olmayanı isteriz;/Hasret 
yerinde kalır ve biz çekip gideriz ” diyor ya Necip 
Fazıl, “Kadın” başlıklı şiirinde.4  

Kadın emeği etrafındaki mülahazalar günü-
müzde olup bitenleri bütünlüklü olarak ele alıp 
değerlendirmenin oldukça uzağında bir ahkâmla 
sınırlı kaldığı ölçüde, bu konu üzerine konuşma-
lar da kendini tekrar eden monologlar düzeyinde 
seyrediyor. Kimi kadınlar neredeyse binlerce yıldır 
ev dışı üretimlerini sürdürüyorlar. Kimileriyse şim-
dilerde teknolojinin sağladığı kolaylıklarla evden 
çıkıp trafiğin sıkışıklığına karışmama lüksüne 
sahip olarak bir kamusal varlık geliştiriyorlar. Bir-
çok kadın günümüzde evinde fason üretim zinciri-
ne katılarak aile bütçesine katkıda bulunmaya çalı-
şıyor. Küçük ev mekânı mecburiyetten atölyeye, 
büroya dönüşüyor. Aynı işi farkına varılmayan izbe 
mekânlarda yapmaya mecbur kadınların varlığını 
hangimiz yadsıyabiliriz? Etrafımızdaki kadınların 
tamamı çekirdek ailenin konforu içinde yaşama 
şansına sahip mi? Beri taraftan kimi kadınları da 
sadece ekran seyirciliğiyle sınırlanmaya zorlayan 
bir hayat çok rahatsız ediyor olamaz mı? Mesele 
çok genel, detaylandırılmamış bir “çalışma” başlı-
ğıyla tartışıldığında, yüksek duvarların arkasındaki 
uçsuz bucaksız evlerde zamanını alışveriş/dizi/
kuaför gibi meşguliyet listesi üzerinden değerlen-
diren kadınları tartışma dışı bırakmak da şaşırtıcı 
olacaktır.  

“Beynine hava gitmiyor sanırım” demişti bir 
memure birkaç yıl önce, bana bu bağlamda mesaj 
yazan bir okuyucuma, fazla bulduğu bir soru kar-
şısında. Başörtülü kadınların vesayet altına alına-
bilir, ağzı var dili yok ya da cümlelerinin geçerliği 
olmayan kişilikler sayılmasının bir sebebi açık ki 
kamusal söylemlerden uzak tutulmaları. Kaldı ki, 
mümin kadınlar evlere çekildiğinde mümin erkek-
lerin kamusal dili kimlerle paylaştığı sorusu var 
bir de. Diğer taraftan şimdilerde, akli ve sanatsal 
yeteneklerle ilgili daha geniş kapsamlı ve yasaklı 
yılları telafiye dönük büyük bir katılım patlaması 
durumu da yaşanmakta aslına bakılırsa.  Siz karış-
mazsanız topluma, emeğine emeğiniz karışmazsa 
insanların, değerli ilkelerinizi ve önemli eleştiri-
lerinizi kime, nasıl duyuracaksınız? Bir kez daha 
çözümün “ekran”a havale edildiğini duyar gibiyim. 
Beri taraftan evler küçülerek üretken anlamların-
dan uzaklaşırken mahremiyet hakkı bile Beatriz 
Colomina’nın ifadesiyle artık bir resimde, bir 
ekranda görünmeme hakkı halini almıştır.

“Kadının çalışması” tartışmalarında sanki 
başörtülü kadının vasıfsız sayılan işçilik alanların-
da değil de, zihni bir çaba, geliştirilmesi gereken 
özel bir beceri gerektiren alanlarda varlık göster-
mesidir asıl problemli sayılan. Ne de olsa nitelik 
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gerektirmediği düşünülen alanlarda kadınlar her 
zaman çalıştılar, mecburen çalışmayı sürdürdüler. 
Başörtülü kadınlar ise hem bağlarda bahçelerde 
hem de mustazaf olmaktan ileri gelen mecburiyet-
le, hanlarda restoranlarda ve evlerde “kirli” sayılan, 
el evlerinin kirini pasını temizlemeye dönük olan 
işler alanında çalışmaya devam ettiler. El apart-
manlarında merdiven silen kadın da salt sistemin 
bir yanlışlığı olarak görünüyor, bu acı gerçekliği 
“başörtülü kadın yozlaşması” paranteziyle öteleye-
rek konforunu koruyan hülyalı bakışta.

Kamusal Dil Ortaklığından Yoksunluğun Getirdikleri 

Kadınların çalışma hayatı konusundaki indir-
gemeci bakışların mütedeyyin genç kuşak kadın-
larda ve erkeklerde bulduğu başka türlü bir yankı 
var artık. Benim kuşağım Müslüman kadın ve 
erkek arasında baskın olan vesayet ilişkisi man-
tığını velayet ilişkisi düzleminde konuşmak için 
çok çaba gösterdi. Ancak geçen yıllar içinde bütün 
o tartışmalar hiç yapılmamış gibi kadın erkek 
ilişkilerini ve kadın meselelerini son tahlilde vesa-
yet mantığıyla yorumlamanın sürmesi ve bunun 
pratiğe yansıyan tuhaf muameleleri genç kuşağın 
da sorunları vesayete itiraz eden protest bir dille 
konuşması gibi bir sonuç ortaya koyuyor.

Saygıdeğer bir hocamız bütün kadınlar sanki 
lüzumsuz yere/durup dururken çalışmak istermiş 
gibi kadınların çalışmasının erkekleri nasıl mutsuz 
ettiği üzerine açıklamalar yaptı yenilerde. Bir diğer 
değerli hocamız ise hamile kadınların sokakta 
yürümelerini eleştirirken araba ile ulaşılacak bah-
çelerden söz ediyordu. Gelgelelim bu ülkede metro 
ve otobüse binerek iş yerine ulaşmaya çalışan 
yüz binlerce kadının geçim mücadelesi somut bir 
gerçeklik. Bu kadınların çoğu da kendilerini daha 
mutlu edecek, yol kahrı çekmelerini gerektirme-
yen işlerde çalışmak isterdi. Aralarında kimileri 
belki gizli işsiz, kimileri ola ki evde ruhu daraldığı 
için çalışmak istemekte. Bunun bir kendini anlamlı 
hissetme arayışı, bir geleceğe dönük güvensizlik 
meselesi olmasının tek sorumlusu kadınlar mıdır? 
Evlerin, modern şehirlerin, “saygın kadın” algı-
larını üreten ve dolaşıma sokan kültürün, kadını 
“kaşık düşmanı” saydıran bakış açısının, ev içi 
emeğini gözden düşürerek “ev kadınlığı”nı asalak-
lıkla bir tutan tavır ve söylemlerin sorgulanması 
daha mı az önemsiz? Ne yazık ki, önemli toplum-
sal meselelerin sebepler değil sonuçlar üzerinden 
tartışılması, meseleleri doğru okumanın önüne 
sürekli yeni perdeler geriyor. 

Gündeme gelen iddialardan biri ise evli erkek-
lerin işten yorgun argın dönen eşleri yüzünden 
yaşadığı    duygusal incinme, hatta “mağduriyet.” 
Benim bu konudaki gözlemlerim ise şöyle: Asıl ev 
kadınları işten güçten yorgun düşüyor ve asıl onlar 
yaptıkları işin kıymeti bilinmediğinden daha farklı 
bir kanıtlama çabasına girişme zorunluluğunu 
duyuyor. Hatırlanacağı üzere Abdurrahman Dili-
pak camiye  “badi badi” bir yürüyüş tarzıyla giden 
dindar kadınlar üzerine yazdığı bir yazıda benzeri 
bir eleştiriyi dile getirmişti. Eş desteğinden  mah-
rumiyetle ev işlerine ve ev mekânını aşan geniş 
aile sorumluluklarına yoğunlaşan kadının  zihnini 
besleyecek ve beden formunu koruyacak faali-
yetlere    ayıracak geriye kalan zamanı kıt kanaat 
bulunabilir.

Bu tespitlerimi hayatın işe dönüştüğü post-
fordist üretim devrinde hayli irtifa kaybeden 
“değerli olan ücretli iş/emek” olgusu üzerinden 
değil, toplumsal başarı ölçülerinin elbette “fıtrat”ı 
zorlayan, zora koşan baskısı üzerinden yaptığımı 
belirtmeliyim. Bana kalırsa kadın-erkek beraber-
ce ve ister istemez bir kamusal alan y/alanını 
düzeltmeye dönük öldürücü bir faaliyet içindeler, 
kimileri açık/örtük bir dönüşüm gerçekleştirme 
umuduyla sürdürüyor bu çabayı. Değerli işin ise 
mekânı yok; o kişinin ihlâsı ve gayretiyle/çabasıyla/
sa’yi ile var ettiği bir eser. Dolayısıyla işin değeri 
sadece helalinden kazanç getiren herhangi bir işe 

Saygıdeğer bir hocamız bütün kadınlar 
sanki lüzumsuz yere/durup dururken çalış-
mak istermiş gibi kadınların çalışmasının 
erkekleri nasıl mutsuz ettiği üzerine açık-
lamalar yaptı yenilerde. Bir diğer değer-
li hocamız ise hamile kadınların sokakta 
yürümelerini eleştirirken araba ile ulaşıla-
cak bahçelerden söz ediyordu. Gelgelelim 
bu ülkede metro ve otobüse binerek iş yeri-
ne ulaşmaya çalışan yüz binlerce kadının 
geçim mücadelesi somut bir gerçeklik. Bu 
kadınların çoğu da kendilerini daha mutlu 
edecek, yol kahrı çekmelerini gerektirme-
yen işlerde çalışmak isterdi. Aralarında 
kimileri belki gizli işsiz, kimileri ola ki evde 
ruhu daraldığı için çalışmak istemekte.
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sahip olmakla sağlanmıyor olsa gerek.  Bununla 
birlikte açık ki severek yaptığımız iş bakışımızı 
güzelleştirirken, severek değilse de doğru bir amaç 
için ve layıkıyla yaptığımız işle de olgunlaşırız. 
Sahip olunan iş gerçekten değerli mi, anlamlı mı? 
Daha da önemlisi o iş her ne ise onu layıkıyla icra 
edebiliyor muyuz? Ev üzerinden çalışmak mı dedi-
niz? Artık hayatın bürokratize olduğu zamanlarda 
“ofis ev” diye bir uygulama var, ancak daha ziyade 
seçkin kesimlerin yararlandığı bir yol yordam bu.

Ofis evleri ve başka mekânları temizleyerek 
evine ekmek götüren işçi kadınlar mı? Ranciere’nin 
Filozof ve Yoksulları’nda hatırlattığı gibi: Onların 
bu tartışmalara kulak verecek kadar vakti yok. 
Evlerine vardıklarında mutfak işlerini de yaptılar 
ve yorgunluktan ölmek üzereler.5 Kadın mesele-
leri ve benzeri toplumsal eleştiriler konusunda ne 
yazık ki meramımızı aşan yorumların dolayısıyla 
da yanlış anlaşılmaya açık ifadelerin sebebi, kamu-
sal meseleleri konuşurken bir türlü mutedil olma-
yı başaramayan dilimizden kaynaklanan zaaflar. 
Kamusal dil konusunda gösterilecek özen, İslâm’ı 
beyan etme “işi” ile öne çıkan davet ve tebliğ ehli 
için herhangi bir okur-yazara göre çok daha önem-
li olsa gerek.

Velayet İlişkisi Açısından Bakma Sorumluluğu 

Soru özlü olarak şöyle özetlenebilir: Günümüz 
kadını ev hayatında mı kendini rahat hissediyor, 
kamusal alandaki varoluşlarda mı, yoksa bütün 
bunların dışında bir huzur/ mutluluk hatta rıza 
tanımının eksikliği midir, bu meseledeki tartışma-
lardan bir netice elde edilememesinin sebebi. Esa-
sında mesele öncelikle Müslüman kadını velayet 
olgusunu göz ardı etme pahasına yakınındaki bir 
erkeğe tabi tutarak onu edilgenlikle tanımlamayı 
öne çıkaran yaklaşımın kısıtlayıcılığında düğüm-
leniyor. Çünkü kadın eğer  kamusal konularda 
mümin erkekler gibi fikir sahibi sayılacak bir yet-
kinlikte görülseydi, eviyle kamusal alan arasında 
nasıl bir vakarı olması gerektiğine karar verebilece-
ği bir konuma da yakıştırılırdı.6 Aksi takdirde zayıf 
düşmesine seyirci kalınan, soyut planda da yüksek 
değerler yüklenen muhayyel bir güç kaynağıdır 
kadın; bu çelişkiyi kurcalayanlarsa, kadın veya 
erkek olsunlar, gerginlik yaratan başıbozuklardır 
olsa olsa. Muhafazakâr hissiyat açısından profi-
linde meydana gelen değişimle daüssıla acısını 
andıran bir acı yaşatan ideal (dindar) kadın, aynı 
zamanda modernizmin tahripkâr talepleri karşı-
sında başka türlü bir hayat tarzı ve ahlakı mümkün 
kılacak gücün ve yeteneğin, donanım ve iradenin 

başlıca sahibi sayılır. Oysa İslâmî ahlak kadına ayrı 
erkeğe de ayrı sorumluluklar yüklüyor değil. 

Bu bağlamda (pozitivist) modernistlerin kadın 
konusunda başka türlü bir vesayetçiliğin ifadesi 
olan toptancı yaklaşımı da öteki uçtaki tezleriy-
le bir başka aşırılığın ifadesi oluyor. Pozitivist 
modernistlerin ev işini ve anneliği değersizleştiren, 
başarı ve mutluluğu bir yarış ve rekabetin kısır 
döngüsüne bağlayan yaklaşımları çalışma hayatını 
erkeklerin iş hayatı üzerinden ölçüp biçen kıs-
taslarla kadınlar üzerinden bir baskı oluşturuyor. 
Yeni gelenekselci veya muhafazakâr Müslüman 
düşünürlerle birlikte modernistlerin de üretim ve 
çalışma hayatındaki öznellikleri hesaba katmaktan 
uzak, apaçık vesayetçi bir dile sahip oldukları söy-
lenebilir. Bu dil, mütedeyyin kadını kendi hayatıy-
la ilgili karar veremez bir duruma, en yakınındaki 
erkeğin tanımladığı bir konuma yerleştirerek yap-
tığı genellemeler bu çerçevedeki sorunları mutedil, 
gerçekçi, aynı zamanda da insaflı cevapların üretil-
mesine izin vermeyen bir boşluğa savuruyor.

Ayrıntılara girmeden yapılan “evdeki kadın” 
yüceltmesinin ev ortamında çalışma şartlarını zor-
layarak tüketen kadına gösterdiği nihai yer ise 
depresyonu ötelemek üzere çare olur diye vitrin 
ve ekran seyirciliği. Kötü iş şartlarını hayattan 
bezdiren adaletsiz iş düzenlerini ve yıkıcı gelir 
uçurumlarını eleştirmek gerekir oysa, maddi ve 
manevi sebeplerle ister istemez evinden uzakta 
çalışmaya mecbur kalan kadınları değil. Ancak 
sanırım mesele biraz da geleneğin ve modernitenin 
kadını kendi adına konuşamaz hale getiren, dilsiz 
kılan yapısında.

Tarih Bildiğimizi Sandığımız Gibi Değil Galiba

Elimize ulaşan verilere bakılırsa –ve elbette 
insanın kadın-erkek fark etmeksizin hayat müca-
delesi bunu gerektirdiği için anlaşılacağı üzere-  
tarih boyunca kadınlar ve Müslüman kadınlar 
çeşitli alanlarda isteyerek veya istemeyerek çalış-
tılar, çalışmayı sürdürdüler. Avdan veya savaştan 
dönen babalarını, kocalarını ve oğullarını bekler-
ken evleri hâle yola koymaya çalıştılar, zaman için-
de çiftle çubukla uğraşmaya başladılar. Hz. Zey-
nep, Peygamberimiz’in (s.a.v.) vefatının ardından 
Beytülmal’dan maaş aldığı halde eşi deri işçiliği 
yaparak kazandığıyla muhtaçlara yardım ediyor-
du. Hz. Ömer Şifa Hatun’u pazara müfettiş olarak 
tayin etmişti. 1000’li yıllarda Kuzey Afrika’da Müs-
lüman kadınlar hem ilim yuvası hem de sığınma 
alanı olarak hizmet gören Ribatül Bağdadiyeler 
kurdular. İbni Arabî’nin kadın hocalarından hep 
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söz edilir.  Tarih sadece bildiğimiz veya bilmeyi 
öncelediklerimizle sınırlı  birkaç metinden ibaret 
değil aslında.

 Ayşe Özkan neden seramik yapmasın,  Havva 
Sula niye Yeryüzü Doktorları’ndan biri olarak 
yeryüzünde şifa dağıtacak gezilerini sürdürmesin, 
Elif Eda’nın New York’ta sinema tahsili yapmış 
olması hangi açıdan gereksiz bulunabilir. Mer-
hum Ercümend Özkan zorla askere alındığında 
başörtüsünden dolayı Hukuk tahsilini yarıda bıra-
kan Mukaddes Özkan kupür derleme merkezinin 
işlerini öğrenmemiş miydi? Şule Yüksel Şenler, 
1970’lere doğru konferanslar vermek için Anado-
lu şehirlerini dolaşmamalı mıydı? Kasım ayında 
Boğaziçi Film Festivali çerçevesinde kadın, erkek, 
genç, yaşlı, Türk, Kürt, Bosnalı, İranlı, Çinli, Arap, 
Alman,  70 film seyrettim. Aralarında Aida Begiç 
gibi başörtülü bir yönetmenin bulunması beni 
mutlu ederdi. İran’da sokaklarda resim yaparak 
resim yapan Senube Mehdur’un fotoğraflarına 
bakarken, varlığıyla sokağa ayrı bir derinlik kazan-
dırdığını görüyorsunuz. Yaşlılığa teslim olmuyor, 
çocuksu bir oturuşla resim yapmayı sürdürürken 
caddenin kurallarını karıştırıyor.  Biri de var ki 
elma bahçelerinde tanıdım; 68 yaşındaki Zeynep 
Hanım 13 senedir Gürsu taraflarındaki bir elma 
bahçesinde tepeci olarak çalışıyor. Yukarıda “neşeli 
üretkenlik” dediğim iş alanlarında çalışan kadınları 
örnek verdim. Ancak asıl sevmediği alanlarda ve 
iş güvenliğinden yoksun, olumsuz şartlar altında 
çalışmaya mecbur kalan kadınlardan söz etmek 
gerekiyor. İçlerinden birini “Bir Çuval Dolusu İşa-
ret” başlıklı yazıda anlatmıştım. Okuma yazma bil-
miyor, ama fason üretim için el ve göz yordamıyla 
şehri dolaşmak zorunda; ona nasıl yardım edebili-
riz acaba? Peki, Tuzla Belediyesi’nin ”Gönül Elleri 
Çarşısı”nda çalışan kadınlar hangi açıdan suçluluk 
duymalılar? (Gönül Erleri Çarşısı atölyelerinin işle-
rinde engellileri ve yetimleri hatırda tuttuklarını 
da belirtmeliyim.) O çarşıda kadınlar çivi paketle-

mesinden cam işçiliğine, keçelerden yapılmış süs 
eşyalarından oyuncaklara, birçok alanda çalışıp 
evlerine ekmek götürüyorlar. İçlerinde kocasından 
şiddet gördüğü evinden daha önce hiç çıkamadığı 
hâlde günün birinde eve ekmek götürmek zorun-
luluğuyla bu atölyelerde çalışmaya başlayan da var 
gazete haberine göre, kocası çalışmadığı için evin 
bütün yükü omuzlarında olan da… İnsan bizi 
yeniden düşünmeye zorlayan  “kadının çalışması” 
tartışmalarını hayatını camcılık sanatıyla kazanan 
Tenzile Hanım’ın nasıl karşıladığını merak ediyor. 
Tenzile Hanım 3 çocuğunu tek başına büyüten bir 
kadın. Belediyenin açtığı kurslara devam ederek 
öğrendiği camcılık sanatını evinde açtığı atölyede 
meslek haline getirip para kazanmaya başlamış. 
Derken atölyesini Gönül Elleri Çarşısı’na taşıyarak 
çalışmalarını bu çarşıda sürdürmeye başlamış. 
Ayrıca geri dönüşümlü ürünlerle oyuncaklar yapı-
yor. Yani “kadının çalışması meselesi” tartışmaları-
na katılmaya vakit bulamayabilir. 

Bir de Anadolu şehirlerinden birinde tanıdığım 
Nermin var. “Asli görevlerini onun minnet etmesi 
gereken bağışlar olarak gören” kocasından ayrıldık-
tan sonra çalışma hayatına atıldı. Çalışmaya niye 
ihtiyaç duyduğunu anlatırken de “işim eşim gibi 
oldu aslında” dedi ve bu düşüncesinin sebeplerini 
şöyle açıkladı: “Maddi ihtiyacım olmadığı halde 
dul kadın olarak görülmemek için çalışmayı tercih 
ettim. Bulunduğum birim rahat bir ortama sahip. 
Daha çok kadınlar var, namazımı kılabiliyorum.”

Kendini çalışmaya mecbur hisseden kadınlara 
dönük en gerçekçi “ilgi”, çalışma şartlarını iyileştir-
meye yardım edecek eleştirileri gündemde tutmak 
olmalı. Çalışan kadınları ciddi verilere dayanma-
dan, “şadırvan fetvacısı” bir dille eleştiren vaizler 
ve kalemler keşke üç kuruş için zor şartlar altında 
ömür çürüten kadınlarla ilgili olarak da hükümete 
ve işverenlere uyarılarda bulunsalar. Fakat bu pek 
mümkün gözükmüyor. Zira onlar her ne kadar 
Kur’an hayat kitabıdır demiş olsalar da, farklı 
adreslerde süren hayatların değişik veçhelerine 
ve sahnelerine dair hikmetli bir bakış geliştirmek 
konusunda derde şifa olacak cümlelerden uzak 
duruyorlar. Hayat tarzlarıyla ilgili malumatların 
son derece yüzeysel okunduğu bir algı düzeyinde 
ise ne yazık ki en temel İslami hassasiyetler bile 
kolayca göz ardı edilebiliyor.   

Sorunları Layıkıyla Konuşmaktan Uzaklaştıran Acele

Yadsınamaz önemi haiz bir toplumsal olgunun 
siyasal gerilim ekseninde süren tartışmalar sıra-
sında çığırından çıkarılması, bu olgu etrafındaki 
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kavramların yerli yerince anlaşılmasına her zaman 
yardımcı olmuyor. Eşitlik ve farklılık olguları-
nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kadın erkek eşit 
olamaz” söyleminin çerçevesinde ve yine “fıtrat” 
okumaları bağlamında  konuşulması sanırım bu 
alandaki kafa karışıklığının sürdüğü anlamına 
geliyor. Gannuşi’nin Kur’ân ve Yaşam Arasında 
Kadın kitabı geliyor aklıma. Gannuşi, bu kitabının 
ilk bölümünde tarih boyunca İslam âlimlerinin ve 
özellikle de müfessirlerin kadın merkezli yorum-
ları değerlendirirken ikinci bölümde çağdaş dün-
yada Müslüman kadın konusunu ele alır. Kadının 
eğitimi, çalışması, iki cinsin birbirine veli olması 
ele alınırken şuna dikkat çekilir önce: “Kadın insan 
olması bakımından erkek ile eşittir, onun gibi dini 
sorumluluklarla yükümlüdür. Davranışlarından 
sorumludur, dünyada da ahrette de sorumluluğu-
nu başkasına yükleme şansı yoktur. Kendi tercih-
lerini yapar, kararlarını verir. Allah’a iman edip ona 
itaat ederek yaşamaya ya da tam tersine karar ver-
mek onun tercihidir.” Gannuşi’nin, bugün İslamî 
uyanış ve diriliş hareketlerinin tıpkı  Hz. Ayşe, Hz. 
Hatice, Fatıma gibi lider karakterli öncü kadınlara 
ihtiyacı olduğunun altını çizerken dile getirdiği 
eleştiri de doğrusu bir hayli önemli: Eğitim ala-
nında ihmal edilen kadınların farklılığı an geliyor, 
meydana gelen zayıflama yüzünden bir toplumsal 
geri çekilme sebebi olarak öne sürülüyor.7 

Bu konularda konuşurken kelimeleri aynı 
anlamda kullanmadığımız takdirde görüş ayrılıkla-
rına düşmek kaçınılmaz. KADEM tarafından geçen 
Kasım sonlarında gerçekleştirilen “Kadın ve Adalet 
Zirvesi”nde konuşmacılar arasındaydım. Bulundu-
ğum oturumda eşitlik-farklılık tartışmaları irde-
lendi. Nazife Şişman, cinsiyet eşitliğinin hazır 
cevapları olan bir konu, adalet ve eşitliğin kıyasla-
nabilir kıstaslar olmadığını dile getirdi. Müslüman 
kadınlar üzerine kitapları olan Amerikalı Margot 
Badran aile rollerinin tamamlayıcılığının modern 
bir iddia olduğunu anlattı. 

Kur’ân’da kadın ve erkeğin birbirleri üzerin-
deki hak ve sorumlulukları “eşit insan” anlayışını 
derinleştirmek üzere vurgulanıyor. Kendi zamanı 
içinde bir devrim; Germaine Tillion böyle söylerdi. 
Bakara Suresi’nde şu şekilde ifadesini buluyor bu 
devrim: “Kadınların kocaları üzerindeki hakla-
rı, kocaların onlar üzerindeki haklarına eşittir.” 
(2/228) Ayetin devamı ise şöyle: “Ancak erkekler, 
bu konuda kadınlar üzerine bir derece öncelik sahi-
bidirler.” Bu ayetlere, kadınların sosyal hayatının 
evde, üretimleri de ev hayatının sınırları içinde 
tanımlanırken her zaman atıfta bulunulur.

Mustafa İslamoğlu’nun “Kadın erkek eşitli-
ği” başlıklı yazısında yer verdiği, alıntıladığımız 
ayetlerin alışılmışın ötesine geçen şu yorumunun 
ayrıca önemsenmesi gerektiğini düşünmekteyim: 
“Doğrusu, eşitlik oran eşitliği değil Kur’anî terimle 
‘kıst’ eşitliğidir ve adil olan da budur. Ne kadar 
sorumluluk o kadar hak, ne kadar hak o kadar 
sorumluluk… Ayeti çala kalem ‘Erkekler kadın-
lardan bir derece üstündürler’ diye çevirmedim. 
Çünkü ayet boşanmış ailelerle ilgilidir. Boşayan 
koca süreç içerisinde geri dönmek istese de, kadı-
nın kocasının bu talebini reddetme hakkı vardır. 
Fakat ortada çocuk da varsa, boşanmanın iptali 
konusunda kocaya rüçhan hakkı tanınmıştır ki, bu 
da kocaya ait olan nafaka sorumluluğunun getirdi-
ği adil bir haktır.”

Meseleyi fıtrat üzerinden okursak da buradan 
velayet ilişkisine olduğu üzere “neşeli üretkenlik” 
olgusuna da ulaşırız. Fıtratımız, “eser” kurmaya 
sevk eder bizi; iz bırakmak isteriz, anlamlı, insan-
lığımıza, yaradılışımıza ilişkin şükrümüze layık bir 
iz. Metin Önal Mengüşoğlu Necm suresi 39. ayeti 
kerimesine atıfta bulunuyordu: “(İnsan) sadece 
elinin emeğinin karşılığını Allah’tan görecektir.” 
Beşerin insan haline gelmesini çeşitli biçim ve 
boyutlarda eser üretme yeteneği ve başarısına bağ-
lıyor Mengüşoğlu. Söz konusu olan “insan”dır, tek 
başına kadın veya erkek değil.

Araçların Dönüşüm Sürecinde 
Yeniden Tanımlanan “Emek”

Keşke bütün kadınlar ve erkekler fıtratları-
na uygun işlerde ve neşe içinde çalışsa! Ne var 
ki, kapitalist üretim süreçlerinde her iki cins de 
ücret elde etmek için fıtratı zorlayan sektörlerde 
ömür tüketebiliyor. Helal kazanç elde etmek için 
dökülen alın teri her türlü takdirin üstünde elbet. 
“Kadın ve Adalet Zirvesi”ndeki konuşmamda vela-
yet ilişkisini vesayet ilişkisine dönüştürmede etki-
li olan yabancılaşmanın şimdilerde daha yoğun 
olarak bir adsızlaştırılma ya da  “marka” değeri 
üzerinden görülme hissiyatı meselesi olduğunu 
anlattım. Her değeri marka üzerinden yeniden 
paketleme hırsıyla kaplanmayan bir yürek, bir 
bilinç kalmayacak neredeyse etrafımızda.

İç burukluğu, doyumsuzluk, acı, kandırılmış-
lık hissi, amaçsızlaşma… Markaların tahakkümü 
arttıkça, gezegenimizdeki adsızlar ordusu büyü-
yor. Sığınılan çatılar üşüme hissini azaltmıyor, ter-
sine cümleler giderek daha öfkeli, hırçın, saldırgan 
ve umuttan yoksun bir hale dönüşüyor. Kendini 
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ve dünyadaki konumunu “öteki” bildiği üzerinden 
tanımlamak en kestirme mücadele yolu. Bir ad/
adlandırma/adsızlık/adına layık olma çabasındaki 
kusur ve zaaflar, genç Müslümanlar için yeni adlar 
aramanın kaynağına dönüşüyor. Kamusal haksız-
lıklar gençlerdeki “hiçbir şey olma” korkusunu 
çoğaltıyor. Kadınları baskı altında tutan başarı mit-
leri, hırsları olduğu kadar öfkeleri de biliyor. Bir 
sebeple korunma arzusu kimilerini yüksek duvar-
ların gerisine çekilmeye sevk ediyor. Kamusal dil 
zaafları nedeniyle meseleleri şarlatanlığa varacak 
boyutta vülgarize eden bir dilin sahip olduğu 
yaygınlaşma istidadı, tebliğ dili yoksunluğumuzu 
gösterdiği kadar, sahip olduğumuz insanlığa ait 
hazineyi kıskanç bir dille, bazen de bağnazca ken-
dimizde saklı tutmamız gibi bir sonuç veriyor.

Bir taraftan da 1980’lerden bu yana içinde 
bulunduğum okur-yazar bir çevreyle kaynaklarla 
ilişki içinde olmayı önceleyen bir araştırma süre-
cini adımlamaya devam ediyoruz. Bu çerçevede 
telif ve tercüme pek çok kitap ve yazı okudum, 
okumayı sürdürüyorum. Buradan edindiğim bil-
giler bana/bize Kur’ân-ı Kerim’in  “Hayat Kitabı” 
olduğunu kavrattı.  Kabul edilmelidir ki,  “Hayat 
Kitabı” hayatı tek boyutlu olmaktan kurtararak, 
onun detaylarını, inceliklerini çok yönlü fark ede-
rek okunduğunda layıkıyla anlaşılıyor olsa gerek. 
Fakat aktüel gerçekliğimiz bu tahayyülün çok 
uzağında. Edep, adap meselesini bile kavramak bir 
yana fark dahi edemeyen eril dil oldukça problemli 
temsillerin yaygınlık kazanmasının sebeplerinden 
biri. Kadının çalışma hayatında yer almasıyla 
yakından ilişkili olan kamusal varlığı ve bu varlığı 
edinme dili üzerine dahi şimdiki zamanın geçin-
me/geçindirilme sorunları çerçevesinde ayrıntılı 
düşünmek bir ihtiyaç değilmiş gibi görünüyor. 
Bu bağlamdaki tekdüze bir dille iletilen yargılar 

ise, hayatı şimdiki zamanın talepleri üzerinden 
okuma konusunda içerdiği sorunlardan ötürü, 
tipik vesayet ahkâmını tekrarlamaktan öte gidemi-
yor.  Oysa Kur’ân-ı Kerim yüzlerce yıl önce kadın 
ve erkeğin ilişkilerinin niteliğini bize şu şekilde 
bildirmişti: “Mümin erkekler ve mümin kadınlar 
birbirlerinin velileridirler. Onlar iyiliği emreder, 
kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, 
zekâtı verirler ve Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. 
İşte Allah’ın kendilerine rahmet edeceği kişiler bun-
lardır. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve 
hikmet sahibidir.” (Tevbe suresi, 9/71) 

Adımız, aynı zamanda eserimiz; bunun tam 
tersi de doğru. Velayet ilişkisi duyarlığı dilimize 
layıkıyla yansımadığı takdirde bulduğu karşılık-
lardan biri farklı ad ve ibarelere dönük bir arayış 
olacaktır. Üstelik mahremiyetin kamusal alanı 
kuşattığı, Zgmunt Baumann’ın ifadesiyle “fethet-
tiği hatta sömürgeleştirdiği” zamanlardayız. Genç 
kuşak başörtülü kadınlar, neredeyse kırk yıldır 
bir önceki kuşağın yaşadığına tanık oldukları ve 
kendilerinin de devraldığı zorunlu kamusal alan 
mücadelesi sürecinde yaşadıkları yalnızlık ve hayal 
kırıklıkları nedeniyle karşılaştıkları olayları ve 
içine katıldıkları tartışmalı yargıları öfkeli bir 
sorgulamayla değerlendirmeye yatkınlar. Modern 
dünyada her şey değişirken Müslüman kadının 
değişmeyen bir sabite olarak tarifi ve bununla 
gelen beklentiler bu kuşağın genç kadınlarının 
dilinde bazen kayıtsızlık, bazen de ironi halinde 
bir sorgulamayla karşılık buluyor. Aile ve top-
lumsal ilişkiler etrafındaki yozlaşma ve idealle-
rin kadınların “sorumsuzluğu” veya “yozlaşması” 
üzerinden okunması bu gençlere kabul edilemez 
geliyor. Sorun şu ki kendi dönemimizin genç insan 
özelliklerine hitap eden tazelenmiş bir tebliğ diline 
sahip değiliz.

Gannuşi, kadının eğitimi, çalışması, iki cinsin birbirine veli olması ele alınırken şuna dik-
kat çeker önce: “Kadın insan olması bakımından erkek ile eşittir, onun gibi dini sorumlu-
luklarla yükümlüdür. Davranışlarından sorumludur, dünyada da ahrette de sorumlulu-
ğunu başkasına yükleme şansı yoktur. Kendi tercihlerini yapar, kararlarını verir. Allah’a 
iman edip ona itaat ederek yaşamaya ya da tam tersine karar vermek onun tercihidir.” 
Gannuşi’nin, bugün İslamî uyanış ve diriliş hareketlerinin tıpkı  Hz. Ayşe, Hz. Hatice, 
Fatıma gibi lider karakterli öncü kadınlara ihtiyacı olduğunun altını çizerken dile getirdi-
ği eleştiri de doğrusu bir hayli önemli: Eğitim alanında ihmal edilen kadınların farklılığı 
an geliyor, meydana gelen zayıflama yüzünden bir toplumsal geri çekilme sebebi olarak 
öne sürülüyor.
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Geçen otuz yıl içinde birçok kez konuşulmuş 
olan bu “yozlaşma” meselesini 1990’larda kale-
me aldığım bazı yazı ve kitaplarda irdelemeye 
çalışmıştım. 1995’de yayımlanan Mahremiyetin 
Tükenişi’nde, “kavvamlık” olgusu üzerine derin-
lemesine düşünmekten uzak duran Müslüman 
erkeklerin geleneğin sağladığı imtiyazlarını koru-
makta ve sahiplenmekte hayli titiz ve duyarlı dav-
ranırken, yine geleneğin yüklediği mesuliyetlerini 
yerine getirmede aynı duyarlığı ve titizliği göster-
me konusunda hangi ölçüde sorumlu davrandığı 
sorusuna cevap aramıştım. 

Benzeri tartışmalarda öncelikle kadın yazarların 
bir açıklama yapmaya zorlandıkları yargılar hem 
genellemelerle malul oluyor hem de indirgemeler-
le. Buna karşılık aile ve kamusal alan meselelerini 
bu genelleme ve indirgemelerin uzağında çözüm-
lemeye çalışan “erkek” yazarlar da eksik değil. Söz 
gelimi İsmail Kara 1993’de İzlenim dergisinde yer 
alan bir yazısında yaşanan tanımsızlık karmaşasını 
başka bir şekilde okumaya çalışmıştı. Kara’ya göre 
erkeklerin “kahramanlık, yiğitlik, velilik, şehitlik, 
hamiyet, tahammül” gibi yaradılışına, yani “fıtra-
tına” uygun özelliklerinin yerini modern zaman-
larda “iş bitiricilik, iş kotarıcılık, beceriklilik, pra-
tiklik…” gibi daha çok kadınların fıtratıyla ilişki-
lendirilen nitelikler almaya başlamıştır. Bu nitelik 
dağılmasının duygudaşlık yeteneğinin gelişmesine 
bir katkısı olduğu söylenebilseydi keşke. 

Çekirdek aile şekline yaşanılan mekânın sorun-
larıyla birlikte yöneltilen eleştiride kadının başlıca 
sorunlu olarak görülmesi ve insaflı ne de gerçekçi. 
“Fıtratımız” asli ihtiyaçlarını görmezden gelme, 
yok sayma, temayüllerini katı paketlerle adlandır-
ma ve tanımlama tavrı karşısında direnmeye çağı-
rır, itiraz etmek ister, engellendiğinde yozlaşmaya 
açılır veya kireçlenmeye başlar. 

Velayet dili yerine öne sürülen ve karşısında 
düşünen bir akıl, duyan bir yürek görmekten uzak 
duran soğuk vesayet dili, karşı cinsle konuşmalar-
da araya adeta elektrikli bir duvar örülmesi gibi 
bir sonuca yol açıyor. İnsan o duvarın iki tarafı 
da çarpıp kül edeceği hissine kapılıyor, öylesine 
gerilimli. Uzak bahçelerde gezinen “Mona Roza”, 
kadın şairlerin dizelerinde dikenleri benliğe yöne-
len bir kaktüse dönüşüyor. Değerli iş, varlığımızı 
geliştiren faaliyet, zorunlu olduğumuz çalışma, 
peşinde olduğumuz helal ekmeği bize sunacak 
fırın, mekân olarak bir karışma yaşıyor. Sayıla-
rı yüz milyonlarla ifade edilen kadın ve erkek, 

görkemli “küresel ekonomi” başlığı altında, yerel 
zorbalıklarla pekiştirilen öldürücü iş ortamlarına 
terk edilmiş durumda. 

Her zaman dile getirdiğim bir görüş var, Mohja 
Kahf’ın değerli kitabı Batı Edebiyatında Müslüman 
Kadın İmajı üzerinden bir kez daha vurgulamak 
istiyorum: Çekirdek ailede bir mücevher gibi 
korunan, gizli bahçelerde gezinen rüya kadını, 
bir Jean-Jacques Rousseau tasavvurudur. Erde-
min koruyucusu olarak cinsi latifin varlığı bir tür 
modern haremde (sözde) güvence altındadır artık; 
elleri nasırlı işçi kadından yayılan itici imgeler 
karşısında kadın cinsi romantik muhayyilede bu 
şekilde kurtarma operasyonlarına tabi kılınır. 

İç özgürlüğün yoksunluğunda muhayyel kur-
tarma operasyonlarının kadına sağlayacağı başlıca 
erdem ne merhamet olacaktır ne de tutumluluk. 
Yakın zamana kadar emek hareketlerinin başını 
çoğunlukla erkekler çekerken, tüketici hareket-
lerine asıl yön verenler ise her zaman kadınlar 
olmuştur. Sanayi kapitalizminin ve modern dev-
letin sebep olduğu erkeklerle kadınlar arasındaki 
işbölümünün bir sonucudur bu. Klâsik iktisat, 
“değer üreten emeğe” vurguda bulunur hep. Bu 
bakışta ev içi emeği bir değer üretiyor olmaktan 
uzak sayılır. Kojin Karatani “Değer üreten emek” 
ile “değer üretmeyen emek” arasındaki ayrımın 
sanayi kapitalizmiyle başladığı ve tezlikle toplum-
sal cinsiyetin etkide bulunduğu bir hal aldığını 
hatırlatıyor Transkritik’te.  

Ne evler eski evler oysa ne üretim ilişkileri 
hatta araçları geçmiştekini tekrar ediyor. Maddi 
olmayan emeğin (fikri, bilimsel, bilişsel, ilişkisel, 
iletişimsel, hissi vs…) oluşturduğu hegemonyadan 
söz ediyor Antonio Negri. Diğer taraftan kadın 
emeğinin geleneksel biçimleri olarak görülen ev 
işleri, bakıcılık, duygusal emek vs. gibi iş alanları 
giderek emeğin genel örgütlenme sistemine dâhil 
ediliyor ve bariz bir verimlilik artışı kaydediliyor. 
Emek alanı bugüne kadar dışlanmış olanlara doğru 
genişlerken değerlendirmeler de bugüne değin 
üretken görülmeyen alanlara kayıyor. Bu açıdan 
kadın emeğinin genel emek alanını kadınlaştırıl-
masından değil, değerlendirme mekânlarındaki 
değişmeden söz etmek gerekiyor. Hizmet sektö-
ründe emeğin örgütlenmesi ve ekonomisi maddi 
olmayan emeğin hegemonyasını geri dönülmez 
biçimde bütün üretim senaryolarına yayıyor.8 
Klasik emek-değer yasasıyla açıklanamayan yeni 
birikim ve sömürü biçimleri layıkıyla konuşulma-
dan kadın-ev-çalışma hayatı bağlamında yapılacak 
eleştiri hayatın talepleri kadar eleştirilerini de yan-
sıtmaktan uzak kalacaktır.
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Kadın Olmaktan Vazgeçmeye Zorlanmadan Çalışmak

Kadınların,  iş kaybı endişesi ile iş hayatını 
sürdürebilmek için kadın olmaktan kaynaklı bir-
takım özelliklerinden vazgeçmeye zorlanmak gibi 
sorunları var bir kere. Çalışma saatleri evdeki mut-
fak işleri ve çocuk bakımı alanında sorumlulukları 
dikkate alınmayacak şekilde erkek çalışanların 
durumlarına göre düzenlendiği için, kadınların 
ikili mesaisi zorlu bir tempoyu sürdürmek anla-
mına geliyor. Bu çifte mesai içinde ailenin tüke-
tim alışkanlıkları konusunda kadının sorumlulu-
ğu hem ağır hem de zamanla/mekanla yarışmak 
zorunda. Marketlerdeki ürün bolluğu karşısında 
doğru seçimleri yapabilmek nasıl mümkün ola-
cak? Mesela süt ürünlerine kostik gibi bir katkı 
maddesinin katılması gayet tabii karşılanıyorken 
alerjik hastalıkların artması karşısında mesai yor-
gunu anne eve geldiğinde bebeğine içireceği süt, 
yedireceği peynir konusundaki çaresizliği kar-
şısında kimden destek umacak? Kadına parçalı 
beden olarak bakan medya ve reklam sektörünün 
oluşturduğu baskı ve yaydığı ideal kadın imgeleri 
ayrı bir sorun. Bu imgeler dolayımıyla kadınlar iş 
yerlerinde oldukları, olmaları gerektiği gibi değil, 
olmaları beklendiği gibi bir görüntü, hal ve tavır 
sergilemeye zorlanıyorlar.  

 Beri taraftan ev içi emeğinin görünmezliği gibi 
bir problemin ne denli yıkıcı sonuçları olduğu da 
hiç bilinmiyor değil. Oysa bir kadının ev içinde 
yaptığı işler profesyonel kurumlara yönlendiril-
diğinde önemli bir maddi bedelle karşılaşıyoruz. 
Kaldı ki kurumsal hizmetlerde mevcut bir tür 
şüpheden arındırılmış, canı gönülden gerçekleşti-
rilen hizmetin kuru bir maddi karşılıkla açıklana-
mayacak önemi giderek daha fazla vurgulanıyor. 
Buna karşılık kadının ev içi emeğinin görünmez 
kılınmasının modern zamanlara özgü bir mesele 
olduğunu da düşünmüyorum. Yukarıda da değin-
diğim gibi, “kaşık düşmanı” şeklindeki deyim bu 
açıdan çok açıklayıcı. 

Gerek kadın gerekse erkek işçilerin benzeri 
ölçüde mutsuz olmasına yol açan bir saik, yaptık-
ları işe nüfuz etmelerini imkânsızlaştıran yalıtılma 
ve uzmanlaşmadır. İrigaray, “Erkeklerin yönettiği 
iş çevrelerine girebilmek için kadınlara ödetilen 
bedel, kısmen yabancı olduğu bir dil kullanımıyla 
karşı karşıya kalan her işçiye günümüzde ödetilen 
bedelle aynıdır” şeklindeki tespitiyle de İslâmcı 
kadınların modern çalışma ortamlarına getirdiği 
bir eleştiriyi paylaşıyor. Bu tespitini açmak için de 

bilgi işlem alanında kullanılan dili örnek veriyor 

ve bu dilin kullanımıyla gelen diğerlerinden yalıtıl-

ma, bilginin parçalı niteliği, bilgisayarlarca işlenen 

bilginin bellekten hızla silinmesi gibi etkenlerin 

“acı ve saldırganlık duygularına ve giderek kimlik 

yitimine yol açtığı” görüşünü dile getiriyor.

Dolayısıyla kadının çalışması denildiğinde akla 

gelen tek fotoğraf üzerinden konuşulması sorunu 

doğru okuma önünde en büyük engellerden biri. 

“Huzur Sokağımız”ı kendi ellerimizle mahalleleri 

yıkıp da yerlerine rezidanslar dikerek koruyaca-

ğımızı, mahremiyetimizi ise yüksek duvarlarla 

görünmez ve güvenlikli kılınan evlerin içlerine 

yerleştirilen dev ekranların seyirciliğiyle aşacağımı-

zı umuyor olamayız. Üretim alanlarının niteliği ve 

niceliği üzerine düşünme zamanı geldi de geçiyor 

bile.

Kur’ân’ın somut kadınını sorunlarımızı ciddi 

olarak görme korkusu nedeniyle soyutlaştırarak, 

uzak bahçelerde gezinmesi gereken düşsel varlıkla-

ra dönüştürmek suretiyle ortak bir dil oluşturmayı 

başaramıyoruz. Gannuşi’nin yukarıda değindiğim 

kitabında irdelediği gibi, çözümün vesayet diliyle 

sağlanacağı da umulamaz. Vesayet diliyle sorunları 

bildirme yerine, hayattan yükselen eleştiriye kulak 

vermenin zorunluluğu ve Seyyid Kutub’un altını 

çizdiği “Hareketin Fıkhı”nın hayat ve alınan yol 

etrafındaki kapsamlı duyarlığı üzerine düşünme-

liyiz. Elbette kadın-erkek ilişkilerini veya sadece 

kadının kamusal alandaki konumunu yorumlar-

ken alışılmış olanın üstüne hakikat ve gerçek hayat 

bağlantısı adına sarsıcı, anlamlı bir şeyler koyarak 

çamurlu bir ırmak gibi akan bu dünyayı anlamlı 

bir şekilde dönüştürebiliriz.
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  KUR’ÂN: HAKİKATİN KAYNAĞI VE HİDAYETİN REHBERİ 

KUR’ÂN: 
Hakikatin Kaynağı ve Hidayetin Rehberi

Kur’ân, insanlığın en temel problemlerine yönelmiş; doğruları, güzellikleri, 
adaletin gereklerini, huzur ve saadetin vesilelerini ayrıntılı şekilde bildirmiş, 
açıklamış ve göstermiştir. İnsanın derin, karmaşık ve çelişik problemleri kar-
şısında pasif, çaresiz, tereddütlü, şaşkın bir tutum ve tavır sergilememiştir.

Celaleddin VATANDAŞ

K ur’ân, elçisinin şahsında insanlık katına ilk 
kez vahyolunmasından bugüne kadar uza-

nan tüm zamanlarda, kendisine yönelen, sesine 
kulak veren herkese hitap etmiştir. Bu anlamıyla 
kendisine yönelen ve sesine kulak veren herkesin 
inancına ve hayat tarzına her an yeniden inmek-
tedir/nazil olmaktadır. O, hiçbir zaman, sadece 
geçmişte yaşamış bir kişiye ve onun şahsında 
bir topluma hitap eden bir kitap özelliğine sahip 
olmamıştır. O, herkese yönelmiş ilahi bir sestir. 
O, ferde de hitap ettiği gibi topluma da hitap 
etmektedir. Bazen müminlere hitap edip kalple-
rini coşturmakta, idraklerini açmakta, hayatlarını 
daha bir anlamlı kılmaktadır. Bazen münafıklara 
hitap etmekte, onların müminleri sözde aldatma-
larına karşılık, asıl aldananların kendileri olduğu-
nu açıklamaktadır. İkiyüzlülükleri nedeniyle de 
onları ağır bir azapla korkutmaktadır. Bazen müş-
riklere hitap edip içinde bulundukları durumların 
yanlışlığını ve bu büyük aldanıştan çıkış yollarını 
göstermektedir. Bazen zorbalara, zalimlere hitap 
edip en acı ve sürekli olan bir azapla korkut-
makta, saltanatlarının sonunun yakın olduğunu 
bildirmektedir. Bazen ezilmişlere, hor görülen-
lere, zayıf ve güçsüzlere hitap edip uyanmaları-
nı istemekte; zorbalara kulluktan vazgeçmeye, 
tüm zorbalara direnmeye davet etmektedir. Bunu 
yaparlarsa ezilmişliklerinin, sömürülmelerinin, 
azaba uğratılmalarının sona ereceğini müjdele-
mektedir. Bazen kadına, bazen erkeğe hitap edip 
çocuğunu nasıl yetiştireceğini, eşine nasıl davran-
ması gerektiğini açıklamaktadır. Bazen tüccara, 
bazen askere, bazen yöneticiye, bazen düşküne, 
yoksula, zengine... hitap edip durumlarını açık-
lamakta, durumlarının gereklerini bildirmektedir. 

Böylelikle herkesi ve bütün bir hayatı kuşatmak-
tadır. Bireysel ve toplumsal yönleriyle, düşünce ve 
uygulamalarıyla, inanç ve hayat tarzıyla bütün bir 
hayatın doğru olmasını sağlayan ilkelerini sun-
maktadır. Dosdoğru bir inanç sisteminin ve hayat 
tarzının olması gereken biçimini ve muhtevasını, 
herhangi bir açık nokta bırakmadan, herhangi bir 
çelişkiye neden olmadan, herhangi bir tereddüt 
veya sıkıntıya sevk etmeden en mükemmel tarzda 
açıklamaktadır. İnsana, hayatının bütün aşamala-
rında yol gösteren fonksiyonunu en mükemmel 
tarzda yerine getirmiş ve getirmeye de devam 
etmektedir. Çünkü o hakikatin kaynağı, çünkü o 
hayatın kitabı, çünkü o esenliğin davetçisi, çünkü 
o dosdoğru gidişatın rehberidir. Şimdi Kur’ân’ın 
özetlemeye çalıştığımız bu ve benzeri bazı önemli 
özelliklerini biraz daha ayrıntılı şekilde görmeye 
çalışalım:

Hakikati Bildiren Bir Kitap

İnsan, özellikle yaratılış amacını ve gereklerini 
kendi imkânlarıyla bilme gücüne sahip değildir. 
Başarısının bir göstergesi olarak insanlığın çok 
övündüğü bilim ve felsefenin tarihi bunun şahi-
didir. İnsan aklının, zekâsının ürünü olan bilim, 
nesneler dünyasına ilişkin birçok problemi çöze-
bilmekte, ama yaratılış amacı ve gerekleri konu-
suna gelince yapacağı veya söyleyeceği hiçbir 
şey bulunmamaktadır. İnsan aklının ürünü olan 
felsefe ise ulaştığı cevapların bile doğruluğunu 
test etme ve kesin olarak bilme imkânından mah-
rumdur. Bu nedenledir ki, eğer Allah bildirmemiş 
olsa insanların yaratılış amaçlarını ve gereklerini 
bilmeleri mümkün değildi. Ancak rahmeti sonsuz 
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olan yüce Allah insanlara yaratılışlarının amacını 
açıklama ve gereklerini bildirme lütfunda bulun-
muştur. İnsanların varlık amaçlarını ilgilendiren 
konudaki ihtiyaçlarını gidermiş, problemlerini 
çözmüş, gitmeleri ve gitmemeleri gereken inanç 
ve hayat yollarını göstermiştir. Kur’ân, Allah’ın bu 
büyük lütfunun gereğidir. O insanlara hakikati 
bildiren bir kaynak, inanç ve hayat tarzının dos-
doğrusunu gösteren bir hidayet rehberidir. 

Hakikatin kaynağı ve hidayetin rehberi olan 
Kur’ân, insanlığın en temel problemlerine yönel-
miş; doğruları, güzellikleri, adaletin gereklerini, 
huzur ve saadetin vesilelerini ayrıntılı şekilde bil-
dirmiş, açıklamış ve göstermiştir. İnsanın derin, 
karmaşık ve çelişik problemleri karşısında pasif, 
çaresiz, tereddütlü, şaşkın bir tutum ve tavır 
sergilememiştir. Çünkü O her şeyin yaratıcısı, 
yöneticisi, her şeyin bilgisine sahip olan yüce 
Allah’ın vahyidir. Bu nedenle Kur’ân’da filozofla-
rın, pedagogların, psikologların, ekonomistlerin, 
siyaset bilimcilerin... söyledikleri ve yazdıkların-
da görülen tekdüze, sığ, bilinmezliklerle dolu, 
yanlışlığı veya eksikliği nedeniyle sürekli değişen 
ve bu nedenle tam anlamıyla güvenilemeyen şey-
lere rastlanmaz. Sadece dünyayı veya öncelikle 
dünyayı ve onu takiben de ahireti esenlik yurdu 
yapma özlemlerinin gerçekleşmesi yolunda insan-
ları yarı yolda bırakmaz, aldatmaz, çaresizliklere 
ve pişmanlıklara sürüklemez. Bunları dün aynen 
bu şekilde gerçekleştirdiği gibi, bugün de aynen 
devam ettirmektedir. O hem dünya ve hem de 
ahireti huzur ve saadet yurdu yapma amacına 
sahip bir kitaptır. Bu amacını ise sahip olduğu 
bilgilerle, ilke ve şartlarla gerçekleştirebilecek 
niteliktedir. Üstelik bu özelliğini tarihsel bir ger-

çeklik olarak da ortaya koymuştur. Altın çağ ile 
sembolize ettikleri aydınlık ve esenliğe sadece 
söylemlerinde sahip olabilen dinlerin ve felsefe-
lerin aksine; Kur’ân, insanlık tarihinde inşa ettiği 
bir dönemle aydınlık ve esenliği yaşanmış gerçeğe 
dönüştürmüştür. Aydınlık ve esenliği inşa edeci 
oluşunu bütün tereddütlerden uzak bir şekilde 
ispatlamıştır. Tarih içinde de birçok defa bu özel-
liğini belki bütün boyutlarıyla değilse bile bazen 
büyük oranda, bazen bir kısmıyla açıkça ortaya 
koymuştur. 

“Asr-ı Saadet”i İnşa Eden Kitap

İnsanlığın altın çağ hayali bir ütopyadır; ama 
Kur’ân’ın asr-ı saadet’i tarihsel bir gerçektir. Bu 
açıdan saadet asrı gerçek oluşuyla, diğer din ve 
ideolojilerin insanları aldatma arazı olarak kul-
landıkları hayal ürünü tüm ütopyalardan ayrıl-
maktadır. Çünkü Kur’ân’ın inşa etme amacında 
olduğu birey ve toplum modeli, insan ve toplum 
gerçeğine dayanmaktadır. Çünkü o, insan ve top-
lum gerçeğini yaratan ve bilen Allah’ın vahyidir. 
Hâlbuki altın çağ tasavvurları tamamıyla hayallere 
ve zanlara dayanmaktadır. Konuyu biraz açmak 
gerekirse; ütopyalar insan oluş gerçeğine, varoluş 
gerçeğine aykırı bir kurguya sahiptirler. Örne-
ğin mensuplarının tamamının mal-mülk edinme 
duygularını yok ettikleri ve herkesin sadece baş-
kasının iyiliğini düşündüğü, hiç kimsenin hiçbir 
şekilde yanlış davranışta bulunmadığı, her zaman 
sadece eşitliğin geçerli olduğu, kötülüklerin 
hayattan kovulduğu bir toplum inşa edilebilme-
nin hayalini kurmaktadırlar. Bu insanın yaratılış 
hakikatine, mayasına aykırıdır. Bunlar kötü şeyler 
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olarak görülmeyebilir, bu nedenle de gönüllerden 
keşke böyle olsa diye geçebilir. Ama bu durum 
insanın yaratılış gayesine, iyi ile kötünün ayrış-
ması esasına dayanan imtihan şartına aykırıdır. 
Bir başka söyleyişe insan gerçeğine, insanın özüne 
aykırıdır. Bu açından, önemli olan ütopyalarla 
tahayyül edilenler değildir. Önemli olan nefsinin 
kötülük fısıltılarına rağmen hakikati, doğruyu, 
güzeli tercih edebilen bireyler yetiştirebilmek; 
bireysel olarak ele alındığında içlerinde iblise yan-
daş olma eğiliminde bulunan veya bunu uygula-
maya dönüştürenlere rağmen toplumda adaleti 
gerçekleştirebilmek; hakikati batıla, güzellikleri 
çirkinliklere, doğruları yanlışlara rağmen hâkim 
ve güçlü kılabilmektir. İşte bu hem varlığın, 
hayatın ilkeleriyle çatışmayan ve hem de yaratılış 
gerçekliğine uygun olandır. Bu açıdan asr-ı saadet 
tahayyüllerin ürettiği bir ütopya değil, yaşanmış 
bir gerçektir. Üstelik ütopyalarla tasavvur dahi 
edilemeyecek kadar mükemmel bir gerçektir. 
Zira asr-ı saadeti inşa eden Kur’ân hiçbir şekilde 
ütopya kitabı olarak insanların zihinlerinde yer 
alan bir kitap olmamıştır. O, insanlığın bireysel 
ve toplumsal hayatında her zaman açığa çıkabilen 
temel problemlerin çözümlerini vermiş ve asr-ı 
saadeti de bunlarla inşa etmiştir. Bu açıdan Kur’ân 
yeni asr-ı saadetler inşa etme imkân ve gücüne 
sahiptir. Zira tarihteki asr-ı saadet’te dosdoğru 
ve en güzel hayat tarzının özelliklerini açıklayan 
Kur’ân, aynı şeyi gerçekleştirme çabalarına refe-
ranslığını aynen devam ettiren bir kitaptır; yeter 
ki kendisine, kendisinin istediği şekilde yönelen-
ler ve uyanlar bulunsun. O, saadet asrında sadece 
bir teori kitabı olmadı; hayatın kendisine yöneldi 
ve bildirdiklerinin, açıkladıklarının doğruluğunu 
bizzat hayatın içinde yer alarak gösterdi ve akle-
debilenler için hâlâ gösteriyor; yeter ki akledebi-
lenler bulunsun. Eğer ona uyulur, onun gösterdiği 
istikamete, onun bildirdiği ve elçisinin açıklayıp 
uyguladığı gibi gidilirse dünya her zaman yeni 
asr-ı saadetlere tanık olacaktır. Çünkü O, sınırlı 
madde dünyasının içinde küçük bir alana hapsol-
muş varlığıyla hissettiği bilinmezlikler karşısında 
şaşkın ve garip duran bir filozofun, maddenin 
sayılamayacak kadar çok özellikleri arasında bir 
tanesini bulunca ne yapacağını şaşıran ve hayran-
lıktan şaşakalan bir bilim adamının, toplumları 
yöneten fakat toplumun bütün fertlerini mutlu 
kılamayan bir siyasetçinin, ekonomik hayatın 
problemleriyle baş edemeyen ve her gün bir başka 

problem karşısında çaresiz şekilde çabalayan bir 
ekonomistin, gelecek nesilleri yetiştirmeye çalı-
şan fakat yetiştirdiği çocuğun bir süre sonra nasıl 
olacağını dahi bilemeyen bir pedagogun, insanı 
tanımaya çalışan fakat tam anlamıyla bilinmez-
likler kuyusuna düşen bir psikologun, toplumun 
özelliklerini tespit etmeyi başarı kabul edip, iyi 
toplum modeli dahi önermekten aciz bir sos-
yologun... kitabı değildir. O, hayatı da, hayatın 
mensuplarını da, geçmişi de, geleceği de yaratan 
Allah’ın kitabıdır. Allah’ın insanlara gönderdiği 
dosdoğru hayatın rehberi, esenlik yurdu’nun ger-
çek ve tek davetçisidir. 

Hidayetin Rehberi Olan Kitap

Kur’ân hidayetin rehberidir. O’nun rehber-
liğinin mahiyetini anlamak için, vahyolunduğu 
zamandaki insanların genel durumlarını dikka-
te almak faydalı olacaktır. Çöl, risâlet çağının 
Arapları için, içinde yaşanılan coğrafyanın en 
önemli özelliğini oluşturuyordu. Çöl, onlar için, 
hayatlarının tamamını etkileyen ve yaşantılarının 
birçok özelliğini kendisine göre ayarlamak zorun-
da kaldıkları temel unsurdu. Çöl demek, her şey 
demekti. Zira onlar çölde doğar, çölün her türlü 
özelliklerini bizzat yaşayarak hayatlarını sürdü-
rür ve çölde ölürlerdi. Çölün en önemli özelliği, 
sürekli değişen yapısı gereği, kalıcı hiçbir şeye 
imkân sağlamamasıdır; izler silinir, yollar kay-
bolur, yönü tayin etmede kullanılan tepeler yok 
olur ve her an her şey değişir. Çöl, doğru yolu 
bulmada işe yarayacak sabit bir şeyi kendisinde 
bulundurmaz. Orada her yer aynıdır; her tarafta 
birbirinin aynısı tepeler ve uçsuz bucaksız kum 
denizi vardır. Bütün bu özellikler nedeniyle çölde 
yaşayan insanlar için, çölden geçmek zorunda 
olan doğru yolu bilmek veya bulmak, sürekli 
sahip oldukları, hiç değişmeyen bir problemi 
teşkil ediyordu. Yerleşim merkezlerinin hemen 
yanında bulunan ve oldukça dar bir alanı kap-
sayan bölgeler hariç bütün çöl, doğru yolu bula-
bilme ve menzile ulaşabilme probleminin yegâne 
kaynağını ve zeminini oluşturuyordu. 

Çölün korkutan, doğru yolu bulmayı neredey-
se imkânsızlaştıran özellikleriyle iç içe yaşayan 
risâlet çağı insanları için hâdi çok önemliydi; 
hayatî bir öneme sahipti. Bu nedenle de günlük 
hayatlarında sık kullandıkları ve anlamını çok iyi 
bildikleri bir kavramdı. Zira onlar hâdileri ara-
cılığıyla çölün bilinmezlikleri içerisindeki doğru 
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yollarını buluyorlardı. Hâdi, sıcaktan ve susuz-
luktan ölmeye neden olacak sayısız çöl yollarının 
arasından doğru olanını bulup, böylelikle gerek-
siz sıkıntılara katlanmayı engelleyerek menzile 
varmayı sağlayan rehberin ismiydi. Hâdi, Araplar 
için çölde geçen hayatları süresinde paha biçilmez 
bir değeri ve önemi ifade ediyordu; onsuz bir yere 
kıpırdayamazlardı. Kıpırdayacak olsalar, kaybo-
lup çölün sıcağında ve susuzluğunda helâk olur-
lardı. Kıpırdamayacak olsalar, bu sefer de açlıktan 
ölürlerdi. Çünkü en önemli geçim kaynaklarını 
ticarî faaliyetleri oluşturuyordu ve ticaretlerini 
yürütebilmeleri için çölü aşmaları gerekiyordu. 

Risâlet çağındaki Araplar için hâdi önemliydi; 
özellikle de Mekkeliler için. Onların hem günlük 
hayatlarının gereği olan yolculukları için, hem de 
ekonomilerinin, siyasetlerinin, toplumsal konum-
larının ve toplumlar arası imtiyazlarının selâmeti 
için çölü iyi bilen rehbere ihtiyaçları vardı. Zira 
zenginliklerinin kaynağı olan ticaret kervanları-
nın menziline gidebilmesi için doğru yolu bilen 
gerekliydi, ekonomik gelirlerin ve toplumsal iti-
barlarının kaynağı olan hac ve panayırlar için 
diğer insanların Mekke’ye gelebilmeleri doğru 
yolu bilen’lere bağlıydı. Doğru yolu bilen’ler olma-
yacak olsa, her şeyleri alt-üst olurdu. Yol bilenler, 
Mekkelilerin her şeyiydi. Zira her şeyleri onlara 
bağlıydı. 

Fakat bütün bunlara rağmen, hâdilerin de 
yollarını şaşırdıkları olurdu. Çölün her yerinde 
hâdilere güvenmek mümkün değildi. Sonuçta 
onlar da birer insandı ve çöl çok büyük olmasının 
yanı sıra, ayrıca sürekli değişen bir yapıya sahipti. 
Bu durum çöl rehberi olan hadîler için en büyük 
problemi teşkil ederdi. Ayrıca çölde birçok yehmâ 
vardı. Buralar yolculuk etmeye korkulan bölge-
lerdi. O bölgelerin uzmanları yoktu. En yetenek-
li, bilgili ve tecrübeli hâdiler dahi yehmâlarda 
yolculuk edemezlerdi. Zira o bölgeler yön tayin 
etmeyi imkânsız kılacak kadar hızlı değişkenli-
ğe ve çok daha fazla tekdüzeliğe sahipti. Bazen 
birisi yehmâda yolculuk yapmaya kalkardı da 
kendisinden bir daha haber alınamazdı. Ancak 
küçük çocukların, aptalların ve bunakların kal-
kışabileceği böylesi bir yolculuğun akıbeti baştan 
belliydi; kaybolmak. Çölde kaybolmak ise ölüm 
demekti.

Kur’ân, insanlık katına ilk indiği toplumun 
çölle ilgili düşünce, korku ve ihtiyaçlarından 
hareketle insanlığın genel gidişatını ortaya koydu-

ğu gibi, kendi özelliklerinden birisini de açıkladı. 
Buna göre esasen insanın bireysel ve toplumsal 
hayatı da çöl gibidir; bilinmezliklerle doludur. Her 
insan bu bilinmezlikleri aşmak ister; bunu ger-
çekleştirebilmek için de bilgiye ihtiyaç hisseder. 
İnsan, her şeyden önce biyolojik varlığına uygun 
olan ve olmayan şartları bilmek ve uygun şartlarda 
varlığını devam ettirmek ister. İnsan sadece biyo-
lojik varlığı için değil, başka şartlar ve durumlar 
için de bilgiye muhtaçtır. Psikolojik dünyasını 
dengede tutacak, kişiliğini her türlü olumsuz 
etkilerden koruyacak imkân ve şartları da bilmek 
ister. Toplumun bir üyesi sıfatıyla, diğer insanlarla 
olan her türlü ilişkisini en uygun, en güzel, en 
doğru şartlarda ve biçimde sürdürmeyi arzular. 
Bunların yanı sıra insan, düşünen, inanan, soran 
ve sorgulayan, varoluş nedenini bilmek isteyen, 
geçmişi ile geleceği arasında irtibat kuran bir 
varlıktır. Bu konularda da bilgi sahibi olmak, bu 
alanlarda açığa çıkan problemlerini çözmek, soru-
larını cevaplamak, durumunu anlamak, gidişatını 
doğru kılmak; kişiliğini, karakterini en güzel, en 
doğru şekilde inşa etmek ister. Tüm bu konularda 
kendisine rehberlik yapacak, yolların doğrusunu 
yanlışlarından ayırt edecek bir rehbere ihtiyacı 
vardır. İslâm davetinin referansı olan Kur’ân ilan 
etti ki, insan için bütün bir hayat yolculuğunda 
gerçek anlamda rehber/hâdi olan sadece Allah’tır: 
“Allah inananların dostudur. Onları karanlıklar-
dan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin dostları da tağut-
lardır. (O da) onları aydınlıktan karanlığa çıkarır. 
Onlar ateş halkıdır, orada ebedi kalacaklardır.” 
(Bakara, 2:257). Çünkü O, yaratılış ve varoluş 
gereklerini kendi başına bilme imkânına sahip 
olmayan insana, dünyadan ahirete uzanan yol-
culuğu sırasında en doğru tarzda rehberlik yapar 
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(Furkan, 25/31). Yardım ederek yolların en doğru-
sunu, ‘Sırat-ı Müstakim’i gösterir (En’âm, 6/153). 

Yalnız şurası son derece önemlidir ve bu 
nedenle ayetlerle birçok kez bildirilmiştir ki, 
Allah, Araplar için hayatî önem ifade eden kendi 
aralarından çıkmış insan hâdiler gibi değildir. 
İnsanların inanç ve hayat tarzları için rehber-
lik yapan filozoflar, bilim adamları, düşünürler, 
devlet adamları... isimlerine sahip olan fakat 
insanlar için rehber oldukları iddialarına rağmen 
doğru yolu bilmeyen ve kendileri de doğru yolu 
bilenin rehberliğine ihtiyacı olanlar gibi hiç değil-
dir. Onların binlerce yıldır yapageldikleri gibi 
insanları sıkıntıların, zorlukların, bilinmezliklerin 
içerisinde bırakmaz. Zira Allah öyle bir hâdidir ki 
hiçbir şeyi şaşırmaz. Zira O’nun bilemediği hiç-
bir şey yoktur. O’nun için hiçbir şekilde yehmâ 
veya muamma söz konusu değildir. Çünkü O 
her şeyi yaratan ve yönetendir. O’nun bilgisi 
dışında var olan bir şey yoktur, olamaz. Zira O, 
eşi, ortağı, benzeri olmayan yegâne Hâlık, İlâh, 
Rabb, Melik...’dir. O’nun bu sıfatları ise, insanlar 
için inançta, düşüncede ve hayat tarzında gerçek 
hâdinin sadece O olduğunun bir başka ifadesi ve 
teminatıdır. İnsanlar O’nun hâdiliğinde doğru yol 
üzerinde olurlar. Vahiy ve peygamberler ise onun 
el-Hâdiliğinin gereğidir. Bunlar insanları O’nun 
razı olduğu dosdoğru yola çağırırlar. Bu yol inan-
cın ve hayat tarzının en doğru, en mükemmel 
halini temsil eder. Kur’ân ise el-Hâdi olan Allah’ın 
insanlığa rehberliğinin bir gereğidir: “Tarafımdan 
size bir yol gösterici gelir de kim ona uyarsa, 
onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzül-
meyeceklerdir…” (Bakara, 2/38).

Açık/Anlaşılır Bir Kitap

Kur’ân’ın insanları şaşkınlığa sürükleyen 
mucizevî özellikleri pek çoktur. Bunlardan birisi 
de herkese doğrudan hitap eden bir kitap olma-
sıdır. Herkese doğrudan hitap ettiği, herkesi tek 
tek muhatap aldığı için de dili, anlatımı, üslubu 
herkesin anlayabileceği sadelikte ve açıklıktadır. 
Bu özelliğini ise sürekli dile getirerek, okudum 
ama anlamadım, sesine kulak verdim ama anla-
yamadım türü hakikate kulak tıkayan, göz kapa-
tan muhtemel gerekçeleri peşinen yok etmiştir. 
O, zorlaştırılmış, anlamı kapalı, anlaşılmaz veya 
zor anlaşılır, şifrelerle dolu, sadece uzmanlarının 
anlayabileceği bir kitap değildir. Onun keşfedil-
meyi bekleyen gizemleri, çözülmeyi bekleyen 

şifreleri yoktur. O apaçık olandır; mübindir. O’na 
yönelen, O’nu dinleyen herkes onu anlaşılması 
gereken biçimiyle, ama aklının ve anlayış gücü-
nün potansiyeli oranında anlar. Bu ise insanlara 
taşıyabileceklerinin üstünde sorumluluk yük-
lememe ilkesinin (Bakara, 2/285; Nisa, 4/28; 
Maide, 5/6; A’raf, 7/157) gereği olarak yeterli ve 
Kur’ân’ın amacına uygun olandır (Hacc, 22/78). 

Kur’ân’ın sesine kulak veren herkes tarafın-
dan anlaşılır olmasını, kişisel bir tecrübemiz 
veya kanaatimiz olarak değil, Kur’ân’ın kendini 
tanımlayışının bir gereği olarak ifade ediyor ve 
kişisel tecrübelerimizle de bunun gerçekliğine 
şahitlik ediyoruz. Sıklıkla işitilen veya okunan 
ve doğrudan Kur’ân’a kulak vermemenin, doğ-
rudan Kur’ân’a muhatap olmamanın gerekçesi 
olan Kur’ân’ın anlaşılmasının zorluğu iddiaları 
Kur’ân’a atılmış bir iftira, yanlış gidişatlar için 
uydurulmuş çok büyük bir yalandır. Zira Kur’ân 
hiçbir zaman kendisinin zor anlaşılan, sade-
ce bazılarının anlayabileceği bir kitap olduğun-
dan bahsetmemiştir. Tam aksine, kolay anlaşılır, 
her şeyiyle apaçık (mübin) bir kitap olduğunu 
bildirmiştir. “İşte bunlar apaçık olan Kitab’ın 
ayetleridir.” (Hicr, 15/1) ayeti Kur’ân’da birçok 
defa geçen ve Kur’ân’ın açıklığına, anlaşılırlığına 
şahitlik eden ayetlerden sadece birisidir. Üstelik 
bu bilgi bir çok sûrenin ilk ayetlerinden biri-
sinde yer alarak (Hûd, 11/1,2; Yunus, 1271,2; 
Şuarâ, 26/2; Kasas, 28/2; Neml, 27/1; Şurâ, 42/2; 
Zuhruf, 43/2; Maide, 5/15) özelde o sûrenin 
genelde ise Kur’ân’ın açık ve anlaşılır olduğuna 
dikkat çekilmiştir. Şunlar konuyla ilgili ayetlerden 
diğer bazılarıdır: “Bu (Kur’ân), insanlar için bir 
açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için 
bir hidayet ve bir öğüttür.” (Âl-i İmran 3/138). 
“Biz anlayan bir toplum için âyetleri ayrı ayrı 
açıklamışızdır.” (En’âm 6/98). “Bu, Rabbinin dos-
doğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir 
toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.” (En’âm 
6/126). “Andolsun, biz bu Kur’ân’da insanlar için 
her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat 
insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.” 
(Kehf, 18/54).

Kur’ân apaçık olan (mubîn), herkes tara-
fından anlaşılır bir kitaptır. Ancak bu herkes 
tespitine bazı ayetler açısından şöyle bir kayıt 
da koymak gerekmektedir. Yukarıda zikredilen 
ayetlerden anlaşıldığı üzere, Kur’ân’ın hitabı her-
kese, açıklığı ve anlaşılırlığı da yine aynı şekilde 
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herkesedir. Ama onu anlamak istemeyen, onu 
hakikatin kaynağı ve hidayetin rehberi olarak gör-
meyen kimselere o kapalı, anlaşılmaz bir kitaptır. 
Kendisini böyle kimselere kapatan bir kitaptır. 
Çünkü yukarıda mealleri verilmiş olan ayetler-
de dikkat çektiği üzere anlaşılır olmak, apaçık 
olmak özellikleri Allah’a karşı gelmekten sakınan, 
anlayan,’düşünüp öğüt alacak kimseler içindir. 
Yine ayetlerden anlaşıldığı üzere Kur’ân’ı doğru 
anlamak için bunların hepsine sahip olma zorun-
luluğu yoktur. Çünkü özellikler ayrı ayrı belirtil-
miştir. Her ne kadar bu özelliklerin her biri diğe-
riyle belirli oranda örtüşüyorsa da birisine sahip 
olmak Kur’ân’ı doğru anlamak için yeter sebeptir. 
Bu, Kur’ân’ın açık veya kapalı oluşunun insanın 
niyet ve amacıyla doğrudan ilgili olduğunu gös-
termesi açısından önemlidir. Böyle olduğu içindir 
ki, hakikatin kaynağı ve hidayetin rehberi olan 
bu kitap bazıları için küfürlerini artıran bir kitap 
bile olabilmektedir: “Andolsun ki sana Rabbinden 
indirilen bu Kur’ân onlardan çoğunun taşkınlık ve 
küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler toplumu 
için üzülme!” (Maide, 5/68).

Anlamak isteyen, hakikatin kaynağı ve hida-
yetin rehberi olarak gördüğü için ondan öğüt 
almak isteyen, onu dikkate alarak salih amellerini 
daha da artırmak isteyenler herkes için apaçık ve 
anlaşılır olan Kur’ân’la ilgili üzerinde durulması 
gereken konulardan bir diğeri de onun muha-
taplarının anlama özelliklerinin farklı olmasın 
rağmen, anlamından ve mükemmelliğinden bir 
şey kaybetmemesidir. Herkes bilir ki, herkesi 
muhatap alan bir kitap veya konuşma ortalama 
kişileri hedef alır ve o kitap veya konuşma orta-
lamanın altında anlayış gücüne sahip olanlara 
ağır, zor gelirken, ortalamanın üstündekilere ise 
basit, kolay ve hatta sığ gelir. Ama herkese hitap 
eden ve hitabının herkes tarafından anlaşılmasını 
isteyen Kur’ân, bazıları için zor anlaşılır, bazıla-
rı için de bıktırıcı basitlikte ve sığlıkta olan bir 
kitap değildir. O, kendisine yönelen ve herkes 
için büyük değer ifade eden bir kitaptır. Ona 
yönelen hiç kimse ne ‘bu kitabı anlamak çok zor; 
hiçbir şey anlamıyoruz’ der ne de ‘bu kitap çok 
basit, her şeyi sığ ve tekdüze’ der. İşte mucizevî 
özelliği üslubundaki, hakikati takdimindeki bu 
özelliğiyle kendini açığa vurmakta ve bu haliyle 
ikincisi olmayan tek bir kitap olduğunu her çağda 
ve toplumda herkese her zaman göstermektedir. 
Onun bu yönünü açıklaması açısından bizzat 

elçisinin şu sözleri oldukça anlamlı ve önemlidir: 
Kurtuluş Allah’ın kitabına sarılmaktadır. Çünkü 
sizden öncekilerin haberi ile sizden sonrakilerin 
haberi ondadır. Aranızdaki problemleri çözecek 
hükümler de ondadır. O, insanlar için önemli bilgi-
lere sahiptir; onda gereksiz hiçbir şey yoktur. Kim 
onu akılsızlığından dolayı terk ederse, Allah onu 
perişan eder. Kim iman yolunu ondan başkasında 
ararsa, Allah onu saptırır. O, Allah’ın sapasağ-
lam ipidir. O, hikmetli olan zikirdir. O, dosdoğru 
yoldur. O, kendisine uyulduğu zaman arzuların 
sapmadığı, kendisiyle konuşulduğu zaman yalan 
ve yanlış şeylerin söylenmediği, âlimlerin okuyup 
düşünmekle bitiremediği bir kitaptır. Onun ola-
ğanüstülükleri hiçbir zaman bitmez. O, cinlerin 
işitip de ‘Gerçekten biz, doğru yola ileten görül-
medik oranda güzel bir Kurân dinledik de ona 
îman ettik’ dedikleri kitaptır. Kim ondan bir haber 
getirirse, doğru söylemiş olur. Kim onu uygularsa, 
sevap alır. Kim onunla hükmederse âdil olur. Kim 
insanları ona davet ederse doğruya iletmiş olur 
(Tirmizî, Sevabü’l-Kur’ân 14; Darimi, Fedailü’l-
Kur’ân 1).

Korunmuş ve Korunacak Bir Kitap

Kur’ân, korunmuş ve yüce Allah tarafından 
korunması garanti edilmiş bir kitaptır. Onun 
korunmuşluğunu ve korunacak olmasını iki ayrı 
süreçte ele almak mümkündür. Birinci süreci 
ilahi vahyin Allah ile Resûlü arasındaki kısmı 
oluşturmaktadır. İkinci süreci ise Resûlün insan-
lara bildirmesinden kıyamete kadar devam ede-
cek zamanlar oluşturmaktadır. Birçok ayet birin-
ci süreçle ilgili bilgiler vermiş, açıklamalardan 
bulunmuştur. Bildirildiğine göre, mahiyeti biz 
insanlar için gayb olan bir özelikle, Kur’ân’ı teşkil 
edecek olan ilahi vahiy Allah tarafından Ummu’l-
Kitab’a (Ana kitap) (Zuhruf, 43/4; Ra’d, 13/39), 
Saklı Kitap’a (Vakı’a, 56/78), Levh-i Mahfuz’a 
(Korunan Kitap) (Burûc, 85/21, 22) kaydedil-
miştir. Vahiy, işleri levh-i mahfuzu korumak olan 
tertemiz, itaatkâr, güvenilir melekler tarafından 
levh-i mahfuzda koruma altına alınmıştır. Levh-i 
mahfuzda koruma altına alınan vahye ve söz 
konusu meleklerden başka hiçbir varlık/cin şeyta-
nı veya İblis iman ve itaatlerindeki pislikler nede-
niyle dokunamaz, ilişemezler (Vakı’a, 56/79). Her 
açıdan emin/güvenilir olan ve vahyin insanlığa 
ulaşma sürecinde ilk elçi olan Cibril, sonuçta 
insanlara iletilecek olan vahyi, levh-i mahfuzdan 
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alarak, kendisi gibi bir diğer güvenilir elçi olan 
peygamberin kalbine aktarmıştır. Bunun sonun-
cusunu ise Kur’ân’ın, Resûlüllah’a aktarılması 
oluşturmaktadır. Vahyin bu süreçteki bütün elçi-
leri gerçek anlamıyla güvenilir ve temiz kimseler-
dir; vahye müdahale etmeleri, değiştirmeleri, ila-
velerde bulunmaları veya eksiltmeleri kesinlikle 
söz konusu değildir. Meleklikleri nedeniyle hiçbir 
şekilde Allah’a karşı asi olmaları beklenemeyecek 
olan meleklerden zaten böyle bir şey beklenemez. 
Resûlüllah’tan ise beklenemeyeceğinin garantisini 
bizzat Allah vermiştir: “O, âlemlerin Rabbi tara-
fından indirilmedir. Eğer (Peygamber) bize isnat 
ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu 
kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah dama-
rını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı 
engelleyip ondan savamazdı.” (Hâkka, 69/43-47).

Vahyin tüm elçileri şerefli, güvenilir ve temiz 
kimseler oldukları için, Kur’ân kaynağındaki gibi 
mecid (soylu, temiz, şerefli) bir şekilde insanlık 
katına intikal etmiştir (Burûc, 85/21,22; Vakı’a, 
56/77-80). Peygamber elbette ki vahye müda-
hale edip değiştirme, eksiltme, artırma, gizleme 
gibi yollara sapmazlar, sapamazlar. Sapmazlar, 
çünkü kendileri bu yapıda kimseler değildirler; 
eğer güvenilir kimseler olmasalardı elçi olarak 
seçilmezlerdi (En’âm, 6/124). Sapamazlar, çünkü 
bunun güvencesi Allah’tır (Hâkka, 69/43-47). 
Ancak buna rağmen özel bir durumun varlığı sor-
gulanabilir. Yani, resûl, bir beşer olarak, kendisine 
vahyolunmuş Kur’ân’ı isteğinin, iradesinin dışın-
da bir değiştirme, eksiltme veya artırma yoluna 
gidemez mi? Bunlar, normal şartlarda bir beşer-
den beklenebilecek şeylerdir. Ancak bu aşamada 
Resûlüllah’ın beşer oluşunun ötesinde göreviyle 
ilgili sahip olduğu özel ve istisna özelliklerinden 
birisi açığa çıkmaktadır. Allah, insan Resûle Cibril 
tarafından aktarılan vahyi, insan Resûle intikal 
ettiği gibi korumaya almış; eksikliğe uğramasına, 
fazlalaşmasına ve değişikliğe uğratmasına müsaa-
de etmeden aynı muhteva ve oranıyla Resûlünün 
hafızasına silinmeyecek şekilde kaydetmiştir: 
“Sana Kur’ân’ı okutacağız ve sen onu unutmaya-
caksın; ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, 
açık olanı da bilir, gizliyi de.” (A’lâ 87/6-7). “(Ey 
Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için 
(ezberlemek için) dilini kımıldatma. Şüphesiz onu 
toplamak ve okumak bize aittir. O halde, biz onu 
okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy. Sonra 
onu açıklamak da bize aittir.” (Kıyâme, 75/16-19).

Ana kaynaktan; Levh-i mahfuz’dan Cibril tara-
fından alınan muhteva ve oranıyla Resûlüllah’ın 
hafızasına kaydedilen ve korunan vahiy, olduğu 
gibi Resûlüllah tarafından insanlara okunmuştur. 
Buraya kadar olan kısmıyla da vahyin insanlara 
naklinin ve sürekliliğini sağlamanın birinci aşa-
ması tamamlanmıştır. İkinci aşamaya gelince, 
Kur’ân’ın kıyamete kadar korunacağını güven ve 
müjdesini veren bizzat Allah’tır: “Şüphesiz o zikri 
(Kur’ân’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da 
elbette biziz.” (Hicr, 15/9). Kur’ân kendilerine 
geldiğinde onu inkâr edenler mutlaka cezalarını 
göreceklerdir. Şüphesiz o çok değerli ve sağlam 
bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından 
batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övül-
meye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.” 
(Fussilet 41/41,42). 

İnsanlığın toplumsal gelişim aşamasına uygun 
olarak vahyolunan ebedi hakikatlerden (vahiy-
den), son peygambere verilen hariç öncekiler, 
insanlığın toplumsal değişim sürecine bağlı olarak 
ilahi bir plan dâhilinde insanlık katından silin-
mişlerdir; Allah onların insanlık katına intikalin-
den sonrası için koruma güven ve müjdesi ver-
memiştir. Ancak Kur’ân kıyamete kadar kalması 
gereken, tekrarı veya sonrası vahyedilmeyecek 
olan bir kitaptır. Zira insanlığın toplumsal gelişim 
sürecinin en yetkin aşamasında vahyedilmiş ve 
bu haliyle de insanlığın kıyamete kadar ki bütün 
bireysel ve toplumsal problemlerine çözüm geti-
rebilecek kapasiteye ve güce sahip kılınmıştır. 

İlahi plan gereği önceki vahiylerin insan-
lık katından silinmesi kâfirlerin, müşriklerin, 
münafıkların elleriyle gerçekleştirilmiştir. Yüce 
Allah, son vahyin kıyamete kadar korunmasını 
da mümin kullarının elleri ve hafızalarıyla ger-
çekleştirmeyi takdir etmiştir. Bu nedenledir ki, 
ayet-ayet veya sûre-sûre vahyolunan Kur’ân, pey-
gamber tarafından müminlere bildirildiği anda 
bir çok mümin tarafından ezberlenerek koruma 
altına alınmıştır. Üstelik bu risaletin ilk günleriy-
le başlayan bir uygulamadır. Ebû Bekir, Osman 
b. Affan, Ali b. Ebû Talib, İbn Mesud, Talha 
b. Ubeydullah’ın oluşturduğu beş kişilik grup 
risâletin daha ilk zamanlarında İslâm’a girmişler 
ve ilk ayetleri ve sonrakilerin büyük çoğunlu-
ğu ezberlemişlerdir. Ayrıca ezberlerini sıklıkla 
Resûlüllah’a okuyarak kontrol etmişlerdir. Ayrıca 
risâletin ilk gününden itibaren Kur’ân’ın tama-
mını ezberleyenler de eksik olmamıştır. Üstelik, 
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Kur’ân’ın tamamını ezberleyenler olmasa bile 
problem olmazdı, çünkü risalet sürecinin sonun-
da onbinlerce kişi Kur’ân’ın değişik kısımlarını 
ezbere biliyorlardı. Bunların ezberlerinin birleş-
mesi, Kitab’ın tamamını açığa çıkarmaya fazlasıyla 
yeterdi. Öyle de olmuştur; Kur’ân ayetleri topla-
nıp bir kitap halinde toplanınca, Kur’ân’ın eksik-
liği veya fazlalığı konusunu gündeme getiren bir 
iddiaya rastlanmamış, tüm müminler söz konusu 
kitabı aynen kabul etmiştir. 

Tek başına ezberleme tedbiri bile Kur’ân’ın 
korunmasını gerçekleştirmeye yetecek olmasına 
rağmen Kur’ân risaletin ilk günlerinden itibaren 
yazıyla da kaydedilmiştir. Bu ilahi bir uyarının 
gereği olmuştur. Söz konusu ayette açık bir tarzda 
yaz talimatı verilmemiştir; o, daha ziyade hatır-
latma, düşündürme niteliğine sahip bir ayettir. 
Bu, risâletin ilk günlerinde vahyolunan “Kaleme 
ve yazdıklarına andolsun!” (Kalem, 68:1) ayeti-
dir. Böylesine erken bir dönemde, yazı işlerinin 
yegâne aracı olan kalemin ayetle belirtilmesinin 
ve daha da önemlisi, kalemle yazılanlar üzerine 
yemin edilerek dikkatlerin yazıya, yazıların teşkil 
ettiği kitaplara çekilmesinin önemli bir hatırlatma 
olduğu açıktır. Ayrıca, ilk zamanlar vahyolunan 
birçok ayette Kur’ân, Kitap olarak nitelenmiştir. 
Bir şeyin kitap olması, o şeyin yazılmasını gerek-
tirir. Kur’ân’ın, şahısların hafızalarına muhtaç 
olmadan korunabilmesi ve bu haliyle gelecek 
nesillere devredilebilmesi için yazı önemli bir araç 
olduğu anlaşıldığı için hemen uygulamaya geçil-
miştir. Mevcut şartlar da buna müsaitti; çünkü 
Mekke’nin okur-yazar gençlerinden Osman b. 
Affan, Ebû Ubeyde b. Cerrah ve Talha b. Ubey-
dullah İslâm’a girmiş, himayesindeki Ali b. Ebû 
Talib ise okuma yazmayı öğrenmişti. 

Kur’ân vahyolunan ilk ayetleriyle yazılmaya 
başlandığı için, Kur’ân’ın vahyolunmaya devam 
ettiği, henüz tamamlanmadığı, Resûlüllah’ın elçi-
liğini sürdürdüğü zamanlarda Kur’ân’ın birçok 
yazılı nüshası oluşmuştur. 

Kur’ân ilk vahyolunan ayetleriyle birlikte yazı-
lı kayıt altına alınmıştır. Bunun bizzat Kur’a’da 
yer alan delillerinin yanı sıra ayrıca tarihsel bir-
çok delili vardır. Mekke döneminin ilk yıllarında 
vahyolunan bir ayet, Kur’ân’ın erken bir dönemde 
yazılmaya başlandığına ve ayrıca Resûlüllah’ın 
sahabelerine yazdırdığı ayetleri okutturarak tas-
hih ettiğine şahitlik etmektedir: “(Müşrikler) 
dediler ki: ‘(Bu Kur’ân) Evvelkilerin masalların-

dan başka bir şey değil. Onları yazdırmış, sabah 
akşam onlar kendisine okunuyor.” (Furkan, 25:5). 
Vahyolunan her ayetin üstelik risâletin erken bir 
döneminde yazılarak muhafaza edildiğiyle ilgili 
tarihsel delillere gelince, bunlardan birisi Ömer b. 
Hattab’ın İslâm’a girişiyle ilgili rivayetlerdeki bil-
gidir. Ömer, kız kardeşinin evinde Kur’ân’ın yazılı 
olduğu sayfaları okuduktan sonra İslâm’a girmeye 
karar vermiştir. Yine ayetlerin risalet sürecinin 
ilk günlerinden itibaren yazılmaya başlandığıy-
la ilgili bir başka delil ise Zübeyr b. Bekkâr’la 
ilgilidir. Zübeyr b. Bekâr, Mekke döneminin 
sonlarında gerçekleşen Akabe’deki biat sırasında 
Resûlüllah’la görüştüğü zaman, Resûlüllah’ın, o 
zamana kadar vahyolunan bütün ayetleri yazı-
lı olarak kendisine verdiğini ve kendisinin de 
bu ayetleri Râfi’ye verdiğini, Râfi’nin ise onları 
Medine’ye götürerek Medinelilere okuduğunu 
bildirmiştir. Bütün bunlar Kur’ân’ın erken bir 
dönemde yazıyla tespit edildiğine şahitlik eden 
önemli delillerdir. 

Vahyin tamamlanıp, risalet görevinin bittiği 
ve Resûlüllah’ın henüz sağ olduğu dönemde 
Kur’ân birçok kişi tarafından yazılmış ve büyük 
bir topluluk tarafından baştan sona ezberlenmiş 
durumdaydı. Zaten ondan sonra da istense de 
hiçbir şeyi eksiltilemez, fazlalaştırılamaz veya 
değiştirilemez; aynen bugün olduğu gibi. Bugün 
birisi kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde Kur’ân da bir 
eksiltme veya fazlalaştırmaya yahut herhangi bir 
değişikliğe gitse, yaptığı iş kendisinden başkasını 
etkilemez ve ilgilendirmez. Çünkü Kur’ân milyar-
larca nüshası bulanan, milyonlarca kişi tarafından 
da ezberlenmiş durumdadır. Bu sayede de koru-
nacağı güvencesi tarihsel bir gerçeğe dönüşmüş, 
korunacağı müjdesi yaşanan bir hakikat olmuş-
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tur. Çünkü o, kıyamete kadar; insanlığın gelecek-
teki tüm tarihlerinde hakikatin yegane kaynağı 
ve hidayetin yegane rehberi olması takdir edilmiş 
bir kitaptır. 

Eksiği ve Çelişkileri Olmayan Bir Kitap

İnsan bir boyutuyla maddi, bir başka boyutuy-
la psikolojik, daha başka boyutuyla toplumsal ve 
keşfedilememiş daha başka özellikleriyle de daha 
başka boyutlara açılım kazanan çok yönlü bir var-
lıktır. Daha da önemlisi karmaşık bir varlıktır; çok 
boyutlu, derinlikli, birçok farklı özelliğin iç içe gir-
diği bir yapıya ve özelliklere sahiptir. Dolayısıyla 
insanın hayat tarzı da kendisi gibi çok boyutlu, 
derinlikli, karmaşık ve birçok farklı özelliğin iç 
içe girdiği bir yapıya ve özelliklere sahiptir. Böyle 
olduğu için de insan bireyini, insan psikolojisini, 
insan toplumun anlatan her kitap, her konuş-
ma ancak insanı bir yönüyle ele almakta, diğer 
birçok yönünü bilememekte veya atlamaktadır. 
Çünkü kuşatıcı bir şekilde insanın özelliklerini, 
özelliklerinin açılımlarını ele almak ve açıklamak 
insanın güç ve imkânlarını aşmaktadır. İnsanı 
anlatmak, insana bir hayat tarzı tespit etmek için 
yazılmış ve ismi din kitabı olan kitaplara bakmak 
fazlasıyla yeterlidir. İsimleri Tevrat, İncil, Avesta, 
Veda, Konfüçyüs’ün Yazıları olan bu kitapların 
tamamı da insanı, insan hayatını kuşatamadığı, 
insanı ve hayatını ele aldığı yerlerde de hakikate 
sahip olup-olmadığı bizzat yazar veya yazarları 
tarafından bilinemediği için insanın yaratılış ama-
cını ve gereklerini açıklamakta ve yerine getirme 
konusunda yığınla probleme neden olmaktadır. 
Bazısı tüm insanlığı kendi kölesi olarak gören ve 
insanlığa haksızlık yapmayı, zulmetmeyi, sömür-
meyi hakkı kabul eden bireyler inşa ederken, 
bazısı aklı devre dışı bırakarak insan oluşun en 
önemli imkânını yok eden ve insanı bilinmez-
likler içerisinde kalmasına yol açan bir anlayışı 
taraftarlarına aktarmanın çabasını yürütmekte-
dir. Bazısı sadece maddi dünyayı dikkate alıp 
tüm manevi boyutları ihmal ederek veya tersini 
yaparak, bazısı sadece bireyi esas alıp bireyin 
toplumsal boyutunu görmezlikten gelerek veya 
tersini yaparak insana farklı boyutlarda hapis-
haneler inşa etmekte ve insan özünü dahi bile-
meyen bir varlık haline getirilmektedir. Üstelik 
kendi bütünlükleri içerisinde de yığınla çelişkile-
re sahiptirler. Bir yerde söylenenle bir başka yerde 

söylenen birbirini tutmamaktadır. Bu konuda 
en tipik örnekler İncillerde bolca bulunabilir. 

Kur’ân’a gelince, Kur’ân’ın farklılıklarından 
birisi de bu alanda açığa çıkmaktadır. O insanı 
yaratan, yöneten ve her şeyiyle bilen yüce Allah’ın 
vahyi olduğu içindir ki, onda insana ilişkin hiçbir 
şey eksik bırakılmamıştır. Beden ve ruh, fert ve 
toplum, dünya ve ahiret boyutları muhteşem bir 
denge içerisinde gözetilmiş ve gerekleri açıklan-
mıştır. Onda dünya hayatını düzenleyip mükem-
melleştirecek iktisadi, siyasi, kültürel tüm ölçü-
leri; bireyin hayatına saadet kazandıracak, gön-
lünü huzurla dolduracak ilke ve şartları; toplum 
hayatını adalet temelinde inşa edecek, huzur ve 
saadeti toplumun temel özelliği kılacak kuralları 
bulmak mümkündür. Onda dünya hayatını huzur 
ve saadetle donatacak tüm ilke şartları bulmanın 
yanı sıra, ebedi ahiret hayatını esenlik yurdu kıla-
cak ilke ve şartları da bulmak mümkündür. Bu 
açıdan hiçbir şeyi eksik bırakmamış, hiçbir şeyi 
olması gerekenden daha fazla önemsemediği gibi 
daha önemsiz bir konuma da indirmemiştir. Bu 
nedenle de huzurlu, dengeli bireylerin yanı sıra 
huzurlu, adaletli toplumlar da inşa etme imkân ve 
gücüne sahiptir. Asr-ı saadette inşa ettiği bireyler-
le ve toplumla da bunu en ideal biçimiyle ortaya 
koymuştur. 

Kur’ân, insan ve toplum hayatı için, insanın 
sahip olması gereken inanç esasları açısından 
hiç eksiksiz bir kitap olduğu gibi, hiçbir şekilde 
çelişkileri de olmayan bir kitaptır. Olayların olu-
şumuna, durumların değişimine göre yaklaşık 
23 yıl gibi hiçte kısa sayılmayacak bir süreçte 
parça parça vahyolunmuş olmasına rağmen, hiç-
bir kısmı diğeriyle çatışmaz veya çelişmez. Her bir 
ayeti, çatışmasız ve çelişmesiz bir şekilde insan 
bireyi ve toplumu için gerekli bütünün parçaları-
nı oluşturur. Bu özelliğini ise ilahi oluşunun delili 
olarak ifade eder ve insanları sadece kendisinin 
hakikatin kaynağı ve hidayetin yanlışsız rehberi 
olduğunu fark etmelerini ister: “Hâlâ Kur’ân’ı 
düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, 
Allah’tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, 
mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.” (Nisâ 
4/82). Bu haliyle de o Allah katından oluşunu 
belgeler: “Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. 
Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göste-
ricidir.” (Bakara 2/2). “Bu Kur’ân, Allah’tan (indi-
rilmiş olup) başkası tarafından uydurulmamıştır. 
Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitabı 
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(Allah’ın levh-i mahfuzdaki yazısını) açıklayıcı 
olarak, indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yok-
tur. (O) âlemlerin Rabbi tarafındandır.” (Yunus 
10/37). Hâlâ tereddüdü olanlara da meydan oku-
maktan geri kalmaz: “Eğer kulumuza indirdiğimiz 
(Kur’ân) hakkında şüphede iseniz, haydin onun 
benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler 
iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve 
bunu ispat edin). Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir 
zaman yapamayacaksınız- o halde yakıtı insan-
larla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler 
için hazırlanmıştır.” (Bakara, 2/23, 24). “Yoksa 
onu (Muhammed kendisi) uydurdu mu diyorlar? 
De ki: ‘Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi siz de 
onun benzeri bir sûre getirin ve Allah’tan başka, 
çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma 
çağırın!” (Yunus, 10/38). “Yoksa ‘onu (Kur’ân’ı) 
uydurdu’ mu diyorlar? De ki: ‘Eğer doğru söyle-
yenler iseniz, haydi Allah’tan başka gücünüzün 
yettiklerini de (yardıma) çağırıp, siz de onun gibi 
uydurma on sûre getirin!” (Hûd, 11/13).

Yaşayanlar İçin Gönderilmiş Bir Kitap

Kur’ân’ın niçin vahyedildiği, Kur’ân’ın insan-
lığa lütfedilmesindeki ilahi muradın ne olduğu 
birçok ayette değişik vesilelerle ve yine deği-
şik açılardan tekrar tekrar açıklanmıştır. Buna 
göre, Kur’ân, Mekke merkez olmak üzere tüm 
çevre bölgelerde insanları, inançları ve gidişatla-
rı konusunda uyarmak (En’âm, 6/92); imanları 
ve gidişatları konusunda uyarıp, öğüt vermek 
(A’raf, 7/2); inanç, düşünce, hayat tarzı karan-
lıklarından kurtarıp doğru inancın düşüncenin 
ve hayat tarzının aydınlığına çıkarmak (İbrahim, 
14/1); insanların hakkında ihtilaf ettikleri ve 
hakikatini de bilemedikleri yaratılışa, yaratılışın 
gereklerine ilişkin konuları açıklığa kavuşturmak 
(Nahl, 16/64); kâfirlerin, müşriklerin, zorbaların 
karşısında fiziken güçsüz durumdaki müminleri 
cesaretlendirmek, dirençlerini artırmak, ayakları-
nı sağlamlaştırmak (Nahl, 16/102); kâfirleri, müş-
rikleri imanlarındaki ve hayat tarzlarından yanlış-
lıklar nedeniyle azapla korkutmak ve müminleri 
de hakikatin ve hidayetin taraftarı ve mensubu 
oldukları için edebi cennetle müjdelemek (Kehf, 
18/2); aklını kullanabilenlerin öğüt alarak iman 
ve gidişatlarını düzeltmelerini sağlamak için (Sâd, 
38/29) gönderilmiş bir kitaptır. Kur’ân’ın insan-
lara gönderiliş amaçlarıyla ilgili olarak tüm bu ve 

kısmen biraz daha farklı diğer sebepler dikkate 

alındığında hepsinin de ortak bir özelliği işaret 

ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre Kur’ân, yaşayan; 

bedenen yaşamakta olan insanlara gönderilmiş 

bir hidayet rehberidir. Onun hitabı sadece yaşa-

yanlaradır. Bu ise bir ayette açıkça ifade edilmiş-

tir: “Biz ona (Peygamber’e) şiir öğretmedik. Zaten 

ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak 

Allah’tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur’ân’dır. 

Diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsin-

ler diye.” (Yâsîn, 36/69, 70).

Kur’ân diğer dinlerin kutsal metinleri gibi 

ayinlerde okunan şiir, ölülerin arkasından oku-

nan methiye veya ağıt, ölerek hesabı kapanmış 

olanların günahlarını azaltmak için okunan kutsal 

bir metin değil; yegâne kutsal olan yüce Allah’ın, 

yaşayanları inançları ve gidişatları konusunda 

uyarmak, iman esaslarını ve dosdoğru olan bir 

hayat tazının temel ilke ve özelliklerini bildirmek, 

iman ve gidişatları dosdoğru olanları ise ebedi 

cennetle müjdelemek için… vahyettiği kitabıdır. 

Birçok ayette ölüm nedeniyle insanların imtihanı-

nın bittiği ve hesaplarının görülmesi için mahşeri 

bekleme aşamasına geçtikleri açıkça ifade edilmiş-

tir. Bu ayetlerin bazılarına göre, insana ahirette 

sadece dünyadayken yaptıklarının karşılığı vardır 

(Bakara, 2/110; Hac, 22/77; Yâsîn, 36/12; Haşr, 

59/18; Kıyamet, 75/13; İnfitâr, 82/5); insana biz-

zat kendi çalışmasının karşılığından başkası yok-

tur (Necm, 53/39,40); her insan mahşere amel-

lerini yüklenmiş olarak gelir (İsrâ, 17/13); amel 

defterine sadece yapıp-etmeleri kaydedilir; ahirete 

götürdüğü bizzat kendi yapıp-etmeleridir (Yâsîn, 

36/12, 54; Haşr, 59/18; Bakara, 2/210, 286; Nahl, 

16/111; Tûr, 52/21; Necm, 53/39; Zümer, 39/70). 

Bu nedenle Kur’ân’ı ölüler kitabına dönüştüren 

veya dönüştürmek isteyen zihniyetin; Kur’ân’ı 

ölmüşlerin amel defterlerine hâlâ sevap yazma 

aracı kabul edenlerin durum ve gidişatlarını göz-

den geçirmeleri ve henüz hayattayken Kur’ân’ın 

sesine kulak verip durumlarını gözden geçirme-

leri gerekmektedir. Unutulmasın ki o yaşayanlara 

rehberlik yapmak ve aklı, bilinci, gönlü diriltmek 

için gönderilmiş bir kitaptır. Onun sesine kulak-

larını kapayanlar, onun gösterdiklerini görmeyen-

ler ölümün en ağırıyla ölmüş kimselerdir (Neml, 

27/80; Rum, 30/52; Fâtır, 35/22).
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Müslümanlar İslâmi bilgiyi üretme cehtinden vazgeçeli beri dışa-
rıdan bir şeylere maruz kalmaya mecbur kaldılar ve böyle devam 
etmesi halinde bu mecburiyet mahkûmiyete dönüşecektir. Bugün 
Kur’ân’a dönmek demek, aslında Kur’ân zaviyesinden bir mefkûrenin 
alemdarlığını yapacak bir bilinç inşasına girişmek demektir.  

1492 Müslümanlar 
a ç ı s ı n d a n 

oldukça kritik bir tarihtir. 
Avrupalı Hıristiyanların 
hem Müslümanları hem 
de Yahudileri Avrupa 
kıtasından sürdükleri ve 
özellikle İslâm’ı hatırlatan 
her ne varsa tahrip ettik-
leri bir tarihsel süreçtir 
1492. Kudüs’e ihanet 
etmiş olmanın rahatsızlığıyla Hıristiyanlar, Avrupa 
kıtasında Kudüs’ü hatırlatan Müslümanlar ve 
Yahudilerden kurtulmanın yolu olarak tehcir ve 
tahrip stratejisini uyguladılar. Bu tarihten sonra-
dır ki Müslümanlar bugüne kadar tarihin nesnesi 
olarak varlık gösterdiler. Tarihin nesnesi olmak, 
sürekli olarak dışarıdan bir şeylere maruz kalmak, 
maruz kaldıklarını veya maruz kalmayı içselleştir-
mek demekti. Yine tarihin nesnesi olmak, bütün 
bir dünyayı kuşatacak/etkisi altına alacak felsefi, 
hikemi, edebi, bilimsel ve estetik alanda bilgi üre-
timinin durması ve hayatın her veçhesini kuşa-
tan tevhid mefkûresinin kısırlaştırılması demekti. 
Aklı devre dışı bırakmak/donuklaştırmak, hik-
meti ve irfanı terk etmek nesne olmayı besleyen 
zeminlerdi. Yani kısaca Müslümanlar İslâmi bilgi-
yi üretme cehtinden vazgeçeli beri dışarıdan bir 
şeylere maruz kalmaya mecbur kaldılar ve böyle 

devam etmesi halinde bu 
mecburiyet mahkûmiyete 
dönüşecektir. En son 
söyleyeceğimizi en başta 
söylersek bugün Kur’ân’a 
dönmek demek, aslında 
Kur’ân zaviyesinden bir 
mefkûrenin alemdarlığını 
yapacak bir bilinç inşa-
sına girişmek demektir. 
Bunun için de evvela 

kendi kavramlarımıza ve tanımlarımıza ihtiyaç 
vardır.

Renan’ın Doğuyu duygusal Batıyı ise rasyo-
nel olarak tanımlaması ve doğunun duygusal 
olduğu için felsefe yapamayacağı fikri yıllarca 
Müslümanlar tarafından bile genel kabul gören 
bir kanaatti. Son iki yüz yıldır doğrudan Batı 
tasallutuna mahkûm olan Müslümanların ken-
dilerini şarkiyatçıların tanımlamalarıyla ifade 
etmeleri yaşadığımız kimlik krizinin bam telini 
oluşturmaktadır. Oysaki Renan’ın Müslümanları/
Doğuyu duygusal olmakla suçlarken ortaya attığı 
argümanların aynısı ve daha fazlası 18. yüzyıl 
öncesi Avrupa’sın da aynen geçerliydi. Gerek 
Weber’in Avrupa’da gelişen kilise karşıtlığını açık-
larken ifade ettiği mitsel/büyüsel dünyaya başkal-
dırısı, gerekse Auguste Comte’un 18. yüzyıl önce-
si Avrupa’sını teolojik ve metafizik dönem olarak 

Kamil ERGENÇ

Müstağnileşme,
İlâhi Kelâm ve Tevhid
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tavsif etmesi Renan’ın tasnifini geçersiz kılmakta-
dır. Oryantalistlerin sömürgeleştirmek amacıyla 
yaptıkları tespitleri aynen alıp kullanmayı matah 
bir şey zannedenler, kendi kendilerini sömürgeleş-
tirdiklerini bir türlü fark edemediler. Şüphesiz en 
tehlikeli sömürgeleştirme zihni sömürgeleştirmey-
di.1 Böylesine bir sömürgeleşmeden kurtulmanın 
yolu da zihinlerin özgürleşmesiyle mümkündür.

Bugün yaşadıklarımız ve 
geçmişte yaşananlar aslında 
insanın evrendeki varlı-
ğının “ne”liği ve “nasıl”lığı 
meselesinin hangi esaslara 
göre tespit edilmesi gerek-
tiğiyle ilgilidir. İnsanın bu 
âlemdeki varlığının “ne”liği 
ve “nasıl”lığının sahih bir 
tanımlaması yapıl(a)madı-
ğında bundan hem insan 
hem de tabiat doğrudan 
etkilenmektedir. Evrendeki 
varlıklar içerisinde gerek 
akıl/şuur/bilinç taşıması 
noktasında diğer varlıklar-
dan ayrılan, gerekse sadece 
kendisini değil kendi dışın-
dakileri de ihya ve imha 
edici olması münasebetiy-
le insan, gerçek anlamda 
tanımlanamaz ve evrende-
ki yeri hususunda tatmin 
edici açıklamalar yapılamaz 
ise kargaşa ortaya çıkacak-
tır. Dolayısıyla bu tanımla-
manın beşeri esaslar çerçe-
vesinde olması gerektiğini 
iddia edenlerle, ilahi esaslar 
doğrultusunda yapılacak 
tanımlamaların en doğru 
olduğunu iddia edenler ara-
sında tarih boyunca müca-
dele sürmüştür/sürmektedir. 
Nitekim bilinen insanlık tarihi boyunca bütün filo-
zofların/ediplerin/şairlerin çabası da aslında varo-
luş sancısı çeken insanı, içinde yaşadığı bu evrende 
kim olduğu noktasında bilinçlendirme çabasıdır.

Her tanımlamanın bir sınırlama olduğu gerçeği 
hatırlandığında aslında insanı tanımlama çabasının 
insana bir sınır çizme çabası anlamına geldiği görü-
lecektir. Bu sınırın kim tarafından çizileceği mese-

lesidir kavganın asıl sebebi. Gerek beşeri gerekse 
de ilahi dinlerin asıl meselesi de evrenin en asil var-
lığı olan insanın tanımlanması ve ona sınırlarının/
hududunun öğretilmesi meselesidir. İçinde yaşadı-
ğı dünyayı ihya ve imha etme potansiyeli bulunan 
bu varlığın öncelikli olarak “ben kimim?” sorusuna 
cevap bulması gerekir ki dinler bu sorunun ceva-
bını vermek içindirler. “Ben kimim?” sorusuna 

verilen cevap aslında insanın 
dünyada nasıl bir konumda 

olacağının da cevabıdır. Bu 
soru insana, hayatını hangi 
değer sistemi üzerine kura-
cağı hususunda önemli veri-
ler sunar. İnsanın ilahi bir 
rehberliğe ihtiyaç duyma-
dan, aklı vasıtasıyla varo-
luş sancısını giderecek bir 
bilgiye ulaşıp ulaşamayacağı 
meselesi tarih boyunca tar-
tışmaların en yoğun yaşan-
dığı sahayı oluşturmuştur. 
İnsana verili olan akıl mele-
kesinin “bilme” eylemini 
bütün yönleriyle gerçekleş-
tireceği kanaatinde olanlar 
ile aklın ancak kendisine bil-
dirilenleri yine kendi mah-
dut dünyası içinde bileceği 
kanaatinde olanlar arasında 
süren mücadeleyi şimdilik 
birinciler kazanmış olsa da, 
bu telakkinin neden olduğu 
tuğyanın acı meyveleri uzun 
süredir tadılmaktadır.

Kimlik Krizinin Veçheleri

Tuğyan içerisindeki insa-
nın ancak tanrının rehberli-
ğine boyun eğerek yani “kul” 
olduğunu kabul ederek var-
lığını anlamlandırabileceği; 

akıllı olmasının onu mutlak anlamda özgür yap-
madığı; aklıyla iyi-kötü, faydalı-zararlı vb. olguları 
fark edebileceği ve hem kendisini hem de Rabbini 
tanıyabileceği; dolayısıyla varoluş sancısını gidere-
bilmesi için kendisini en iyi tanıyana ram olması 
gerektiği hakikati bugün kendisini barizleştirmek 
zorundadır. Otonom insan düşüncesinin mevzi 

İnsanın yaratılış gayesi ibadet-
tir. Kimin daha güzel eylem-
de bulunacağının Allah tara-
fından görülmesi için hayatın 
ve ölümün yaratılmış olma-
sı, insanın ibadet eksenli bir 
hayat yaşaması gerektiğini 
tazammun eder.(Mülk suresi 2. 
ayet) İbadet ise yalnızca ritü-
ellerden ibaret bir mahiyet arz 
etmez. Bilakis Peygamberimiz 
(s.a.v.)’in ifadesiyle yolda 
insanlara zarar veren bir taşın 
kaldırılmasından, müslüman 
kardeşine tebessüm etmeye, 
kişinin ailesine karşı müşfikli-
ğinden sahih bilginin peşinden 
koşturmaya kadar hayatın her 
veçhesini kuşatan bir bilinçli-
lik halinin göstergesidir. Bugün 
ibadet denildiğinde sadece 
mabetlere özgü bir ritüeller 
silsilesinin anlaşılıyor olması 
aslında Müslümanlar olarak 
ne kadar Kur’ân’ın uzağında 
yaşadığımızın da göstergesidir.
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kazanmasının neticesidir bugünkü dünyanın hali. 
Ancak insanlığın bugün içine düştüğü buhran hali, 
varlığın ifsadı, evren üzerinde kurulmaya çalışılan 
tahakküm ve nihai kertede post-modern akımla 
birlikte hakikatin bilinemezliği ve herkese özel bir 
hakikat telakkisi göstermektedir ki insanı aklıyla 
baş başa bırakanlar yeryüzü cenneti oluşturmayı 
hedeflerken, insanın ve evrenin ifsat olmasının 
yolunu açtılar. Rabbinin emrine karşı geldiği için 
kovulduğu dünyada yaşadığı korku ve ıstırabı 
iman/emniyet/güven kalesine sığınarak giderebi-
lecek olan insanoğlu, ne yazık ki kalesini kendi 
elleriyle yıkmaktadır. Otonomlaşan insan davet 
ettiği belalar içerisinde yüzmekte ve bir çıkış ara-
maktadır.

Şimdilik kurtuluşu post-modernitede bulduğu-
nu zanneden insan, bu sürecin bir zamanlar sığın-
dığı modernizm limanından sadece şekil itibariyle 
farklı olduğunu en kısa sürede fark edecek. Post-
modernizmin herkese mavi boncuk dağıtan yönü 
onu şimdilik güvenli bir limanmış gibi gösterse 
de insanın varoluş sancısına cevap üretemeyişi ve 
insanı kendi acizliğiyle baş başa bırakarak adeta 
ona tanrı muamelesi yapması çok daha büyük 
buhranların habercisidir. Böyle bir dünyada yaşa-
ma/var olma imtihanıyla yüzleşen Müslümanların 
umut olmaları ve umudun dilini tevhid mefkûresi 
bağlamında temsil etmesi gerekirken bu süreci 
zımnen kabullenmiş görünmeleri ise ciddi bir kim-
lik krizinin habercisidir. Orijinalitesi tahrif edildiği 
için hermenötik çabalarla anlaşılmaya çalışılan 
Hıristiyanlığın bilim devrimiyle yaşadığı sarsıntı 
ve kabullendiği yenilgi onu folklorikleştirirken, 
Yahudilik nasyonalist bağlamından dolayı evrensel 
dil oluşturamazken; insanlığın son kalesi olarak 
aziz İslâm dini kalmıştır.

Literatüre aydınlanma olarak giren süreç aslın-
da yukarıda ifade etmeye çalıştığımız aklın mutlak-
laştırılmaya çalışıldığı zaman dilimini ifade eder. 
Tabiata karşı mütehakkim bir tavrın geliştirildiği 
bu süreçte tanrı, insan zihninin bir ürünü olarak 
telakki edildiğinden hayatın dışına itilmiştir. Antik 
Yunan düşüncesindeki tanrıyla savaşarak bilgiye 
ulaşan Prometeus, aydınlanma sürecinin insan 
telakkisinde oldukça önemli bir rol oynamıştır. 
Hümanizm de bu düşüncenin bir yansımasıdır. 
İnsanı hakikatin yegâne ölçüsü yapma arzusunun 
bir neticesi olarak hümanizm antroposantrik/insan 
merkezci bir mahiyete sahiptir. Bu algı ortaçağ 
katolisizminin tahakküm altına aldığı insanı yeni-

den özneleştirmek ve fakat bu sefer bütün bağ-
lardan, en önemlisi de ilahi bağından, azade hale 
getirmek isteyen bir algıydı. İnsanın evrendeki 
varlıklar arasında müstesna bir yerinin olmasından 
dolayı onun hürriyetinin sağlanması ve olgunlaş-
ması olarak tanımlanan hümanizm Antik Yunan’da 
ki gök ve yer/tanrı ve insan çatışmasının ürünüy-
dü. Hıristiyanlığın doğuştan günahkâr insan algısı-
nın hümanizmi besleyen en önemli kanıt olduğunu 
unutmamak gerekir. Nitekim ortaçağ boyunca 
sadece din adamları sınıfı tanrının lütfüne mazhar 
olmuş ve diğer insanlar da şayet kurtuluş istiyor-
larsa din adamlarının rehberliği sayesinde felaha 
mazhar olmuşlardır. Aydınlanma ile tebarüz eden 
hümanizmin gerek Marksist düşünce de gerekse 
kapitalist düşüncede egemen olması ise dikkate 
değerdir. Birbirinin zıddı gibi görünen bu iki ide-
olojinin de insanı tanrılaştırmak istemesi dikkate 
değerdir. İslâm’ın Allah’la barışık, kendisine bütün 
isimlerin öğretildiği Âdem’i ile Hıristiyanlığın 
doğuştan günahkâr insanı arasındaki fark hüma-
nizmin neden İslâmi olamayacağının da işaretidir. 
Dolayısıyla bugün bazı aklı evvellerin İslâm’ı ve 
Müslümanları hümanist göstermeye çalışması en 
hafif deyimiyle cehalettir.

İbn-i Rüşd ve Gazali’nin argümanlarını kullana-
rak ve fakat onları sekülerleştirmek suretiyle hare-
ket eden aydınlanma filozofları, hassaten Gazali’nin 
dini-dünyevi ilimler tasnifini fizik-metafizik ve 
numen-fenomen ayrımına gerekçe kılmak suretiyle 
tanrı ile ilgili olan her ne varsa metafiziğin konusu 
yaparak insanı maddi alemin yegane hakimi kabul 
etmişlerdir. Tanrı, maddi âlemin dışına itildiğinde 
tabii olarak bu alemin efendisi insan olmaktadır. 
Gazali de belirginleşen dini-dünyevi ayrımı, dönem 
itibariyle Müslüman dünyaya sirayet etmiş Aristocu 
düşünme yönteminden İslâm hikmetini arındır-
ma çabası olsa da (Bulaç, 2000:170), Gazali’den 
sonrakilerin uygulamaları Müslümanlar arasında 
dünyevi ilimler olarak tarif edilen fizik, matematik, 
kimya, coğrafya vs. alanlarda durağanlığı beslemiş 
ve sadece dini ilimler alanındaki çalışmalarla yeti-
nilmiştir. Tanrısal iradeden bağımsız olarak telakki 
edilen maddi alemin otonomlaşmış insanın eline 
verilmesi, evrene tahakküm etme sürecinin de 
başlangıcı olmuştur. Artık insan merkezli hakikat 
algısı yegane hakikat olarak kendisini barizleştir-
mektedir. Bunun tabi neticesi olarak ortaçağın bilgi 
tekelini elinde tutan kilise ve din adamları yerle-
rinden edilmiş, onlardan doğan boşluğu ise bilim 
adamları ve üniversiteler doldurmuştur.
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İlerleme, tersinmez zaman algısı, değişim, geli-
şim, evrim gibi kavramları merkeze alan aydın-
lanma düşüncesi, insanlık tarihini de doğrusal 
bir hareket içerisinde konumlandırarak geleneği, 
aslında dini red üzerine kuruldu. Bu red insanı 
kadim kültüründen koparma ve bir yeryüzü cen-
neti inşa etme amacı taşıyordu. Gök ile olan bağı 
koparılan insan elbette ki yer de kendine uygun 
bir cennet inşa etmeliydi. Bu cennet ise gelecek-
teydi. Dolayısıyla geçmiş her zaman için bugün-
den geri, gelecek ise hem bugünden ileri hem de 
daha iyiydi. Tarih bilimi de bu tasniften nasibini 
almış ve ilkellikten medeniliğe doğru “ilerleyen” 
bir süreç olarak tavsif edilmiştir. Gelenekle/kadim 
kültürle bağı koparılan insan modern paradigma-
nın esiri olmaya başladı. Geleneğin değer verdiği 
aile, aşiret, kabile, cemaat bağları da zayıfladığı 
için insan savunmasız olarak ulus-devletlerin avı 
durumuna getirildi. Artık insan hem daha rahat 
kontrol edilebilmekte hem de daha kolay yön-
lendirilmektedir. Bu süreçte insan, özgür olduğu 
yanılgısıyla her yeni güne bağımlılık mahkûmu 
bir varlık olarak uyandı. Ürettikleri kendisini esir 
aldı ve kâinatın bu an aziz varlığı zillete duçar 
oldu. Tek bir ilaha kul olmayı nefsine yedireme-
di, ancak kendisi için üretilen onlarca puta ram 
olmayı da özgürlük zannetti. 

Sanayi devrimiyle birlikte oluşan artı değerle-
rin Avrupa dışına taşınması sürecinde ise modern 
paradigmanın ürettiği bilgi önemli rol oynadı. 
Oryantalizmin gelişmesi tamda böyle bir süreçte 
mümkün oldu. Avrupa merkezci insan-tanrı-
evren algısının küreselleştirilmesi için ortaya 
konan çabalar aynı zamanda taşra olarak görü-
len Dünya’nın geri kalanını sömürgeleştirmeyi 
ve birörnekleştirmeyi hedefliyordu. Napolyon’un 
Mısır işgaliyle başlayan süreç aynı zamanda Batılı 
algının Müslüman dünyaya dayatılması, yani içeri-
den bir dönüştürme çabasının neticesiydi. Yanında 
getirdiği entelektüeller ordusuyla Napolyon, kla-
sik işgal yöntemlerinden farklı olarak zihin-
sel sömürgeleştirme sürecini başlatmış oldu.

İnsanın tarihi serüvenindeki bilme arzusu 
neyi, niçin ve nasıl bilmeliyim soruları etra-
fında şekillenmiştir. Bu bilme arzusu herhangi 
bir huduttan/sınırdan bağımsız olduğunda ya 
da insan bilgisiyle her şeyi ihata edebileceği 
kanaatine vardığında “müstağnileşme” denilen 
durum ortaya çıkmaktadır. Bu durum insanın 
kendine yetebileceğini zannetmesi ve kendisini 

“norm koyucu” olarak telakki etmesi sürecini de 
beslemektedir. Burada söz konusu edilen bilme 
arzusunun bizatihi kendisi değildir. İnsan elbette 
ki bilmek isteyecektir. Ancak bilme eyleminin 
sınırlı olduğunu unutması onu “hadsiz” yapabil-
mektedir. Bilim devrimiyle kilise/papazlar yerine 
ihdas edilen bilim adamlarının ve üniversitelerin 
zamanla metafizik alana dâhil olan konuları da 
aklileştirmeye çalışmaları bilme arzusunda ki 
hadsizliğin neticesidir.2 Böylece insan, tanrısını 
tahayyül edebilen bir varlık haline getirilmiştir. 
Ortaçağ katolisizminin bilgide tekel olmak sure-
tiyle işgal ettiği yer artık bilim tarafından işgal 
edilmektedir. Bugün ise bilimde yaşanan “iler-
leme” varlığın fıtratıyla oynayabilecek duruma 
gelmiştir. İnsan kopyalama ve/veya tohumların 
genleriyle oynama çabaları bu had bilmezliğin 
neticesidir. Had/hudut tanımayan insan tanrısıyla 
kopardığı bağı bir türlü kuramamaktadır.

Batı için dine dönmek artık çok zordur. 
Kendisi tanrılaştırılan insanın şimdi başka bir 
tanrının buyruğu altına girmesi oldukça zor 
görünmektedir. Çünkü dine dönmek, ortaçağın 
efsanevi, mitolojik, büyüsel alanına geri dön-
mek olarak anlaşılmaktadır. Bu nedenle de Batı 
da dinle temas şimdilik muhafazakârlık üze-
rinden kurulmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda 
artan muhafazakâr tutumların arkasında dine 
duyulan bu özlem yatmaktadır. Kendi elleriy-
le yaptıklarından ötürü sebep oldukları fesat, 
şimdi kendilerini de tüketmeye başladığı için 
bu durumdan nasıl kurtulacaklarının hesabını 
yapmaktadırlar. İslâm’ın yegâne melce olduğunu 
Batılılar Müslümanlardan daha iyi bildiği için, 
Hıristiyanlığa yaptıklarının aynısını, Müslümanlar 
eliyle, İslâm’a yaparak kendi tarihi tecrübelerinin 
aynısını Müslümanlara da yaşatmak istemektedir-
ler. Bu cendereden çıkmak için Müslümanların 
tevhid hakikatini bir mefkûre olarak sistemleş-
tirmeleri gerekmektedir. Ancak bu kolay bir iş 
değildir. Bunun için insanlık tarihini esaslı bir 
okumaya tabi tutmak; dünyanın bugünkü şekline 
nasıl geldiğinin farkında olmak ve bugün dünya-
ya nizamat veren düşüncenin köşe taşlarını tespit 
ederek, hem felsefi/hikemi hem de edebi/este-
tik veçheden kritiğe tabi tutmak gerekmektedir. 
Özellikle tanrı-insan-evren tasavvurunun tarihi 
seyir içerisinde değişmesinin(tağyir) nasıl bir 
kırılmaya sebep olduğu; tanrı-insan-evren arasın-
daki organik bağın zedelenmesiyle ortaya çıkan 
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keşmekeş halinin, başta varoluş sancısı çeken 
insan teki olmak üzere, evren üzerinde meydana 
getirdiği tahribattan kurtuluşun nasıl mümkün 
olacağı üzerinde derinlemesine tefekkür etmek 
gerekmektedir.

 Tevhid mefkûresinin ilk ve en önemli ayağını 
Allah’ın mutlaklık makamında olan tek varlık 
olarak kabul edilmesi, norm/ilke/kanun koyucu 
olarak sadece Allah’ın tanınması yani rab/terbiye 
eden, ilah/hükmeden, şari/kanun koyucu olarak 
kabul edilmesi oluşturur. Bu kabul insanın evvela 
bir hududunun olduğunu ve bu hududun bir 
neticesi olarak rab-kul ilişkisinin bu dünyada 
geçerli tek ilişki biçimi olduğunu tazammun 
eder. İnsan’ın varlık amacı ‘’kul’’ olarak rabbinin 
rızasına muvafık eylemlilikler içerisinde olmaktır. 
Evren, mutlaklık makamında bulunan Allah tara-
fından yaratılmıştır ve yine onun koyduğu kanun-
lar/sünnetullah çerçevesinde deveran etmektedir. 
Aristo’nun, aşkınlık gerekçesiyle, Allah’ın insanla-
rın yaşadığı bu bayağı dünyayla ilgilenmeyeceği, 
dolayısıyla onun kendisini temaşa ettiği ve bu 
sufli dünyanın otonom bir varlık olduğu kanaati-
nin aksine, İslâm’ın Allah’ı her an bir yaratma/var 
etme, dua edenin duasına icabet etme ve kuluna 
şah damarından daha yakın olma gibi hususi-
yetlere sahiptir. Yine İslâm’ın Allah’ı, Ortaçağ 
katolisizminin insanı doğuştan günahkar gören 
ve sadece belli bir sınıfın uhdesinde kurtuluşun 
mümkün olduğunu savunan ceberut bir tanrı 
değil, yarattığı ile barışık, onu yeryüzü sürgünü-
ne gönderdiğinde dahi rehberliğini esirgemeyen, 
kurtuluş/felah yollarını bizzat kendisi gösteren ve 
lütuf ve ihsanını her daim kuluna bahşedendir. Ve 
yine İslâm’ın Allah’ı, aydınlanmacıların iddia ettiği 
gibi insan zihninin bir ürünü değil, insan zihninin 
tasavvur edemeyeceği ve fakat kalp yardımıyla 
tasdik edeceği aşkınlık makamının yegane sahibi 
olarak vardır. Allah zaman ve mekandan münez-
zeh olduğu için zaman ve mekanda varolan/yara-
tılan insan tarafından tasavvur edilemez. Çünkü 
zaman, madde ve hareket varsa vardır. Mekan 
ise ancak madde için söz konusudur. Maddede 
ki artma, eksilme, dönüşüm gibi değişimler de 
bu mekanda meydana gelir. Mekan, kuşatan cis-
min iç yüzeyi ile kuşatılan cismin dış yüzeyinin 
karşılaşmasının çağrıştırdığı ve sadece eni ve 
boyu olan bir yüzeydir. Zaman ise maddenin yer 
değiştirmesiyle meydana gelen hareketi saymak, 
hızını ve sükununu belirlemek içindir. Hareketin 

ise bağımsız bir varlığı yoktur. Dolayısıyla madde-
hareket-zaman varlıkları bir ve beraberdir. Biri 
diğerinden önce veya sonra değildir.3 Allah’a 
zaman-mekân-hareket isnat etmek onu madde-
leştirmek olur ki bu onun aşkınlığını zedeler. 
Yaratılmış bir varlık tarafından tasavvur edilebilen 
bir tanrının ise aşkınlığından bahsedilemez.

Bu noktada insan-Allah, insan-insan ve insan-
evren ilişkisi tanıma(irfan/marifet) ile mümkün-
ken; Allah-insan, Allah-evren ilişkisi bilme(ilm) 
ile mümkündür4. Dolayısıyla insan Allah’ı “bile-
mez” fakat “tanıyabilir”. Çünkü bilme, bir şeyi 
bütün hususiyetleriyle ihtiva etmektir. Bu nedenle 
insan Allah’ı ancak ve ancak kendisini tanıttığı 
kadarıyla tanıyabilir. Yani kul “ben Allah’ı biliyo-
rum” yerine “ben Allah’ı tanıyorum” demelidir. 
Aynı durum insan-insan ve insan-evren ilişkisi 
için de geçerlidir. İnsan, hemcinsi olan başka 
bir insanı ancak muhatabı kendisini tanıttığı 
kadarıyla tanıyabilir. Onu bütün hususiyetleriyle 
bilemez. Bundan dolayıdır ki uzun süre görüşe-
mediğimiz bir tanıdığımızla karşılaştığımızda  
“beni bildin mi?” değil “beni tanıdın mı?” deriz. 
Ya da yeni karşılaştığımız biriyle muhabbet kur-
mak için atılan adımın adı “tanışmadır”, “bilişme” 
değil. Nitekim evren için de aynı şey geçerlidir. 
Evrenin ne olduğu ve niçin öyle olduğu sorusu 
tarih boyunca âlimlerin/mütefekkirlerin/filozof-
ların en fazla meşgul oldukları soru olmasına 
rağmen ancak o günkü bilgileri muvacehesinde 
tespitler yapabilmişlerdir. Nitekim bazı tespitleri 
sonradan meydana gelen bilimsel gelişmelerle 
yanlışlanmış bazıları ise doğrulanabilmiştir. Fakat 
tam anlamıyla evreni “bilme” gerçekleşmemiştir 
ve dünyanın nihayetine kadar da gerçekleşemeye-
cektir. Yakın zamanda CERN’de yapılan deneyler-
le insanın bu “bilme sancısı” giderilmeye çalışılsa 
da yine bugünkü bilimsel veriler ışığında tespitler 
yapılabilmekte ve ancak bu tespitler nihai olama-
maktadır. 20. Yüzyılın başına kadar maddenin en 
küçük yapı taşı atom olarak bilinirken şimdi atom 
altı parçacıkların bulunmuş olması da insanın 
bilgisinin sınırlılığını ve dönemselliğini göster-
mektedir. Bu zaviyeden olmak üzere insan evreni 
tam anlamıyla bilemez ve fakat evrende içkin 
kanunları/sünnetullahı tespit edebilir ki buna da 
tanıma denir. Bu bağlamda İslâm arifleri “nefsini 
tanıyan(irfan/marifet) rabbini tanır(irfan/marifet)” 
diyerek yukarıda ifade etmeye çalıştığımız duru-
ma dikkat çekmişlerdir. Yani insanın kendi nef-
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Tevhid, mustağnilik temayülü bulunan 
insanı her daim Allah’a bağımlı olduğu 
gerçeğini izhar ederek evvela insanı ken-
disinden/nefsinden ardından da diğer 
insanları azgınlaşma tehlikesi bulunan 
bu varlıktan korumaktadır. Yani tevhid 
insanla-insan, insanla-evren ve insanla-
Allah arasına bir “sınır/had” çizmektedir. 
Bu sınırın ihlali durumunda ortaya çıkabi-
lecek durumlarla ilgili muhatabını uyara-
rak ‘’sınır ihlali’’ yapmamasını yani haddi-
ni/hududunu bilmesini salık vermektedir.

sini “bilmesi(ilm)” de mümkün değildir. Nefsini 
ancak belli bazı hususiyetleriyle tanıyabilir. İlim 
kavramının irfan kavramını ihtiva eden yönü 
hatırlandığında bilmek ve tanımak arasındaki fark 
da ortaya çıkmaktadır. “Allah yarattığını bilmez 
mi(ilm)” (Mülk suresi 14) ayeti de gösteriyor ki, 
Allah zerreden küreye bütün yarattıklarını tüm 
hususiyetleriyle bilir(ilm). Dolayısıyla en iyi bile-
nin norm koyucu olarak kabul edilmesi insanın 
dünya sürgününü anlamlı kılması için gereklidir. 
En iyi bilenin yerine bilenler ihdas etmek tevhid 
akidesine halel getirecektir ki bu durum şirke 
kapı açmaktır.

Allah’ın mutlaklık makamında oluşu Allah-kul 
arasındaki tüm aracıların reddedilmesini gerekti-
rir. Peygamberler, rab-kul ilişkisinin nasıl olması 
gerektiğini bizzat yaşayarak öğreten birer örnek 
şahsiyetlerdir. Allah’la yaratan-yaratılan, rab-kul 
ilişkisi haricinde bir ilişkisi olduğuna, birtakım 
özel yetenekleri gereği kendisinden bazı sorum-
lulukların kalktığına veya bir takım özel ritüel-
lerle Allah’la özel bağlar kurduğuna dair iddiada 
bulunmak hiçbir insanın haddi değildir. Allah 
kendisine yak(ın)laşma arzusunda olanın kalbini 
ve aklını berraklaştırabilir ve/veya ona ilahi ikram 
ve bağışlarda bulunarak basiretini, ferasetini, iza-
nını arttırabilir. Ancak bu durum o kişinin ken-
disini bağlar ve kulluk makamından azat edildiği 
anlamına gelmez. İnsanın hayatında rab-kul iliş-
kisinin olmadığı bir an dahi yoktur. Bu nedenle 
mutlak anlamda iktidar sahibi sadece ve yalnızca 
Allah olarak kabul edilmek zorundadır. İnsanın 
iktidarı ancak Allah’ın rızasına muvafık olursa 
kayda değerdir. İnsan halife olma hususiyeti 

gereği Allahın mutlak adaletini yeryüzünde tesis 
etme çabasında olmakla mükelleftir. İnsan-insan 
ve insan-evren ilişkisi de bu adaletten nasibini 
almak durumundadır. Allah’ın mutlaklığı kabul 
edildiğinde, insana ve evrene bakış değişecektir. 
Bacon’un evrene işkence ederek onun sırlarına 
ulaşma arzusu ile Freud’un insanı şiddet/öfke/
gazap ve cinsellik diyalektiğine mahkûm eden 
varsayımları; Descartes’in “düşünüyorum o halde 
varım” ifadesinde içkin varlığı düşünce ile müm-
kün kılan önermesi; Sartre’ın hümanizmin zirve-
si kabul edilebilecek varoluşçuluğu, Camus’un 
bohem halinin “isyan ediyorum o halde varım”a 
evirilen anarşizmi; kapitalizmin insanı homo-
economicus olarak konumlandırması gibi çabalar, 
insanın en iyi bilicisi dışındaki tanımlamaların 
acizliğini gösterir.

İnsanın Ne’liği ve Kimliği

İslâm’ın tevhid mefkûresinde insan özgürdür. 
Hatta öylesine özgürdür ki kendisini yaratanı/
yaşatanı ve kendisine ikramlarda bulunan tanrı-
sını dahi inkâr edebilmektedir. Dolayısıyla insanı 
değerli kılanda onun bu özgürlüğüdür. O tercih-
lerini kendi iradesiyle yapar ve bu tercihleriyle 
var oluşunu değerli/anlamlı kılar. İnsanın özgür 
olması bizzat Allah’ın isteğidir. Allah’ın mutlak 
âlim olması, insanın iradesini ipotek altına alan ve 
onu tanrısal bir cebrin mahkûmu haline getiren 
bir durum değildir. İradi eylemlilikleri sayesinde-
dir ki insan, meleklerin dahi fevkinde bir konuma 
sahiptir. Melekler, kendilerine emredilenin dışına 
çıkamazken insan rabbine hasım kesilebilmek-



58

 Umran • Ocak 2015

D O S Y A
D

O
S

YA
“K

U
R

’Â
N

’D
AN

 A
LI

P
 İL

H
AM

I…
”

  MÜSTAĞNİLEŞME, İLÂHİ KELÂM VE TEVHİD 

tedir.( Yasin suresi 77. ayet) İradi eylemleriyle 
insan, kemal ve zeval derecelerini tadar. Gazali’ye 
göre iradi eylem, seçme imkânının bulunduğu 
durumlarda gerçekleşen eylemlerdir. Yani bir 
fiilin gerçekten bizim fiilimiz olabilmesi için o 
fiilin tarafımızdan bile-isteye yapılması gereklidir. 
Harici bir zorlamanın/baskının altında icra edilen 
eylemler iradi eylem olarak kabul edil(e)mez-
ler.5 Bu bağlamda Allah-insan ilişkisinde insan 
bile-isteye yaptığı eylemler nedeniyle mesuldür. 
Mükâfatı veya mücazatı bu mesuliyet çerçevesin-
de berraklaşır.

Nitekim Kur’ân göklere, yere ve dağlara sunu-
lan emaneti insanın kabul ettiğini ifade eder.
(Ahzab suresi 72. ayet) Bu yönüyle insanın diğer 
canlılarla biyolojik olarak ortak yönleri olsa da 
ilahi emanete sahip çıkması yönüyle mahlûkat 
içerisinde oldukça müstesna bir yere sahiptir. 
Kendisine bahşedilen akıl nimeti sayesinde tef-
rik, temyiz, tasnif, sebep-sonuç ilişkisi kurma 
gibi meziyetlerle donatılmıştır. Bu meziyetleriyle 
varoluşu hayatı boyunca devam eden insan kema-
lat düzeyine çıkabilecek bir imkânı da sufli ve 
den’i seviyelere inecek potansiyeli de bünyesinde 
barındırır. Nefsine ilham edilmiş olan takva ve 
fücur(Şems suresi 7-8. ayetler), hayatı boyunca 
onda bir çatışmanın kaçınılmazlığını gösterir. Bu 
çatışma zannedildiği gibi Allah-şeytan çatışması 
değildir. Çünkü şeytan da Allah’ın yarattığıdır 
ve Allah-şeytan çatışması ifadesi şeytana Allah’la 
denk bir pozisyon atfettiği için kabul edilebilir 
değildir. Oysa ki Kur’ân şeytanın Allah’ı rab ola-
rak tanıdığını beyan etmektedir.(Hicr suresi 39. 
ayet)İnsanın benliğindeki bu kavga, insani yüce-
liş için gereklidir. İnsan nefsini tezkiye eder ve 
rabbine layık bir kul olma çabasında olursa kalp-
akıl uyumu/muvazenesi gerçekleşir ve insan-ı 
kâmil makamına ulaşılır.

 İnsanın nefsinde akıl, öfke/gazap ve şehvet 
içkindir. İlk İslâm filozoflarından Yakup b. İshak 
el-Kindi Eflatun’dan mülhem olarak aklı meleğe, 
öfkeyi köpeğe, şehveti ise domuza benzetir. Akıl, 
öfke ve şehvetin kontrolü altına girdiğinde insan 
den’i/sufli/bayağı olana temayül eder. Akıl, öfkeyi 
ve şehveti kontrolü altına almaya başladığında ise 
insani yücelişin önü açılmış olur. Çünkü insanlık 
yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız üzere bir 
oluş sürecidir. Yani kimisi daha az insan iken 
kimisi daha çok insandır. Bu zaviyeden olmak 
üzere Türkçede “insanlıktan nasibini almamış” 

veya “bu nasıl insanlık!” ya da “azıcık insan ol!” 
gibi oldukça güzel ifadeler bulunmaktadır. İnsan 
kavramının bizatihi kendisi de ünsiyet/yakınlık 
kuran ve bilhassa Allah’la kurbiyet tesis etmeye 
mütemayil olmak demektir. Ayrıca hemcinsiyle 
beraber yaşamaya yatkın, yani bir başına kalama-
yacak evsafta bir varlık demektir ki bu nedenle 
insan doğuştan medenidir denilmiştir.6

İnsan olma süreci İslâmi literatürde hubut/
düşüş olarak adlandırılan süreçle birlikte başla-
mıştır. Melek olma ya da ebedileşme ayartısına 
kanan Âdem’in(insanın prototipi) ceza olarak 
masumiyet makamından, kavganın/düşmanlı-
ğın olduğu dünya âlemine düşüşü ve akabinde 
Rabbinden bir ihsan olarak öğrendiği isimlerle 
tövbe ve istiğfarda bulunarak nedâmet getirmesi 
onu insanlığın numunesi olarak müstesna bir 
yere taşımıştır. Âdem, suçunu itiraf ederek ve rab 
olarak tanıdığı mutlak varlıktan bağışlanma dile-
yerek, antik Yunan’ın ve Hıristiyanlığın tanrıyla 
kavgalı veya doğuştan günahkâr insan algısını 
yıkmıştır. Allah, Âdem’i yeryüzünde dahi biçare 
bırakmamış, onun felahı için gereken her türlü 
ikramda bulunmuştur.

Peygamberimiz(s.a.v.)’in dilinden Kur’ân’da 
nakledilen “ben de sizin gibi bir beşerim” (Fussilet 
suresi 6. ayet) ifadesinde geçen “beşer” kavramı 
insan ile eşdeğer değildir. Kur’ân kavramlarının 
otantikliği ve kullanıldığı yerde başka bir kav-
ramın kullanılmasının mümkün olmayışı, “ben 
de sizin gibi bir insanım” değil de “beşerim” 
ifadesinin neden kullanıldığının hikmetini öğren-
memizi salık verir. Beşerliğin daha çok insanın 
metabolik/biyolojik/organik yönüne işaret ettiği 
ve Peygamber(s.a.v.)’in Mekkeli muhataplarının 
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soyut/beşerlikten nasiplenmemiş bir varlığın irşat 
ediciliğine olan vurgularının cevabı olarak ken-
dileri gibi yeme, içme, üreme vb. fonksiyonlara 
sahip olan bir varlığı işaret etmesi bakımından 
beşer kavramının kullanılmış olması insan-beşer 
ayrımının önemini imgeler.7 Beşerlik biyolojik/
metabolik bir özellikken, insanlık hayatın sonuna 
kadar devam eden bir “oluş sürecidir” ki niha-
yetinde insan-ı kâmil denen mertebe ilahi rızayı 
istihkak etmiş insanı tavsif eder.

İnsanın benliğinde sürekli olan çatışma onun 
olgunluk derecesine varmasında önemli bir işlev 
görür. Şeytan olarak temsil edilen ayartı/iğfal ile 
takva sürekli bir çatışıklık içerisine girerek süfli 
olana temayül göstermesini salık verirken takva 
cephesi kâmil mümin olma yönünde telkinlerde 
bulunur. Nefis kemal sürecinde belli mertebeler-
den geçerek nihayetinde rabbinin razı olduğu ve 
onunda rabbinden razı olduğu bir kıvama gelir. 
Bu süreç insanın aklını kalp ile uyumlu kılması, 
öfke/gazap ve şehvet duygusunu gemleyebilmesi 
ile mümkündür. Buradan müfrit riyazet anlayışı 
çıkarılmamalıdır. Tevhid mefkûresi muhatabına 
hayatın tam orta yerinde muttakice bir tavır alışın 
gerekli olduğunu beyan eder. Riyazet/inziva ve 
nefis terbiyesi cemaatten kopuk, bencilce yapılan 
bir fiil değil, hayatı tevhid hakikati çerçevesinde 
yeniden imar etmek içindir. Hint mistisizminde, 
Hıristiyanlığın acı çekerek arınma telkininde veya 
Doğu dinlerindeki Bâtıni yönelişlerde olduğu 
gibi madde-mana ayrımından beslenen dualist 
bir bakış değil, insan gerçekliğini kabul ede-
rek bu gerçeklik bağlamında bir nefsini terbiye 
etmenin metodunu sunar tevhid. Öfke ve gazap 
neftse içkin olduğundan reddedilemez. Ancak 
tevhid mefkûresi öfkeyi ve gazabı Allah düş-
manlarına karşı kullanmayı salık vererek muha-
tabına kendisinde içkin olan duygularla nasıl 
ilahi rızaya muvafık eylemler geliştirebileceğini 
öğretir. Şehvet nefiste içkindir ve bu duygunun 
ortadan kaldırılması tevhidin hedefi değildir. 
Tevhid mefkûresi muhatabına şehvetini evlenmek 
suretiyle tatmin etmesini ve Salih/Saliha nesiller 
yetiştirmesini telkin eder. Herhangi bir kayıttan 
bağımsız kaldığında yıkıcı/örseleyici ve zulmedici 
hale gelebilen öfke ve şehvet tevhid mefkûresiyle 
Dünyayı mamur etmeye dönük kullanılabilmekte-
dir. Modern paradigmanın en önemli nakısası da 
esasında burada ortaya çıkmaktadır. İnsan, öfke/
gazap/şiddet ve cinsellik temelinde tanımlandığı 

ve bu duygularını hadsizce tatmin etmeye sürük-
lendiği için buhrana gark olmuş durumdadır. Bu 
buhran nedeniyle içinde yaşadığımız dünya ifsat 
edilmiş bir dünya olmuştur/olmaktadır. Nefiste 
içkin bu iki önemli duygu Freud’un da temel fel-
sefesini oluşturmuş nitekim Freud insanın varo-
luşunu bu duygularla açıklama yoluna giderek 
aslında bir anlamda Kindi’den etkilendiğini beyan 
etmiş ancak Kindi’nin tasnifini sekülerleştirerek 
hudutsuz bir benlik inşa etme yolunu seçmiştir. 
Hudut tanımayan/haddini bilmeyen insan, öfkesi-
ni tabiata ve hemcinsine yönelterek yıkıma sebep 
olurken şehvetini tatmin içinde her türlü baya-
ğılığı denemektedir. Bu durum aziz kitabımızın 
“hevasını ilah edineni gördün mü?” beyanındaki 
taşkınlığı izhar etmektedir.

İnsanın yaratılış gayesi ibadettir. Kimin daha 
güzel eylemde bulunacağının Allah tarafından 
görülmesi için hayatın ve ölümün yaratılmış 
olması, insanın ibadet eksenli bir hayat yaşaması 
gerektiğini tazammun eder.(Mülk suresi 2. ayet) 
İbadet ise yalnızca ritüellerden ibaret bir mahiyet 
arz etmez. Bilakis Peygamberimiz(s.a.v.)’in ifade-
siyle yolda insanlara zarar veren bir taşın kaldırıl-
masından müslüman kardeşine tebessüm etmeye, 
kişinin ailesine karşı müşfikliğinden sahih bilgi-
nin peşinden koşturmaya kadar hayatın her veç-
hesini kuşatan bir bilinçlilik halinin göstergesidir. 
Bugün ibadet denildiğinde sadece mabetlere özgü 
bir ritüeller silsilesinin anlaşılıyor olması aslında 
Müslümanlar olarak ne kadar Kur’ân’ın uzağında 
yaşadığımızın da göstergesidir. Mabetlerin gerçek 
hayattan arındırılmış mekânlar haline getirilmesi, 
dünya kelamının konuşulmasının dahi kabul 
edil(e)memesi, ataerkil kültürün etkisiyle kadın 
ve çocukların mabetlerden uzaklaştırılması ve 
ulus-devletin kutsallarının tebcil edildiği yerler 
olarak mabetlerin konumlandırılması nasıl bir 
krizle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. 
Resûl(s.a.v.)’in Medine’ye hicretle birlikte hemen 
mescit inşa etmesi ve mücadelesini bu mescit 
ekseninde yürütmesi gösteriyor ki Müslümanlar 
hayatı mabet/mescid/cami ekseninde inşa edeme-
dikçe necat bulamayacaklar. Çünkü mabet/mes-
cit/cami, toplum kavramına karşı cemaat olmayı, 
birey kavramına karşı kul olmayı, seküler para-
digmaya karşı da muvahhid olmayı icbar eder.

İnsanın Allah’la olan ilişkisi yukarıdan aşağı-
ya vahiy aşağıdan yukarıya ise dua yoluyladır.8 
Vahiy Allah tarafından belli bir tarih kesitinde 
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belli bir mekâna ve belli bir sürede peyderpey 
indirilmiş, üzerinde şek ve şüphe bulunmayan 
mutlak bir bilgi/eylem kaynağıdır. Kendisine tabi 
olanı karanlıklardan(zulumât) aydınlığa(nura) 
çıkarır. Yani sırat-ı mustakim üzere kılar. Dua 
ise insanın hayatının her aşamasında ilahi yar-
dıma muhtaç ve ilahi murakabe altında oldu-
ğunun bir nişanesi olarak acizliğin Allaha izhar 
edilmesidir. Allah’ın dua edenin duasına icabet 
edeceğini buyurması(Bakara suresi 186. ayet) 
aslında Aristocu atıl tanrı fikrinin ne kadar kof 
olduğunun da bir göstergesidir. Allah kullarını 
sürekli olarak murakabe altında tuttuğundan 
kendisine ilticada bulunan kuluna bağış ve ikra-
mını, keyfiyetini ancak kendisinin bildiği bir 
şekilde yapar. Bu durum resulün ihsan tanımında 
-yani Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmek; “sen 
onu göremiyorsan da o seni görür”- belirginlik 
kazanmaktadır.

İlahi Kelamın Bütünlüğü ve Muhataplar

Vahyin belli bir tarih-zaman kesitinde belli 
bir mekânda belli bir topluluğa gelmiş olması 
onun aşkınlığının önüne geçmez. O,yarattığını en 
iyi bilen tarafından indirildiği için her zaman ve 
zeminde muhatabını irşat edicidir. Kelam-ı ilahi 
zaman ve mekan değiştiği için değişen konuları 
ele aldığı için değil, zaman ve mekanın değişme-
siyle değişmeyen konuları ele aldığı için aşkındır; 
yani zaman ve mekanı aşkın konular yoksa zaman 
ve mekanı aşkın hükümler de yoktur.(Cündioğlu, 
2005:85) İlahi Kelamın dilinin geldiği topluluğun 
dili olması, hitabının ve ikna şeklinin o toplumun 
algısına uygun olması da onun aşkınlığına halel 
getirmez. Allah zaman ve mekândan münezzeh 
olduğundan ilahi kelamda zaman ve mekâna 
bağımlı/mahkûm değildir. Ele aldığı konular dik-
katli bir şekilde tahlil edildiğinde görülecektir ki 
Kur’ân, insanlık tarihi devam ettiği müddetçe  
“mesele” olarak gündeme gelebilecek tüm husus-
larla ilgili en sahih kaynaktır. Hayatın bizzat 
içinde ve peyderpey nazil olması aziz kitabımızın 
soyut, afakî, hamasi, teorik gibi yaftalamalardan 
da uzak olduğunu, hayatın içinde yaşanan hadi-
selerle birebir bağlantılı olarak bir terbiye metodu 
izlediğini göstermektedir.

Kur’ân meseleleri ele alış tarzı tamamen ken-
dine özgüdür. İlahi kitabın kavramsallaştırmaları 
ve değerlendirmeleri modern bilimsel yöntemler-

le açıklanamaz. Kur’ân’ın tarihi bir meseleyi ele 
alıyor oluşu tarih biliminin metodolojisi çerçeve-
sinde değerlendirilemeyeceği gibi evren ve insan 
tanımı da fizik, psikoloji, kozmoloji gibi bilim 
dallarının argümanlarından ziyade kendi hakikat 
telakkisinin bağlamına uygunluk arz etmektedir. 
Bu nedenle Kur’ân’ı bir tarih, felsefe, psikoloji 
kitabı olarak değerlendirmek veya ondan bilim-
sel sonuçlar istinbat etmeye kalkışmak doğru 
bir yaklaşım olmayacaktır.(Mevdudi, 2009.22) 
Bilimdeki sınırlılık ve değişebilirlik olgularının, 
aşkınlık hususiyeti bariz olan bir kelamın anlaşıl-
masında yeterli olamayacağı göz ardı edilmemesi 
gereken bir durumdur. Bilimin bugün doğru 
dediğini yarın yanlışlaması mümkün ve muhte-
melken, kitabımızın bugün doğru dediğini yarın 
yanlışlaması mümkün değildir. Onu anlamak 
isteyen her kim olursa olsun evvela önyargıların-
dan arınmak mecburiyetindedir. Varolan düşün-
cesini meşrulaştırmak ya da zaten kanıksadığı bir 
hayatı onaylatmak amacıyla Kur’ân’a yaklaşmak, 
vahyin özne oluşunu kabul etmemek anlamına 
geleceğinden sorunludur.

Unutmamak gerekir ki vahyin muhatabı 
insandır. Allah yarattığı bu mükerrem varlığı 
muhatap almak suretiyle onun varoluş sancısını 
giderecek bir reçete sunarak, gerek hemcinsle-
riyle olan münasebetlerini nasıl düzenleyeceğini 
gerekse de yaşadığı dünyayı mamur etme sorum-
luluğunu nasıl yerine getireceğini ona öğretmiştir. 
Vahyin ilke ve prensipleri hayattan kopuk değil 
bilakis hayata tatbik edilebilecek yani pratiği olan 
ilke ve prensiplerdir. Bu yaşanabilirliği sayesinde 
aziz İslâm, çölün verimsiz topraklarında yaşayan 
bedevi bir toplumu insanlık ailesinin en müs-
tesna şahsiyetleri haline getirmiş ve bir benzeri 
daha olmayan bir hızla etrafını etkisi altına alarak 
çağının en kudretli medeniyetlerini dize getirmek 
suretiyle küresel/evrensel bir din olmuştur. Tevhid 
mefkûresinin bayraktarlığını yapmanın verdiği 
özgüvenle İslâm ordusu neferi İran Kisra’sı karşı-
sında  “sizi kula kulluktan Allah’a kulluğa çağı-
rıyoruz” diyebilecek bir celadet ve şecaat abidesi 
haline gelmiştir. İslâm, Freud’un diyalektiğindeki 
öfke/gazap/şiddet duygusunu, Allah’ın muradına 
uygun bir cehd şuuruyla harmanlayarak, aklın 
otonomlaşması durumunda insanı den’ileştiren 
sufli duyguların dahi İslâm’a ram olduğunda nasıl 
hayır hâsıl ettiğinin en güzel örnekliğini vermiştir.
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Tevhid mefkûresinde dini-dünyevi, dünyevi-
uhrevi, ruh-beden, kamusal-özel ayrımları anlam-
sızdır. İnsan hayatında dinin müdahale sahasına 
girmeyen hiçbir alan olmadığı için dini-dünyevi 
ayrımı da kabul edilebilir değildir. Din, hayatın 
her veçhesinin ilahi rızaya muvafık eylemlilik-
lerle kuşatılmasını salık veren ahlaki değerler 
sisteminin adıdır. Bundan dolayı dini-dünyevi 
ayrımı seküler bir ayrımdır. Sekülerlik ise Allah’ın 
müdahil olmadığı alanlar ihdas etme çabasının 
bir ürünü olduğundan, İslâmi literatürde “şirk” 
kavramına karşılık gelmektedir. Allah âlemlerin 
rabbi/yetiştiricisi/terbiye edicisi, ilahı/hâkimi ve 
insana şah damarından daha yakın olduğundan 
onun müdahil olmadığı bir alan tasavvur etmek-
te imkânsızdır. Tevhid aynı zamanda dünya ile 
ahireti birle(ştir)mektir. Çünkü dünya ahireti, 
ahiret ise dünyayı etkilemektedir. Dünya ahireti 
etkilemektedir; zira İslâm’ın insanı dünyada yap-
tıklarıyla ahiretini ya mamur ya da mahvedeceğini 
bilir. Dolayısıyla ahirette nasıl karşılık bulacağını 
düşünerek de dünyada eylemde bulunur. Bu 
nedenle dünya ve ahiret birbirini karşılıklı olarak 
etkileyen bir pozisyondadır. Binaenaleyh müslü-
man kişi dünyayı olumsuzlamaz. Çünkü azığını 
burada hazırlamaktadır.

Kamusal-özel ayrımı da bu bağlamda değer-
lendirilebilir. Bu ayrımdan kasıt kamuya/topluma 
ait olanla, insanın bizzat kendisine ait olan alanlar 
ihdas etme ve her iki alanı ayrı değerler sistemi 
bağlamında değerlendirerek insanı şizofrenik bir 
varlık haline getirmektir. Mekânın mülkiyetinin 
tanrıdan alınması anlamına gelen bu “ayrımlı” 
düşünüş, tanrıdan boşalttığı bu alanda devleti ve 
insanı konumlandırmaktadır. Göklerin ve yerin 
mülkünün kendisine ait olduğu Allah’ın mekân 
üzerindeki tasarrufunun kabul edilmediği bu 
telakki “mustağnilik” tavrını beslemektedir. Bu 
tavrın neticesinde Kamu, tayin edici/norm koyu-
cu pozisyona getirilmiş olmakta, kamu yararı ise 
adeta tanrı buyruğu gibi görülmektedir. Artık 
kamu denen şey neyi arzuluyorsa onu yapabil-
mektedir. Velev ki arzuladığı fahşa ve münker 
olsun…

Had bilmezliğin müstağnilik tavrını beslediği 
hakikati bizzat aziz kitabımız tarafından beyan 
edilmektedir. Müstağnilik insanın kendisini yeter-
li görmesi, Allah’a bağımlı oluşunu unutması ve 
bu sebeple azgınlaşması demektir.9 Tevhid, mus-
tağnilik temayülü bulunan insanı her daim Allaha 

bağımlı olduğu gerçeğini izhar ederek evvela 
insanı kendisinden/nefsinden ardından da diğer 
insanları azgınlaşma tehlikesi bulunan bu var-
lıktan korumaktadır. Yani tevhid insanla-insan, 
insanla-evren ve insanla-Allah arasına bir “sınır/
had” çizmektedir. Bu sınırın ihlali durumunda 
ortaya çıkabilecek durumlarla ilgili muhatabını 
uyararak ‘’sınır ihlali’’ yapmamasını yani haddini/
hududunu bilmesini salık vermektedir. Devlet 
otoritesini, Hegel’den mülhem, adeta tanrısal 
bir erk olarak görmenin sonucu olarak kamusal-
özel ayrımı hayatı parçalamakta ve her parçaya 
ayrı bir norm koyucu tayin etmektedir. Özel 
alanın tayin edicisi/tanrısı insan, kamusal alanın 
ise devlet olmaktadır. Özellikle demokratik tea-
müllerin geçerliliği çerçevesinde anlam kazanan 
kamu yararı,modern ulus-devlet formlarının,ister 
kapitalist ister komünist olsun, hemen hepsinde 
ortaktır. Kamu yararı, aslında ulus-devlet formu-
nun korunması ve tanrının tayin edici yönünün 
reddi anlamına gelmektedir.

Tevhidin birleme ilkesi bu alanda da ayrımlı 
düşünmeyi reddeder. İslâm’ın insanı kamu ve 
özel ayrımı yapmaksızın hayatın her alanın-
da Müslüman’ca yaşamanın gerekliliklerine göre 
hareket eder. Yukarıda da ifade etmeye çalıştığı-
mız üzere insan hayatında dinin müdahil olma-
dığı hiçbir alan olmadığından özel ve kamusal 

Cahiliyeyi sadece belli bir tarih kesiti ve 
o kesitte cereyan eden zihin ve eylem 
durumu olarak değil vahye muğayir 
tanrı-insan-evren tanımının yapıldığı her 
dönem için kullanıyoruz. Bu bağlamda 
modern ve post-modern dönemler de bu 
kavramın muhtevasına dâhildir. Çünkü 
bu dönemlerde tanrı-insan-evren tanı-
mı ve ilişkisi beşeri bir formda yeniden 
adlandırılmış ve vahyin tanımlamaları 
reddedilmiştir. Burada söz konusu olan 
bir tanrıyı kabul etme veya etmeme mese-
lesi değildir. Çünkü 7. yüzyıl cahiliyesi 
Allah’ı yaratıcı, hayat bahşedici, yağmu-
ru yağdıran, adına yeminler edilen ve 
Kâbe’nin rabbi gibi hususiyetleriyle zaten 
kabul ediyorlardı.
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ayrımı da Müslüman için anlamsızlaşmaktadır. 
Müslümanların, hayatı şekillendiren ve kamuya 
rengini veren cami/mescit eksenli yaşantıları, 
hem özel alanlarında hem de kamuda sorumluluk 
bilincinin en üst noktada tebarüz etmesini sağlar. 
Toplum olarak değil cemaat olarak Müslümanlar 
dinamik ve organik yapılarıyla birbirlerine karşı 
sorumlu, maruf olanı emreden ve münker olan-
dan nehy eden muvahhit bilinciyle hayatı imar 
ederler. Toplum kavramının bir arada yaşamaya 
ve belirli hedefleri gerçekleştirmeye karar vermiş; 
aynı tarihi ve kültürel geçmişe sahip “bireylerden” 
müteşekkil bir yapı olduğu gerçeği hatırlandı-
ğında, Müslümanların neden cemaat olmaları 
gerektiği daha iyi anlaşılacaktır. Toplum bağı-
nın oluşmasında aynı tarihi ve kültürel geçmiş 
önemliyken, cemaat bağı için aynı dine/itikada 
mensup olmak yeterlidir. Toplum, kendisiyle 
aynı tarihi ve kültürel geçmişe sahip olmayan-
ları ayrıştırırken, tevhid mefkûresi muhatabını, 
ümmet perspektifiyle inşa eder. Bu perspekti-
fe göre iman bağı bütün bağların fevkindedir. 
Bu yüzden Müslümanlar kendilerini herhangi 
bir yerelliğe mahkûm edemezler. Çünkü cemaat 
olma sorumluluğu Müslümanları küresel anlam-
da ümmet olmaya sevk eder. Ümmet ise kendisini 
herhangi bir coğrafi bağla sınırlamayan itikadi 
bütünlüğün adıdır. Göklerin ve yerin mülkü 
Allaha ait olduğundan Müslümanların, teritoryal 
fetişizm anlamına gelen ulus-devlet formlarına 
itiraz ederek ümmet perspektifini inşa ve ihya 
etmeleri elzemdir.

Avrupa aydınlanmasının, Dünya’nın kendi-
leri dışında kalan toplumlarını kendilerine ben-
zetmek ve/veya daha kolay sömürgeleştirebil-
mek için tesis ettikleri sosyoloji biliminin bizlere 
armağanı olan toplum kavramı, bireylerden yani 
aslında “prometeus”lardan müteşekkil bir yapıyı 
imgelediğinden İslâm’ın cemaat ya da ümmet 
kavramında olduğu gibi birbirinin cennetini arzu-
layan ulvi bir gayeyle hareket etmemektedir. Ve 
nitekim bugün toplum denilen olgu hakikatin 
ölçüsü haline getirilmiş ve her ne yapılıyorsa 
toplum/kamu yararı, toplum menfaati vb. kav-
ramların arkasına sığınılarak yapılmaktadır. Aziz 
Kur’ân muhatabına, birçok tanrının değil tek bir 
tanrının egemenliği altında olmasını ve sadece 
o tanrının buyruklarına göre hareket etmesini 
emreder. Birden fazla tanrının çelişkiler ve düzen-
sizlik doğuracağını beyan eden Kur’ân, mensu-

buna tercihini ona göre yapmasını; ya şirk dinini 
seçerek birden fazla tanrı ve birden fazla hayat, ya 
da sadece Allah’a ram olarak tek bir tanrı ve onun 
buyrukları meydan okumasında bulunur. Post-
modern çağın tam da şirkin bu en sinsi yönü-
nü barizleştirdiği, yani insanı birden fazla tayin 
edicinin-ulus-devlet, kamu, benlik, kabile, halkça 
tutulma gibi-tasallutunda yaşamaya mahkum ve 
mecbur ettiği zamanımızda, Kur’ân’ın çağrısının 
ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu yönüyle modern değerlerin merhum Seyyid 
Kutub’tan mülhem olarak cahili değerler sistemiy-
le olan yakınlığı dikkat çekicidir. Cahiliyeyi sadece 
belli bir tarih kesiti ve o kesitte cereyan eden zihin 
ve eylem durumu olarak değil vahye muğayir 
tanrı-insan-evren tanımının yapıldığı her dönem 
için kullanıyoruz. Bu bağlamda modern ve post-
modern dönemler de bu kavramın muhtevasına 
dâhildir. Çünkü bu dönemlerde tanrı-insan-evren 
tanımı ve ilişkisi beşeri bir formda yeniden adlan-
dırılmış ve vahyin tanımlamaları reddedilmiştir. 
Burada söz konusu olan bir tanrıyı kabul etme 
veya etmeme meselesi değildir. Çünkü 7. yüzyıl 
cahiliyesi Allah’ı yaratıcı, hayat bahşedici, yağmu-
ru yağdıran, adına yeminler edilen ve Kâbe’nin 
rabbi gibi hususiyetleriyle zaten kabul ediyorlar-
dı.10 Burada söz konusu edilen Allah’ı hakkıyla 
takdir etmek, O’nun ilah ve rab olarak kabul edil-
mesi meselesidir. Allah’ı ilah ve rab olarak kabul 
etmek, bütün bir hayatı onun vazettiği değerler 
sistemine göre tanzim etmek anlamına geldiği için 
klasik ve modern cahiliyenin itirazları bu noktada 
toplanmaktadır. Aristo’nun atıl, yani yaratıp kena-
ra çekilen ve müdahil olmayan, tanrı algısı klasik 
ve modern cahiliyenin tanrı anlayışıyla neredeyse 
aynıdır. Gerek her şeyin maddeden ibaret oldu-
ğunu ve bu dünyada madde dışında hiçbir şeyin 
var olmadığını söyleyen materyalizm, gerek dün-
yadaki her şey aslında zihnimizin bir ürünüdür ve 
gerçek değildir diyen idealizm, gerekse de hakikat 
bilinemeyeceği için herkesin kendine göre bir 
hakikati vardır diyen post-modernizm her halü-
karda hayata müdahil olmayan bir tanrı algısını 
tazammun etmektedirler.

Ahiret inancına yabancı oluşları nedeniyle 
7. yüzyıl cahiliyesinin “ölürüz ve yaşarız, bizi 
ancak zaman yok eder”(Casiye suresi 24. ayet) 
algısı, modern paradigmada ahiretin unutulmuş 
olmasından mütevellit haz eksenli ve sadece bu 
Dünya’ya özgü bir yaşam algısıyla örtüşmektedir. 
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Dünya hayatını ahiretten bağımsız olarak düşü-
nen bu algıya göre insan yeryüzü cennetini inşa 
etmekle mükelleftir. Bu cennet ise ilerleme miti 
sayesinde her zaman gelecekte saklı olarak kod-
lanmıştır. Geçmiş bugünden bugün de gelecekten 
her zaman geride/kötü olarak algılandığındandır 
ki hayat ‘’anı yaşamak’’tan ibarettir. Her ne kadar 
şirk unsurları hususunda modern dönem ile 
7. yüzyıl cahiliyesi arasında farklılıklar olsa da 
muhteva aynıdır. Şirkin Allah’ın hükmüne rıza 
göstermemenin bir neticesi olarak ortaya çıkan 
ve yeni hüküm koyucular ihdas eden bir zihin 
durumunun yansıması olduğu düşünüldüğünde 
modern/post-modern paradigmada içkin sekü-
lerliğin bugünün şirkini oluşturduğu görülebilir. 
7. Yüzyıl cahiliyesinde tahtadan taştan putlar 
yapmak suretiyle Allah’a ortaklar tayin edilmesi 
bugün belki o günkü gibi ilkel bir tarzda değil 
de daha karmaşık bir şekilde sürdürülmektedir. 
Benlik, şehvet, nefis, ulus-devlet, kabile, futbol, 
demokrasi, ilerleme, evrim, para gibi olgular 
modern dönemin “putlarını” oluşturmaktadır. 
Bu “putlar” ise cahiliye de olduğu gibi Allah’a 
yakınlaşma nesneleri olarak değil bilakis Allah’ı 
unutturan unsurlar olarak tebarüz etmektedir. 
Post-modern dönemi idrak ettiğimiz bu günlerde 
hakikatin bilinemezliği ve herkese özel hakikat 
algısıyla hayat paramparça edildiği ve insan her 
parçada farklı bir kişi olarak var olduğu için, bu 
süreci şirki muhkemleştirme süreci olarak tanım-
lamak yanlış olmaz. Tevhid mefkûresinin bu çok 
tanrılı vasatta, yalnızca tek bir tanrıya, alemlerin 
Rabbi olan Allah’a daveti bütün bir insanlığın 
felahı içindir.

Sonuç olarak denebilir ki, bir mefkûre olarak 
tevhid, muhatabını herhangi bir mekâna hapse-
derek ve/veya teritoryal fetişizme mahkûm ederek 
sınırlamaz. Muvahhid kişi, bütün bir insanlık 
ailesine karşı sorumlu olduğunun farkındadır. 
Yeryüzü onun için mescittir. Muvahhid kişi, 
kitabımızın bütün insanlık için hidayet rehberi, 
Resûl-ü Zişan(s.a.v.)’ın da bütün insanlığın rol 
modeli olduğunun farkında olarak her türlü 
yerelliğin ve taşralılığın karşısında bir mümin 
vakarıyla hareket edecektir. Taşıdığı ilahi rızaya 
muvafık eylemlilik bilinciyle dünyanın her tara-
fında varlık gösterecek ve tüm insanlığı Allah’ın 
dışındaki kulluk ettikleri putlardan kurtarma 
şuuruyla hareket edecektir. Bu şuur onu hikmet, 
güzel öğüt ve en güzel şekilde cedelleşme ahlakıy-
la ahlaklandıracaktır.
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Dipnotlar
1  “ Belki de kapsamı hızla genişleyen çeviri faaliyetlerini temellendir-

mek için, Müslümanlara tıp, simya ve pozitif bilimlerle tanışmayı 
cazip gösteren ne pratik faydacılık, ne de felsefi-teolojik sorunlarla 
uğraşmalarına sebep olan teorik faydacılık yeterli olabilirdi, eğer 
Muhammed’in dini ta başlangıçtan itibaren bilimin(ilm) rolünü dinin 
ve böylece bütün bir insan hayatının asıl itici gücü olarak öne sürme-
miş olsaydı… “Bilim” İslâm’da böylesine merkezi bir konuma yerleşti-
rilmiş, hatta neredeyse dini bir saygı görmüş olmasaydı, muhtemelen 
çeviri faaliyeti, olduğundan daha az bilimsel, daha az sürükleyici ve 
daha çok yaşamak için pek zaruri olanı almaya -gerçekte bilinenden 
farklı bir şekilde-sınırlanmış olarak kalırdı.” (Franz Rosenthal’dan 
aktaran Fuat Sezgin, İslâm’da Bilim ve Teknik, Cilt I s.5, İstanbul 
Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş.)

2   Oysa ki İslâmi literatürde gayb-şehadet ayrımı yapılarak Melek, şey-
tan, cin, ruh gibi soyut varlıklar, bilgisi Allah katında olan ve ancak 
Allah’ın bildirdiği kadarıyla bilinebilecek varlıklar olarak tanımlanır 
ve bu varlıklar hakkında spekülasyon yapmak doğru karşılanmaz. 
Gayb hakkında konuşmak zanni olduğundan ve zan da hakikat ifade 
etmediğinden gayba iman edilir. Bu bağlamda Batı’nın metafizik dedi-
ğiyle İslâm’ın gayb dediği aynı değildir.

3   İSAM Yakub.b.İshak el-Kindi maddesi.
4   Bu bağlamda Rağıb el İsfehani Müfredat’ında (A-R-F) köküyle ilgili 

şu açıklamayı yapar: İrfan ve marifet bir şeyin izini tefekkür ederek 
ve derin düşünerek onu algılamaktır. Bu kelime “ilm” kelimesinden 
daha dar kapsamlıdır. Onun zıddı ise “inkar”dır. “Fulanun ya’rifullah/
falan kişi Allah’ı kabul etmektedir/tanımaktadır” denir; fakat tek bir 
mef’ul getirilerek “fulanun ya’lemullah/falan kişi Allah’ı bilmektedir” 
denilmez. Zira beşerin Allah’ı bilmesi,onun zatını idrak etmekle değil, 
eserlerini düşünmekle olur. Aynı şekilde Allahu ya’lemu keza/Allah 
şunu bilir denir; fakat Allahu ya’rifu keza/Allah şunu tanır denilmez. 
Çünkü marifet, tefekkürle ulaşılan sınırlı bilgi için kullanılır.

5   İSAM, Gazali maddesi.
6   Rağıb el-İsfehani, Müfredat,(İ-N-S) maddesi.
7   Rağıb el-İsfehani(a.g.e),(B-Ş-R)maddesiyle ilgili olarak şöyle 

der;’’Beşer kelimesi cildin dışına verilen isimlerden biridir. İnsana 
beşer denmesinin nedeni derisinin tüysüz olması ve bakıldığında 
direk derisinin görünmesidir. Bu bağlamda iki deriyi birbirine değ-
dirmeye ve kadınla erkeğin birlikteliğine kinaye yoluyla mübaşeret 
denmiştir. Allah(c.c)’ın mescitlerde itikafa girdiğinizde eşlerinize yak-
laşmayın’’ ve ‘’şimdi artık eşlerinize serbestçe yaklaşın’’(Bakara 187) 
ayeti buna örnektir. Ayrıca “O kesinlikle bir beşer sözüdür” (Müddesir 
25), ‘’İçimizden bir beşerin arkasından mı gideceğiz’’(Kamer 24),Bize 
bir beşer mi yol gösterecek’’(Teğabun 6),’’Bu bir beşer değil’’(Yusuf 
31) ayetlerinde insanın dış görünüşü ve soyut/olağanüstü/insan üstü 
olmayan yönlerine işaret vardır.

8   Toshihiko Izutsu,Tanrı ve İnsan s.285.
9   Müstağni kavramıyla bağlantılı olarak (T-Ğ-Y) kökünden gelen kav-

ramları açıklarken Rağıb el-İsfehani; azgınlaşma, haddi aşma, taşkın-
lık etme, azma gibi anlamlar eşliğinde Kur’ân’dan aşağıdaki örnekleri 
verir:

 Naziat suresi 10. ayette, “Firavuna git; çünkü o azdı(teğa)”
 Alak suresi 6-7. ayette, “Hayır gerçekten insan azar(yetğa). Ne zaman 

kendini yeterli görse(müstağni/istiğna)”
 Şems suresi 11. ayette, “Semud kavmi azgınlığı(teğva) yüzünden 

hakkı yalanladı”
 Hakka suresi 11. ayette, “Sular azgınlaşınca(teğa) biz sizi gemide 

taşıdık”
10  Konuyla ilgili olarak Toshihiko Izutsu’nun Kur’ân’da Tanrı ve İnsan 

adlı eserinin 151-165 arasındaki bölümüne bakılabilir.
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O rta yaş sınırlarına gelenlerden değil sadece, 
yaşı hayli ilerlemiş, hatta akademik kariyerini 

ünle birleştirmiş kişilerden de duymaya başladık, 
“sosyal medyada yoksanız, aslında yoksunuz” 
cümlesini. Ne kadar büyük meselelerin adamı, ne 
kadar külliyatlı kitabın yazarı olursanız olun, bir 
biçimde sosyal medyada, yaşı ilerlemiş olanların 
toptancı tarifiyle, internette olmadığınız sürece, 
fikir hayatında, edebiyatta aslında yoksunuz ya da 
eserleriniz “gerçek okur”la daha karşılaşmamıştır. 
İnternet, sosyal medyada var olmak ya da olma-
mak yazarın kitabına, eserine, kendine güvenini 
iyiden iyiye sorgulamasını beraberinde getiriyor. 
Bu açıdan sosyal medya okur karşısına çıkan kita-
bın aynı zamanda yazarın doygunluk katsayısını 
artırmasına da yarıyor. Evet, kitap yazmak, mese-
leleri yerli yerine oturtmak bile çoğunlukla kâfi 
gelmiyor, bildiğin sosyal medyada söz edilmekle 
esasında yazar kendi içindeki fırtınaları dindiri-
yor, eseri hitama eriyor. Son yıllarda gazetelerde 
yazıları çıkan entelektüellerin sosyal medya araç-
larıyla sürekli yorumlar yapması, twitler atması, 
yazılarını paylaşmasını bir görünürlük vesilesi 
kabul etmek gerekir. Fakat sosyal medyada olma-
yan maillerine bile zamanında (yani mail geldik-
ten bir kaç saat içinde!) bakmayan kimselerin, 
yazılarını, röportajlarını, konuşmalarını internet 
ortamında paylaşmak istemesi de aşağı yukarı bu 
“görünürlük” çabasının sonucudur. Birçok akade-

misyen, entelektüel sosyal medyada olmasa bile 
kendilerine ait internet sitesi hazırlatıyor. 

Şüphesiz, Türkiye’nin bugün geldiği sos-
yokültürel konumda öne çıkan hassasiyetler-
den, şikâyetlerden biri ve en başta geleni ahlak. 
Entelektüelinden, siyasetçisine, avamdan ekono-
minin her alanındaki çalışanına kadar bir ahlak 
arayışı, ahlak eleştirisi, ahlakın merkeze oturduğu 
arayış ve kaygı hali öne çıkıyor. Ahlak felsefesi, 
ahlakın teorik ve pratik varlığı, inşası, uygulaması 
hatta esas ahlaki çıkarımların ve davranışların 
kökenine doğrudan nüfuz eden yapısı nedeniyle 
İslâmi ahlak konuları gündeme gelmezken, yine 
ahlaken sorunlu bir yaklaşımla, bireysel hesapları 
halletmeye yönelik ahlak eleştirileri yapılıyor. 

Ahlak eleştirileri ve arayışları, yeni bir fikrin, 
yolun inşasını hedeflemekten, toplumsal bütünlü-
ğü tesis edecek karşılıkları bulmaya çalışmaktan, 
kültürel biricikliği koruyacak tedbirleri almaktan 
uzaktır. Ahlak eleştirisi yine ahlaki olarak sorunlu 
bulunan yapıları, küçük “cemaat” ve grup men-
faatlerini korumaya, eleştiri oklarının yöneldiği 
kişilerle özdeşleşme arayışlarına yönelmektedir. 

Esasında ahlak konusundaki samimiyetsizlik 
Türkiye’deki en büyük ahlaki meseledir. Ahlak 
tartışmalarının son derece yavan, “estetikten uzak 
coşkunluk”la “kibri saklayan ürkütücü sakinlik” 
arasında gerçekleştirilmekte oluşu düşündürü-
cüdür. Akif’in yakındığı ahlaki meseleler bugü-

YENİ TÜRKİYE
YARINKİ TÜRKİYE Mİ?

Türkiye’nin bugün geldiği sosyokültürel konumda öne çıkan hassasiyetlerden, şikâyetlerden 
en başta geleni ahlak. Entelektüelinden, siyasetçisine, avamdan ekonominin her alanın-
daki çalışanına kadar bir ahlak arayışı, ahlak eleştirisi, ahlakın merkeze oturduğu ara-
yış ve kaygı hali öne çıkıyor. bu neoliberal kültür atmosferinde ahlak, sahicilik, köklü bir 
yapı nasıl inşa edilebilir, söz, eylem ve varoluşun tutarlı yansıması nasıl sağlanabilir?

Ercan YILDIRIM
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ne kadar halledilemedi fakat başarılı şekilde 
dikkatlerden kaçırılabildi. Yeni iletişim araçları, 
kanaat önderlerinin, yazarların, entelektüelle-
rin, edebiyatçıların, siyasetçilerin “her halleri” ile 
kamuoyu önüne çıkmasını sağladı. 
Ahlak eleştirilerinin ya da teklifle-
rinin samimiyetsiz bulunmasında 
“görünürlüğün” büyük etkisi var.

 
Topçu’nun Bugünkü Karşılığı

Bu aşamada sorulması gereken 
soru şudur: görünmeyen hiçbir şeyin 
bir varlığa kavuşmadığı yargısının 
kendisi bile ahlaki değilken, bu neo-
liberal kültür atmosferinde ahlak, 
sahicilik, köklü bir yapı 
nasıl inşa edilebilir, söz, 
eylem ve varoluşun tutarlı 
yansıması nasıl sağlanabilir?

Bugün bir ahlak hareke-
tine değil, ahlaklı insanlara 
ihtiyacımız olduğu kesin. 
Ahlak filozofu olmasa da 
dinin asgari kaideleri bile 
aradığımız ahlaki yapıyı 
kurabilir. Bunları anlatma-
nın, yazmanın zaman zaman 
önü kesilse de imkânsız 
olmadığını gösterecek geniş 
bir yayın ortamı da var. 

Türkiye’nin yönünü belir-
leyecek ilkelerle ilgili hayli 
teklif var! “Yarınki Türkiye”, 
“Yeni Türkiye” başlıkları 
altında bir ufuk perspektifi 
çiziliyor, geleceğe ilişkin öne-
rilerde bulunuluyor. Arayış 
esasında siyasallıkta düğüm-
lense de nasıl bir entelektüel 
ortamın kurulması gerek-
tiğine, entelektüelin vasıflarına 
odaklanıyor. Görünürlük, sosyal medya, ahlak, 
kalkınma, ilerleme, piyasa kavramları etrafında 
ekonomi-politikte Nurettin Topçu gibi bir ente-
lektüel Yarınki Türkiye’yi mesele edinmiş bir isim, 
bugün dillendirilen Yeni Türkiye’nin entelektü-
eli olabilir miydi? Topçu’nun görüşleri zamanın 
ruhuna yerleşip Türkiye’nin geleceğinde söz sahi-
bi olma mevkiine oturabilir miydi? 

Türkiye 1980’den sonra dünyadaki genel 

iktisadi ve siyasi sistemden kendini soyutla-

ma tavrından tamamen uzaklaşarak, uluslararası 

düzenin gerektirdiği ilkeler ve kültürel yapılan-

manın içine girme kararı aldı. 1970 

yılından sonra Dünya sistemi kapi-

talizmi rahatlatmak adına neolibera-

lizm geliştirirken, Türkiye 80 darbe-

sinden sonra neoliberal politikalarla 

tanıştı. Neoliberalizm bu dönemde en 

çok muhafazakâr (ve İslâmcı) kesim 

vasıtasıyla yaygınlık kazanırken bil-

hassa 2000’lerden sonra neoliberal 

İslâmcılık en güçlü akım olarak yeri-

ni aldı. Nurettin Topçu’nun bugü-

nün ve Yeni Türkiye’nin 

entelektüeli olabilmesi aynı 

zamanda neoliberal ilkele-

ri sorgusuz kabul etmesine 

bağlıdır; sadece göstermeye 

ve görünmeye dayalı kültür 

değil aynı zamanda piyasa, 

liberal ahlak, devlet ve mil-

let tanımları, sanayi ve kal-

kınma söylemleri de onun 

“genetiğine”, “varoluşuna” 

aykırıdır. 

Nurettin Topçu karak-

ter icabı “öne çıkmayı” 

ahlaki bir mesele olarak 

görür. Dönemi boyunca 

sessiz kalmayı tercih etmiş, 

arkaplanda olmaya önem 

vermiş, Mehmet Doğan’ın 

deyimiyle “söylediklerim 

önemli dememiş”, kendisi 

için başkalarını karalama-

mış, artistik, rol, mübalağa 

gibi yollara tevessül etmemiş, 

büyüleyici, dramatik, cezbedici üslupla düşün-

celerini parlak gösterme kaygısına girmemiştir. 

Döneminde röportaj geleneğinin bugünle kıyas-

landığında zayıf olmasına karşın konferanslar 

yaygındır. Genel manada konferanslar yoluyla 

“kitlelere ulaşmak”, çeşitli dernekler vasıtasıyla 

güç devşirebilmek çok daha yaygındır. Bu bakım-

dan Necip Fazıl’dan ayrılır. 

Nurettin Topçu, Kur’ân’a dönüş 
temasını işlemesine, Abduh, 
İkbal ve Afgani’ye hatta 
Muhammed Hamidullah’a 
yakınlık duymasına rağmen 
bu isimler üzerinden kurulan 
27 Mayıs 1960 sonrasında-
ki İslâmcı anlayışa şiddetle 
karşı duruşu aslında Hareket 
Felsefesi’nin bir başka cephe-
sini, teori ile pratik arasın-
daki uyumsuzluğu, teoriden 
ortaya çıkan pratik uygula-
maların hatalı sonuçlarını 
gösterir. Biraz da bu nedenle 
dini muhalefet alanının pra-
tik uygulamalarından, dokt-
riner sonuçlara varmaktan 
kaçınır.



66

 Umran • Ocak 2015

K R İ T İ K   YENİ TÜRKİYE YARINKİ TÜRKİYE Mİ? 

Necip Fazıl ile Nurettin Topçu Farkı

2000’li yıllardan sonra Akif, Necip Fazıl, Topçu 
ilgisinde belirgin artış yaşandı. Fakat Üstad’a bil-
hassa şiirleri üzerinden daha çok önem verilmeye 
başlandı. Bunda Necip Fazıl’ın verdiği konferans-
ların, Büyük Doğu dergisindeki aktüel siyasi taraf-
girliğin kendisine belirgin bir popülarite kazan-
dırmasının rolü bulunmasına karşın Topçu’nun, 
Milliyetçiler Derneği’nde kendisini öne çıkarma-
ya, kitlelerle buluşturmaya etki etmeyecek daha 
çok ilmi çalışmalar yapmasının etkisi büyüktür. 
Bir ara girdiği siyasette de kişilik yapısı nedeniyle 
beklentisini karşılayamamıştır. Verdiği konferans-
larda kullandığı dil, ‘popülist’, etkileyici ve retorik 
hayranlık uyandıracak tarzda değil, daha çok 
kitlenin kendi kendiyle yüzleşmesini sağlayacak, 
ahlaki yön barındırır niteliktedir. Müftülere ver-
diği konferanstaki tutumu, hakikate, kendileriyle 
yüzleşmesine ve zülfüyare dayanan sözleri buna 
en güzel örnektir. Dinleyicilere şok etkisi yapan 
sahiciliği popülerliğinin önünü kapatmıştır. 

Bugün bilhassa Türkiye’de siyasete yön veren, 
bürokraside önemli mevkilerde bulunan isim-
lerin kendilerine örnek olarak Necip Fazıl’ı 
seçmesini yadırgamamak gerek. Gençlik der-
neklerinin, MTTB’nin konferanslarının gedik-
lisi, Anadolu’daki pek çok buluşmanın önemli 
figürü olan Necip Fazıl, pek çok genci etkile-
miştir. Cumhuriyet İslâmcılığının önde gelen 
kurucu ismi olarak, 1980’e kadar varlığını sür-
düren İslâmcılık anlayışının taşıyıcılığını Büyük 
Doğu’daki yazıları, kısmen şiirleri daha çok kon-
feranslarıyla yapmıştır. Bu bakımdan Necip Fazıl 
bilhassa İslâmcı/siyasetçi kesimin ilgi alanında yer 
alırken, Nurettin Topçu siyaseti hayatının merke-
zine yerleştirmeyen, siyasi ukdeler beslemeyen 
ilmi kanadın temsilcisi olmuştur. 

Nurettin Topçu’da “hareket felsefesi”, Necip 
Fazıl’da “aksiyon” olarak ifade edilen anla-
yış, pratikte birbirinden çok farklı kanallarda 
akmış, farklı kaynakları ortaya çıkarıp beslemiş, 
Cumhuriyet dönemi İslâmcılığının çok yönlü 
gelişmesini sağlamıştır. Siyasetten hele ki siyasal 
İslâm’dan uzak duran, fikriyatının temelini, “kai-
deci İslâm” dediği, dinin şekli yönlerini barın-
dıran ve büyük oranda fırsatçılığa kayan ‘siyasal 
İslâm’dan kendini uzak tutan hatta yazdığı yazı-
larla öncelikle 70’lerde belirginleşen Milli Görüş 
hareketini ve Babıâli’deki uzantılarını hedef alan 

Nurettin Topçu’nun, fikri, dili, analizleri siyasetin 
ve siyasetçilerin kullanacağı türden kıvraklığa, 
slogana, ezberlere hayli uzaktır. Bir kere popüler 
olmak, kitleler tarafından beğenilmek, tercih edil-
mek ve alkışlanmak onun karakterinde, karakte-
rinin de ötesinde fikriyatında maya tutmamıştır. 
Topçu, devlet erkinin, entelektüellerin, kanaat 
önderlerinin “elitist” olması, seçkin bir sınıfın, 
ilmiyle, ahlakıyla, davranışlarıyla ve becerisiyle ön 
plana yerleşmesi gerektiğini düşünür. Oysa onun 
eleştirdiği “siyasal İslâm”, Türkiye’de siyasetin 
takip ettiği popüler düzlem ve elbette demokratik 
hayat, elitizmi, yetişmiş ve halkı doğru yönlendi-
rebilecek kaliteli seçkinler sınıfını reddeder. 

Neoliberal kültürde, siyasallıkta ya da medya 
dünyasındaki ucuzluklar, görülmeye ve gösterme-
ye dayalı entelektüel ortam, “avamileşmiş kültür 
ve önderler”, üniversiteli genç kızlarla sürekli 
fotoğraf çektiren “esersiz, fikirsiz üstatlar”, slo-
ganlara alkışların eşlik ettiği ortamların “salon 
aydınları”, ahlakı arkaya atan “sloganik anti-
kapitalistler” Topçu’nun kaçtığı, kaçılması için 
ikazlarda bulunduğu yapılardır. “Ruhunu kazan-
mak için, maddeyi feda eden” (Topçu, 1999, 
209) bir millet varlığını Yarınki Türkiye’ye örnek 
gösteren, ideali arayan fikir adamının, neolibe-
ral kültürde yerinin olması mümkün değildir. 
Bu bakımdan esasında bakılırsa her ne kadar 
gösterme ve görünmeyi öne alan Necip Fazıl 
bile neoliberal kültürün kabulleneceği türden 
bir aksiyon adamı olamaz. Sakal-ı Şerif üzerin-
den geliştirilen ritüelleri sert biçimde eleştiren 
Topçu’nun kutlu doğum programları gibi neoli-
beral dönem dindarlığının hemen tüm yönlerini 
reddedeceğini tahmin etmek zor olmasa gerek.

Zaten çoğu zaman evinden dışarı adım atma-
yan Topçu’nun böyle bir kültür içinde kendine 
varoluşsal güvenlik alanı ihdas etmesi; tüm gün-
delik işlerini müthiş bir dakiklik içinde sürdüren 
böyle bir karakterin, “gevşek” insan ilişkilerine 
tahammül gösterebilmesi mümkün değildir.

Topçu’nun Nezdinde “Saygın Entelektüalizm”

Her entelektüel döneminin adamıdır, zamanın 
ruhuna intibak etmesi de, ona karşı fikir geliş-
tirmesi de yine döneminin şartlarının belirlediği 
bir sonuçtur... Topçu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
uzanan büyük ara dönemde ortaya çıkmış, eski 
değerlerin ve aidiyet şartlarının hatta “ahlak” 
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anlayışının var olduğu dönemin entelektüelidir. 
Dolayısıyla bugünün kültürüyle onu kıyaslamak 
mantıki bulunmayabilir. Hâlbuki Topçu eserle-
rinde tam da bu noktaya temas ederek, bakışını 
liberal iktisada ve kültüre yönlendirir, bu yeni-
dünya sisteminin Türkiye’ye yapacağı “güzellikle-
re” temas eder. 

Sadece bugün değil geçmişte, bilhassa vefa-
tından sonra, Özal döneminde neoliberal poli-
tikaların giriş yaptığı yeni teknik ve teknolojik 
gelişmelerin benimsendiği, liberal ahlakın benim-
sendiği dönemde, neoliberal İslâmcılığın iktidar 
olduğu bugünlerde Topçu, “saygın bir sessizliğe” 
itilmiştir. Çoğu dergideki makaleleri kitaplaşma-
dığı gibi varolan kitapları da yeni baskı yapmadı. 
Talebelerinin gayretiyle, Topçu ancak 90’ların 
ikinci çeyreğinde okurla, yeni entelektüellerle 
tanışabildi.1Ancak bu ilgi hiçbir zaman süreklilik 
kazanmadı, genel entelektüel gündemi, siyasi 
atmosferi belirleyecek düzeye yükselemedi. 

Günümüzde ilim, akademi, yurtdışı eğitimi, 
doktora, bir kaç dil bilmek, fikir, entelektüel 
hayat için kullanılmak yerine daha çok etiket, 
siyasi ve bürokratik kariyere kaynaklık etmek-
tedir. Fransa’da eğitim gören ikinci kuşak Türk 
öğrencilerinden olan Topçu, “döneminin adamı” 
olarak lanse edilse de, bu “titr”i onun kariyerinde 
hiçbir fayda sağlamadı. Felsefe doçenti olmasına 
rağmen, fikri ve siyasi görüşleri nedeniyle “aka-
demiye kapağı atamadığı” gibi, lise hocalığını 
şevkle, azimle yerine getirdi. Bu Topçu felsefesi-
nin “idealizme” dayanmasıyla yakından ilgilidir. 
Onun idealizm tarifi esasında döneminin şartla-
rını ihtiva eder, entelektüel hayatın ve siyasetin 
kabil edebileceği hatta teşvik ettiği genel ilkeler 
barındırır. “İdealizm gerçek idealistin elinde. Her 
zaman zafere ulaşır. (...) Evvela onun; vatanı aşk 
ile sevmesi lazımdır. Vatan uğrunda nefsini feda 
düşüncesi onda evetle hayır arasında dolaşan bir 
akıl yürütmenin konusu olmamalıdır. Belki bu 
feda sevgisi, varlığına sinmiş, etine ve damarla-

1 	Hoca-üstat-talebe	ilişkisi	 içinde	belki	de	en	vefakâr,	en	gay-
retli	 hatta	 en	 entelektüel	 talebeler,	 Topçu’nun	 takipçileri	
oldu.	Başta	 İsmail	Kara,	Ezel	Erverdi	olmak	üzere	Dergâh	
Yayınları	 Topçu’nun	 tüm	 yazılarını	 bir	 araya	 getirerek	
kitaplaştırdı.	Onun	eserlerinin	ve	fikirlerinin	kitlelerle	tanış-
ması	sağlanırken,	fikirlerindeki	derinliğin	ortaya	çıkarılması	
bağlamında	 çok	 önemli	 ilmi	 çalışmalar,	 monografiler	 ve	
biyografiler	 için	alan	açılırken;	kapsamlı	ve	derinlikli	sem-
pozyumlar	 tertip	 edildi.	 Topçu,	 yine	 Topçu’nun	 karakteri	
uyarınca,	popülizme,	bayağılığa,	basitliğe	düşülmeden,	ilim	
dünyasına,	entelektüellere	ve	genel	okura	tanıştırıldı.

rına sinmiş, terkedilmez bir lezzet haline gelmiş 
olmalıdır. Sade bu sevgi ve bu zevk ile yaşayabi-
len, onun dışına çıkamayan cezbeli insan, idealist 
olabilir.” (Topçu, 2004, 203) 

Bugün Necip Fazıl etkisini her daim dile geti-
ren siyasiler, hususen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu idealist tarifini onaylayıp, destekleyecek olsa 
bile, genel kültürel yapı, aktüel siyaset ve ente-
lektüel hayat daha da geneli ahlaki erdemler dizisi 
bu idealist tarifini, yerdiği gibi tarih dışına iter. 
Yerleşik kültürel ve entelektüel ortam Topçu’nun 
zihniyetinin tam tersi önünde şekillenmektedir. 

Neoliberal Siyasi Kültürün Karşısında:
Devlet-Nizam-Millet…

1. Nurettin Topçu’yu günümüz anlayışından 
uzaklaştıran faktörlerden biri de, devlet vurgu-
sudur. Neoliberal dönemde görece devlet geri-
lemiş, sivil toplum, demokrasi ve özgürlükler 
öne çıkmış, böylece vatandaşın birey olma vasfı 
sayesinde, devletin müdahaleci, baskıcı yapısı 
geriletilmiştir. Neoliberal anlayışın devlet vurgusu 
bu kadar naif ve “hevesli sinik” değildir; piyasanın 
etkili tek güç olma yönüne bağlı olarak devlet 
erki geri plandaki organizasyonculuğunu ve sessiz 
müdahaleciliğini sürdürür. Topçu bu yüzden dev-
leti bozulmanın ve yükselmenin başı olarak görür. 

Bugünkü nesiller değil sadece neoliberal kül-
türden demlenenlerin tümünün haykıracağı gibi 
II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası şartlar, faşist 
temelli devlet anlayışları, Soğuk Savaş’ın etkisi 
Topçu’yu buraya sürüklemez, tam tersine bu tür 
şablonik yaklaşımlar Topçu’nun devletin hatalı 
anlaşıldığı fikrini destekler. 

Topçu’daki devlet anlayışı ne Kemalistlerdeki 
totaliter ne liberallerdeki “bırakınız geçsin” şek-
lindedir. Onun devlete bakışı gerektiğinde ana, 
gerektiğinde baba, gerektiğinde muallim, gerek-
tiğinde imar edici, inşa edici güç yani irade 
şeklindedir. Devlet bir sindirme, yıldırma, baskı 
aracı değil belli bir disiplini takip eden “erdemler 
kümesi”dir. Bunun da menşei millettir. Devlet bu 
bakımdan nizamdır; nizamı milletteki mesuliyet 
ve irade sağlar. Yani nizam devlet bütünüyle 
milletin iradesinden doğar. Batılılaşma, Osmanlı 
çöküşü bir bakıma devletin yani nizamın ortadan 
kalkmasıdır ki elbette bunun yegâne sebebi, mil-
letin iradesini, mesuliyet duygusunu kaybetmesi 
oluşturur. Devlet ve nizam bozulduğunda tabi ki 
“çökme” kendiliğinden ortaya çıkar. 
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Devlet iradesinin zayıflaması, onun mistik 
varlığının yarattığı mukaddesat bağlarının kopa-
rılması suretiyle olur: “Kanundan korkulmaz, 
alime hörmet edilmez; hukukun mukaddes bah-
çesini çiğneyenler çoğalır; idare eden de edilen de 
onu çiğner; din kuvveti içinden ve dışından rezil 
edilir; mektep mabed olmaktan çıkar; genç neslin 
yüzünde sanki şu iğrenç mana saltanat kurar: 
‘Nazarlardan taşan mana ibadullahı istihkar.” 
(Topçu, 2004, 49) 

“Aforizma entelektüelleri”nin güdümündeki 
siyasallık ile kültürel/fikri atmosfer devlet, millet 
ve nizam fikirlerine bigâne kaldıkları gibi bunu 
tarihselleştirerek vatan kavramını da bir biçimde 
yozlaştırmaktadırlar.

Burada sorulması gereken soru şu: neoliberal 
İslâmcılığın çokça vurguladığı milli irade yani 
milletin tercihi sözündeki millet bugün inşa 
edici, devleti düzenleyici iradeye, erdemlere sahip 
midir? Topçu bugünkü millet kavramını idealiz-
minin, devlet fikrinin neresine yerleştirirdi?

Geç ve Erken İslâmcılıkların Ötesi

2. Bugün neoliberal İslâmcılık, belirgin bir 
yakın ve orta-yakın dönem güzellemesi peşin-
dedir. Burada simge isimler, Akif ve Necip Fazıl 
iken yaşayan bazı “medya üstatları” da bu ilgi 
halesine dâhil edilmiş durumda. Akif gerek 
Meşrutiyet İslâmcılığının tüm tezlerini barındır-

ması, İslâmcılığın ana söylemini, argümanlarını 
bünyesinde taşıması, gerek Çanakkale Savaşı ve 
İstiklal Harbi/Marşı ile oluşturduğu yapıyla temel 
referans kaynağı. Necip Fazıl ise Cumhuriyet 
İslâmcılığının, bilhassa ABD merkezli dünya sis-
teminin2 bünyesinde gelişen ve bugün bile çoğu 
tezi yürürlükte olan akımın en önemli ismi, belki 
kurucu gücü. 

Buna karşın Topçu, Akif ile Necip Fazıl arasın-
da Akif’e daha yakın, Cumhuriyet İslâmcılığının 
şartlarında kalsa da Osmanlı İslâmcılığının hatta, 
genel manada “İslâmcılık dışı” “dini hareketlerin” 
27 Mayıs sonrasındaki son temsilcilerinden biri. 
Kur’ân’a dönüş temasını işlemesine, Abduh, İkbal 
ve Afgani’ye hatta Muhammed Hamidullah’a 
yakınlık duymasına rağmen bu isimler üzerinden 
kurulan 27 Mayıs 1960 sonrasındaki İslâmcı 
anlayışa şiddetle karşı duruşu aslında Hareket 
Felsefesi’nin bir başka cephesini, teori ile pratik 
arasındaki uyumsuzluğu, teoriden ortaya çıkan 
pratik uygulamaların hatalı sonuçlarını gösterir. 
Biraz da bu nedenle dini muhalefet alanının 
pratik uygulamalarından, doktriner sonuçlara 
varmaktan kaçınır; Tek Parti uygulamalarına sert 
tepki gösterirken, bu döneme doğrudan cephe 
alacak organizasyonlardan, kurumsallaşmalardan 
kaçınır; 1939-1960 arasında dile getirdiği “inşacı 
metafiziği” her zaman ön planda tutarak muhale-
fetini yapar. Akif’in fikirlerini ve pratiğini makbul 
kabul etse de Cumhuriyet İslâmcılığının bilhassa 
27 Mayıs sonrasında ortaya çıkan söylemin, “kai-
deci İslâm” dediği, İslâmcılık hareketinin karşısın-
da yer alır. Bu bakımdan Anadoluculuk, idealizm, 
millet, tarihin inşa gücü, hareket-aksiyon fikriya-
tı, Tek Parti uygulamaları konusunda çoğunlukla 

2 	Akif	 İngiliz	 dünya	 sisteminin,	 sanayi	 sonrası	 ikinci	 dönem	
kapitalist	anlayışın	egemen	olduğu	dünyanın,	İngiliz-Alman	
mücadelesinden	 çıkan	 siyasanın,	 Müslüman	 projelerinin	
İslâmcısıdır.	 Necip	 Fazıl	 her	 ne	 kadar	 II.	 Dünya	 Savaşı	
öncesine	 sahip	 olsa	 da	 tümüyle,	ABD	dünya	 sisteminin	 ve	
Bretton-Woods	 düzeninin	 aydınıdır.	 Topçu	 da	 Necip	 Fazıl	
gibi	 Soğuk	 Savaş	 dönemi	 şartları,	 Bretton-Woods	 iktisadı,	
Yalta	Düzeni’nde	etkili	olmuş,	neoliberalizmi	yaşamamıştır.	
Sezai	Karakoç	ve	Diriliş dergisinden	çıkan	diğer	dergiler	ve	
İslâmcılar	 dünya	 sistemleri,	 uluslar	 arası	 gelişmeleri	 takip	
etmekten	 çok	 öğretilmiş/kalıplaşmış	 medeniyet	 söylemini	
sürdürmüşler,	 1980	 sonrasında	 neoliberalizmin	 İslâmcı-
muhafazakâr	 yürütücü	 kadro	 ihtiyacını	 karşılamışlardır.	
İsmet	Özel	 ise	 Soğuk	 Savaş	 şartları,	Yalta,	 Bretton-Woods	
düzenini	 sosyalistken	 geçmiş;	 dünya	 sistemleri	 analizlerini	
1980’lerde	 Türkiye’ye	 ve	 İslâmcılara	 taşımış,	 Müslüman	
olduktan	 sonraki	 tüm	 yazıları,	 tezleri	 neoliberal	 iktisadi,	
siyasi	kültür	ekseninde	oluşmuştur.	Türklük	çıkışı	neoliberal	
sisteme	karşı	gelişin	bir	yönünü	oluşturmuştur.	

Topçu’nun isyanı Müslümanların yenil-
mesi, tarihin yıkılması değil, yeni nizam 
derdinin kimsede belirmemesinedir. 
Herkeste bir ruh var fakat “ateşli ruh”tan 
eser yok. “Hayatımızı çekilmez bir yük 
haline koyan bu ahlaki sefalet” iş ahlakı, 
para merakı, açgözlülük, asgari terbiye-
den çok daha mühim olanı yani mesu-
liyetsizliktir. Yeni bir başlangıca olan 
lakaytlık. Topçu’nun devlet tarifinde, 
asli temeli millet alır fakat ne millet ne 
devlet, bütün bunları değiştirip dönüş-
türecek fikir, fikir sahipleri, alimler, 
hiçbirisinden umut yoktur.
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benzer görüşlere sahip olsa da Necip Fazıl’ın 
metodundan, siyasal İslâm’dan hazzetmez. 

1939’da kurduğu Hareket dergisi, Mustafa 
Kemal sonrası şartlar, II. Dünya Savaşı sonrası 
düzen, Necip Fazıl’ın “demokrasyalar kazanacak” 
dediği ortamı haber vermesi bakımından önem-
lidir. 1939 tarihi Osmanlı İslâmcılığı için geç, 
Cumhuriyet İslâmcılığı için erkendir. Bu erken 
durum nedeniyle Cumhuriyet İslâmcılığını kabul 
etmeyecek kadar teorik kalırken, Batılılaşma ve 
modernleşme yaraları üzerinden geliştirdiği meta-
fizik algı nedeniyle Osmanlı İslâmcılığının prati-
ğine, temel söylemlerine de muhalif olabilmek-
tedir. Bu bakımdan klasik İslâmcı demek Topçu 
için haksızlık olur. 

Milliyetçi ya da muhafazakâr kavramları etra-
fında yapılan değerlendirmeler ne kadar yeter-
sizse İslâmcılık başlığı altındaki çıkarımlar da o 
kadar yersizdir. Topçu, II. Dünya Savaşı sonrası 
şartların ürettiği tüm değerlerin, 27 Mayıs son-
rasında beliren İslâmcı varlığın karşısındadır. Bu 
dönemde çıkan modellerin, dilin verdiği zararları 
sık sık tekrarlarken 1960 sonrasında bile 1924 - 
1960 arasındaki hassasiyetin, “dini muhalefet”in 
temsilcisi olmayı sürdürür. 

27 Mayıs sonrasındaki İslâm Devleti “ulus-
çuluğuyla”, ümmetçiliğin aynı potada değerlen-
dirilmesiyle ortaya çıkan teşevvüş zihnin farkın-
da olduğu için gerek Osmanlı İslâmcısı Akif’in 
gerek Cumhuriyet İslâmcısı Necip Fazıl’ın sık 
sık vurguladığı “İslâm âleminin kurtuluşu 
İstanbul’dur” görüşünü savunur; bu neden-
le İstanbul merkezli İslâmcılığın önemli 
isimleri arasında yerini alır.

 Yine İslâmcılık hareketinin Meşrutiyet 
döneminde bile gündemine almadığı, 
biraz da medeniyet teorileri içinde 
eritildiği, 27 Mayıs sonrası akımla-
rın da tümden dışladığı Türklük, 
İslâm’la yoğrulmuş Türklük, 
Anadolu’da kurulup dünyada 
etkin ana dili oluşturan mede-
niyet fikri, Akif’te belki biraz 
daha kısık sesle dile getirilmiş-
ti fakat Necip Fazıl ve Topçu 
fikriyatında en belirgin temel-
lendirme olarak yerini alır. 

Bugün neoliberal 
İslâmcılık, İslâm medeni-
yeti vurgusuyla Anadolu’da 

kurulan medeniyet algısını önemser, 1071 tari-
hini gerçekten kurucu bir tarih olarak alırken, 
her ikisini birleştirme gayretiyle bünyesindeki 
Türklüğü dışlamayı tercih eder. Bu açıdan neoli-
beral İslâmcılığın bu tutumu içinde Necip Fazıl 
daha çok yakın dönem şiirleriyle gündeme gelir-
ken, Topçu “medeniyetimizin önemli bir figürü” 
olarak değerlendirilmekten öteye gitmez!

Sadakat ve Mesuliyet Ahlakı

3. Nurettin Topçu’nun Ahlak Nizamı kitabına 
adını veren aynı isimli yazı iki yönden önemlidir: 
Yıkılmış bir yapının farkında olan fikir adamımı-
zın “yeni nizam” haykırışları, çaresizlik, yokluk, 
tükeniş ve sorumsuzluk çığlıklarına karışır. 

“Batan bir dünya nizamının enkazı üzerinde-
yiz. Yeni bir nizâm, ahlakta, hukukta, siyasette, 
dinde ve devlette insanlığa dayanacak yeni temel-
ler bulmak zarureti neslimizin zayıf omuzlarını 
şiddetle sarsıyor.” tespitleri üzerinden yeni bir 
yapı kurma aşkı, gelip gelip lakaytlıkla birleşen 
küçümseme duvarına çarpar. 

Topçu’nun isyanı Müslümanların yenilmesi, 
tarihin yıkılması değil, yeni nizam derdinin kim-
sede belirmemesinedir. Herkeste bir ruh var fakat 
“ateşli ruh”tan eser yok. “Hayatımızı çekilmez 
bir yük haline koyan bu ahlaki sefalet” iş ahlakı, 
para merakı, açgözlülük, asgari terbiyeden çok 
daha mühim olanı yani mesuliyetsizliktir. Yeni 

bir başlangıca olan lakaytlık. Topçu’nun 
devlet tarifinde, asli temeli millet alır 
fakat ne millet ne devlet, bütün bunları 
değiştirip dönüştürecek fikir, fikir sahip-
leri, alimler, hiçbirisinden umut yoktur: 

“Etrafımızdan imdat istiyoruz, göz-
lerimizin önünde kuvveti tem-

sil eden zümre lakayıt gülüyor. 
Halka çevriliyoruz, cemaat sar-
hoştur, kendine gelemeyecek 
kadar sızmış bir halde. Kime 
yalvaralım? Nereye çevrile-
lim?...” 

Kırk maddeden oluşan 
Ahlak Yaralarımız yazısı, 
sadece 1960’ların değil 

bugün bile üzerine 
titrenilecek yeni bir 

ahlak felsefesinin 
tüm başlıklarını 



70

 Umran • Ocak 2015

K R İ T İ K   YENİ TÜRKİYE YARINKİ TÜRKİYE Mİ? 

içerecek evsaftadır. Alkol, kumar, açık saçıklık 
gibi beylik ahlaki umdelerin bu kırk madde-
nin en sonunda yer aldığını belirtmek gerek. 

Topçu’nun ahlak anlayışı en başta yeni bir 
ruh, sorumluluk inşası demektir. II. Dünya Savaşı 
sonrası yeni dünya sistemi hakkındaki kanaati, 
kurulan yeni düzende Türkiye’nin değişmeyen 
kaynakları üzerinden yeni bir ruhla var olma 
gayretini Topçu yeni bir ahlaka bağlar. Neoliberal 
İslâmcılığın, neoliberal iktisadi kültürün egemen 
olduğu döneme gelmeden, liberalizmin yeni yeni 
kendini gösterdiği dönemlerde para, kariyer üze-
rinden ahlak eleştirileri yapan, çalışma ahlakını 
öne çeken Topçu, daha o tarihlerde yerdiği bugün 
en esaslı kültürel donanım haline gelen “zevk kül-
türü ve konformizm” merkezli yapıyı kabullene-
meyecektir. Zaten Topçu’nun vefatından sonraki 
uzun sessizliği, bu ilkelerin, ”konfor ahlakı”nın 
inşa edilmesindendir. Topçu için “zengin düşma-
nı” denemez ama zenginliği maddiyata indirgeyen 
sisteme elbette cepheden karşı çıkar. 

Neoliberal dönemde çokça dillendirilen İslâmi 
sermaye, dindar sermaye ve Müslümanların lüks, 
konfor, zenginlik içinde ürettikleri kültür onun 
“Allahsız Kazanç” duvarına gelip çarpabilirdi. 
Başka entelektüellerin duvarına çarpmamasının 
nedeni yine onun dile getirdiği ölçülerde aydın 
taifenin bu sistemin taşıyıcısı olmasındandır. 
Nurettin Topçu bugün kamuoyunda daha çok 
“İslâm Sosyalizmi” yönüyle öne çıkıyor. İktidar 
imkânları, İslâmcıların zenginleşmesi konuların-
dan yola çıkan muhterisliği talepkârlıklarından 
belli olan gruplar, neoliberal kültüre karşı çıkan 
tüm muhalifler gibi “maaşlı burjuva” olma istek-
lerini bölüşüm, yardım, yoksulluk gibi konular 
üzerinden dile getirirlerken Topçu’ya müracaat 
ediyorlar. 

Bu fırsatçılık, Topçu’yu menfaat döneminde 
çağırmanın yanında, “kızlı erkekli”, nümayişle, 
çığlıklar, kahkahalar eşliğinde “İslâm Sosyalizmi” 
yapmak en başta “ahlak filozofu”na saygısızlıktır. 
Topçu’nun ahlak kıstaslarının ilk sırasında değer-
ler, süreklilik, asla sadakat, mesuliyet ve neolibe-
ral İslâmcılığın da terminolojisi arasında bulunun 
1000 yıllık tarih vurgusu vardır. Onun ahlak 
anlayışı geleceğin, bu tarih ve İslâm ölçülerine 
göre yeniden inşasına dayanır; en başta devleti 
oluşturan herkes bu “ateşli ruh”a sahip olmalı-
dır. Fakat öncelikle ahlaklı olmak, yürürlükteki 
maddi düzenin, bizi tarih dışına itmeye çalışan 
ilkelerin reddine dayanır. 

İslâmcı Siyasete, Demokrasi Güzellemesine Karşı

4. Türkiye’de, Menderes, Özal, Erbakan ve 
Recep Tayyip Erdoğan dönemlerinde demokra-
tik katılım, milli irade vurgusunda önemli bir 
artış yaşadı. Tek Parti zihniyetinin gölgesinde, 
darbe tehditleri altında muhafazakâr-dindar siya-
sal hareketler kendi meşruiyetlerini milli iradeden 
yani sandıktan aldı. Son yıllardaki milli irade ve 
millet övgüsünün kuvvetlenmesi demokratik ida-
renin İslâmcıların nezdinde sorgulanamaz ve tar-
tışılamaz bir konuma yükselmesine neden oldu. 

Teorik de olsa demokrasi İslâmcılar için 
“kırmızıçizgi”ye indirgendi. Topçu Tek Parti’nin 
şedit uygulamalarını, 27 Mayıs’ı ve 12 Mart’ı 
görmesine rağmen demokratik iradeyi yücelt-
mediği gibi onun ideal bir yönetim biçimi olma-
dığını vurgulamıştır. Çoğunluk anlayışı, eşitlik 
gibi temel kavramlar etrafında demokrasiyi yine 
“ahlak” üzerinden, yönetim, devlet ahlakı ekse-
ninde eleştirir. Demokraside “en aşağı değer-
ler” makbul addedildiğinden demokrasi hiçbir 
zaman “büyük ruh”ların, idare tarzı yani Yarınki 
Türkiye’nin geleceği olamaz. Bugün Neoliberal 
İslâmcılığın yücelttiği, devletin de belirli oranda 
sessiz kaldığı konuların çoğuna Topçu neredeyse 
düşmanlık güder. Bilhassa etnik nüfuz alanının 
genişlemesi, milliyetçiliğin etnik unsurlarda canlı 
Türk milliyetçiliğinin düşman kabul edilmesi 
Topçu’nun tarzı olamaz. 

Genel manada kamuoyu nezdinde, siyasal 
yapıda bir Amerika, İsrail ve komünizm karşıtlığı 
bulunsa da bu daha çok simgeler nezdinde kaldı-
ğından Topçu’daki gibi sisteme yönelmemektedir. 
Aynı şekilde hali hazırda bir İsrail karşıtlığı bulun-
masına rağmen başta iktisat ve kapitalizm olmak 
üzere tüm ideolojilerde ve kötülüklerde parmağı 
bulunan Yahudiler hakkında da hayli yazı yaz-
mıştır Topçu. 

Bir siyaset, millet, devlet tasarımını tarih ve 
İslâmi kaynakları eksene alarak yapmak, bunu 
ideolojik, doktriner ve kısa vadeli programlardan 
çıkarak toplumun “ahlak merkezli” değerlerle 
donanmasını gerçekleştirmek büyük oranda ide-
ali pratik içinde eritme tarzını inatla sürdürmek, 
bugüne göre otoriter ama erdemli devlet anla-
yışından vazgeçmemek, demokrasiyi hangi şart 
altında olursa olsun yüceltilmiş siyasal bir nesne 
haline getirmemek, millet temelinden kalkarken, 
donanımları üst düzeyde elit anlayışını hatta 
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âlimler başlığı altındaki entelektüalizmi halka yol 
gösterici biçiminde anlamaya ve anlatmaya devam 
etmek, ABD, İsrail ve Yahudiliği fenalığın başı ola-
rak görüp bu unsurları sistem bazında reddetmek 
Topçu’nun Yarınki Türkiyesinde var.

Peki, bugünkü siyasal ve entelektüel ortamda 
yok mu? Var ama sunumu farklı: her gün gazete-
lerde, televizyon yorum programlarında kamuo-
yu oluştururken, millet övgüsünü faydacılık ve 
fırsatçılık ile birleştirenlerin, “aydınlar, askerler, 
siyasetçiler halka jakobenler gibi akıl öğretemez” 
gibi samimiyetsizlikleri şeklinde. 

Sahicilik, fikrin geçmişte olduğundan daha 
çok bugün en çok ihtiyaç duyduğu özelliği. Bu 
açıdan 27 Mayıs sonrasındaki mukaddesatçılığın 
tutamaklarını, menşeini, tezlerini erken dönemde 
eleştiren isimlerin başında Topçu gelir. Dolayısıyla 
Kin ile Din Birleşmez yazısı daha “İslâmi siyaset” 
yani Milli Görüş çıkmadan önce mukaddesat-
çıları yönlendiren güçleri, hangi tezlerle nüma-
yişler gerçekleştirdikleri hatta çok kolay şekilde 
yönlendirilebildiklerini işaretler. 6. Filo’ya karşı 
çıkanlara saldıranların onları “Müslüman kabul 
etmemesi”, eylemlerini “cihad”a dayandırmaları, 
bugünkü İslâm coğrafyasını anlatması bakımın-
dan mühimdir. 

27 Mayıs öncesi “dini muhalefet” ile bu tarih-
ten sonra netleşen ayrışmaların dili, kaynakları, 
referans noktaları belki de erken dönemde en 
net Topçu tarafından ortaya konmuştur. İslâmı 
Sömüren Siyaset yazısı da hususen Milli Görüş 
hareketi ortaya çıktıktan kısa süre sonra yazılmış-
tır. Topçu’nun Milli Görüş öncesinde “kaidecilik” 
olarak telaffuz ettiği yönelimler, yani dinin şekli 
kısımlarının yüceltilmesine karşı giriştiği eleşti-
riler bu yazıyla siyasal alana da taşınır. Halifeyi 
getirmekten, Ayasofya’yı açmaya kadar varan 
siyasal-dini dili Topçu en çok da “vatanı macera-
ya sürükleyecek, düşmanlara fırsat vereceği” için 
eleştirir. 

Yarınki Türkiye: Teknolojiye, Sanayiye, 
Kalkınmaya Karşı

5. Çok spekülatif bir soru sıralım: “Topçu 
Mavi Marmara’ya Topçu destek verir miydi?” 
Ne kadar Yahudi düşmanı olsa da muhteme-
len Kin ile Din Birleşmez ve İslâmı Sömüren 
Siyaset yazılarının müellifi olarak vermezdi. Milli 
Görüş’ün siyasal dili kadar kalkınmacı mantığı, 

dindar orta sınıf girişimi, dindarlıkla kapitalizmi 
özdeşleştirebilen alt yapısı, “Büyük Türkiye”yi 
ağır sanayide, teknoloji ihracında gören anlayışı 
Topçu felsefesinin tam tersidir. Bugün neoliberal 
İslâmcılığın tüketim, hizmet sektörü eksenli eko-
nomik anlayışı, yine kalkınmaya dayalı ekonomi 
ve Türkiye ideali Topçu’nun yücelttiği değerlerle 
taban tabana zıttır. 

Türkiye’nin kendi gemisini, uçağını, helikop-
terini yapmaya başlamasına, mesela Hızlı Tren 
projesine, Milgem’e Topçu ne ölçüde yaklaşırdı? 
Teknik ve teknolojinin doğrudan insanı mane-
vi ve maddi genleriyle oynadığını düşünen bu 
nedenle de teknolojiye bir araçtan çok, genel 
anlamda saldırgan bir medeniyet gözüyle bakan 
Topçu’nun Yeni Türkiye tanımlamasındaki, kal-
kınmacı siyasaya destek vermesi pek de mümkün 
görünmüyor. Bu açıdan moderniteyle birlikte 
ortaya çıkan medeniyet tartışmalarında; medeni-
yetin hangi kıstaslara sahip olduğu ve ne şekilde 
alınacağı hususlarındaki kadim tartışmada Topçu 
genel kanaatten farklı düşünür. Medeniyet ile kül-
tür ayrımı yaparak, Batının tekniğini alma tarafta-
rı olan görüş, Meşrutiyet İslâmcılığı ile 27 Mayıs 
sonrası İslâmcılığın birleştiği o kritik eşik bugün 
için zaferini ilan etmiş, gelecekte de varlığını ve 
egemenliğini sürdürecektir. 

İslâmcıların medeniyet ve kültür ayrımına 
giderek, eklektik bir anlayışa ulaşması, kapitaliz-
min dindarlıkla meşrulaştırılarak bünyeye monte 
edilmesi bilhassa 80 sonrasındaki kültürle, neoli-
beral iktisadi siyasa ile neredeyse tamamlanmıştır. 
Topçu’nun buradaki tutumu çok net bellidir: 
medeniyet demek teknik ve teknoloji demek-
tir. Bu bakımdan Batının yeni felsefesi sadece 
Müslümanlara değil insanlığa, doğaya, varlığa da 
bir müdahaledir. 

Teknik bizatihi medeniyetin kendisidir; mede-
niyet aynı zamanda kültürü de üretir. Batının 
tekniğini aldığınızda aynı zamanda onun ürete-
ceği kültürü de en baştan kabul etmiş olursunuz. 
Topçu’nun Yarınki Türkiye’si bu açıdan saf, özcü 
ve ahlakidir. Ahlakiliği tarihe, İslâm’a, asl’a sada-

kattendir!
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atta gördüğümüz bütün renk-
lerin membaı güneştir; çiçekler 
ışığı güneşten alırlar, fakat her 
biri farklı bir renge sahiptir. Hal 
böyle iken, mesela kırmızı renk-
li bir lâlenin hemen yanında-
ki papatyaya dönüp “Sen nasıl 
oluyor da güneşin gerçek ve tek 
rengi olan kırmızıyı saptırarak 
beyaz ve sarıya dönüştürüyor-
sun? Güneşe ihanet ediyor ve 
onun renklerini değiştirerek 
tahrif ediyorsun! Bana dikkatle 
baksaydın güneşin gerçek rengi-
nin kırmızı olduğunu anlardın, 
zaten diğer kırmızı lâleler de 
bu iddiamı teyit ediyor!” deme-
si kabul edilebilir bir argüman 
olamaz. Burada sorun, lâlenin 
sadece kendisini referans ala-
rak güneşin asıl renginin kırmı-
zı olduğu neticesine varmasıdır. 
Hâlbuki aynı güneş her varlı-
ğı  istidadına göre  binlerce farklı 
renge boyamaktadır. Beyaz olan 
güneş ışığı prizmadan geçtiğin-
de yedi ana ve sayısız ara renge 
ayrılıyor; işte bunun gibi Kur’ân 
ve sünnet “güneş ışığı”, prizma 
ise “insan algısı” olarak düşü-
nülürse ne demek istediğimiz 
daha iyi anlaşılacaktır. Hepimiz 
birer prizma gibiyiz ve güneşten 
(dinin kaynağından) gelen ışığı 
kendi algı süzgecimizden geçir-
dikten sonra belirli bir renkle 

muttasıf olu-
yoruz.

Selçuk KÜTÜK

RENKLER VE 
ALGILAR

İ slâm dünyası perişanlığın 
zirvesini yaşarken ve birlik-

teliğe ihtiyacımız had safhada 
iken asıl ve harici düşmanla-
rı bırakıp akıl almaz bir hırsla 
birbirimize saldırmamız, kalben 
parçalanmayı hızlandırmamız 
adam olmak için daha çok 
dayak yememiz gerek-
tiğine işaret ediyor 
olsa gerek. Açıktır ki, 
dâhilde ve hariçte sava-
şın şartları çok farklıdır; 
yani dışımızdaki düşmana 
karşı silah çekip ateş edebiliriz 
lakin içeride bir ihtilaf oldu-
ğunda böyle davranamayız. 
Bir başka deyişle, bize zarar 
veren birine gerektiği gibi 
sert müdahalede bulunabi-
liriz, ama tehdit eden eğer 
vücudumuzdaki mikroplar ise 
tabancayı çekip kendimize ateş 
edemeyiz. İhtilaf konusuna ve 
kimi haklı olduğuna bakmak-

sızın Müslümanların şu anda 
yaptıkları şeyin (sözlü ya da 
fiili saldırı olarak) silahı kendi 
bünyelerine çevirmek olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Aynı dine mensup olmamız 
ve (Kur’ân, hadis gibi) aynı 

kaynaklardan beslen-
memiz her meselede 
birebir ittifak etme-
mizi zorunlu kılmaz. 

Malum olduğu 
üzere, tabi-

Beyaz olan güneş ışığı prizmadan geçtiğinde yedi ana ve 
sayısız ara renge ayrılıyor; işte bunun gibi Kur’ân ve sünnet 
“güneş ışığı”, prizma ise “insan algısı” olarak düşünülürse; 
hepimiz birer prizma gibiyiz ve güneşten (dinin kaynağın-
dan) gelen ışığı kendi algı süzgecimizden geçirdikten sonra 
belirli bir renkle muttasıf oluyoruz.
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Bizden farklı düşünenleri 
hemen karalamak ve defterden 
silmek, itikat dairesinin dışına 
çıkmayan değişik yorumlara 
tahammül göstermemek, hain-
likle ve küfürle itham etmek biz-
leri hızla parçalanmaktan başka 
bir yere götürmez. Olur-olmaz 
mevzulardan hareketle tarafla-
rın birbirini itikadî sapıklıkla 
suçlama kapısı bir kez aralan-
dığında artık bu süreci dur-
durmak çok zor olmaktadır. 

İslâmiyet bir tanedir, fakat 
algılama tarzları neredeyse 
sayısızdır. Özü bozmayan ve 
haddi tecavüz etmeyen farklı 
renkler olabileceğini ve bizim 
bakış açımızın da bu yorum-
lardan sadece biri olduğunu 
anlamamız gerekiyor. Tekrar 
ifade etmek gerekirse, hepi-
miz dünyayı kendi algı pence-
remizden seyrederek aklımız, 
bilgimiz ve idrakimiz derece-
sinde belirli renklere boyuyo-
ruz. Bir odanın dört duvarının 
her birine kırmızı, sarı, yeşil 
ve mavi renkli aynaların asıl-
dığını ve yüzleri bu aynalara 
dönük olarak odanın içini sey-
reden dört kişinin olduğunu 
hayal edelim. Bunların her biri, 
odayı baktıkları aynanın rengi 
her ne ise o renkte görecek-
tir ve gördüklerinin doğrulu-
ğundan emin olacaklardır. Lakin 
“öyle görüyor” olmak hakikaten 
“öyle olduğunu” garanti etmi-
yor; hiç kimsenin hakikati teke-
line alma hakkı yoktur. Meşru 
bir sebebe, kuvvetli bir delile 
ve kaynağa istinat eden deği-
şik görüşlere var olma hakkı 
tanınmalıdır. Kendini hakikatin 
tek ve değişmez ölçüsü olarak 
görenlerin “bu böyledir!” dedik-
ten sonra alternatif görüşleri 

sapkınlıkla itham etmeleri piya-
sadaki hâkimiyetlerinin sarsılma 
ihtimalinden kaynaklanan panik 
temelli bir tepkidir. Bu tür tavır-
lar (dışımız ne kadar parlak ve 
cazip görünürse görünsün) iç 
dünyamızdaki ciddi hastalıklara 
işaret eder.

Bu ifadelerden hareketle 
post-modern bir izafilik manası 
çıkarılmamalı ve herkese mavi 
boncuk dağıtıldığı zannedil-
memelidir. Hiç kimse İslâmiyet 
adına kendi bildiğini okuyamaz. 
Bu niyette olanlara ve (kasıtlı 
olmamakla beraber) dinin içine 
batıl fikirleri zerk edenlere karşı 
elbette lisân-ı münâsib (kavl-i 
leyyin) ile ihtarda bulunulmalı-
dır. Lâkin, hasım/muhalif gör-

düğümüz kişi veya grupların bir 
açığını söz konusu olduğunda 
bunu bir tür fırsat bilerek taarru-
za geçme vesilesi yapmak değil 
ilim ehline vasat bir mü’mine 
dahi yakışmaz. Asıl maksadın, 
herhangi bir meselede Cenab-ı 
Hakk’ın muradının ne olduğunu 

anlamaya çalışmak olduğunu 
hatırdan çıkarmamak gerekir. 
Şu veya bu meşrepten olan 
tarihe ismini yazdırmış ve 
eserleri artık klasik hükmü-
ne geçmiş (hayatta olmadık-
ları için kendilerini savunma 
imkânı da olmayan) ilim ehlini 
insafsızca eleştirerek gündeme 
oturmaya yeltenmek ancak bir 
çapsızlığın ya da kalbi marazın 
neticesi olabilir.

Mü’minler insanların doğ-
rudan kişiliklerine değil onla-
rın kötü vasıflarına yahut belli 
noktalardaki yanlışlarına karşı 
tavır alır; böylece mesele şahsî 
olmaktan çıkar ve bir haki-
kat arayışı haline döner. Pek 
çok güzel vasfı bulunan bir 
insanı şu ya da bu mesele-
den dolayı hemen silip atmak 
insafa sığmaz; bir küp dolu-
su altının içinden birkaç tane 
bakır parça çıktı diye hepsi 
birden çöpe atılmaz. Altından 
anlayanların vazifesi bakırla-
rı ayırıp bir kenara koymak-

tır; bakırları göstererek yaygara 
koparmaktan ziyade altınların 
kıymetini takdir etmek ancak 
ehl-i hakikate nasip olan bir 
davranıştır. Unutmayalım ki, 
başkalarına çirkinlik isnat etmek 
bizi güzel kılmaz, başkalarının 
yanlış yapması bizim haklı oldu-
ğumuz manasına gelmez.

Aynı davaya hizmet etme 
iddiasında olanların güya hassa-
siyet ve fazilet-fürûşluk namına 

Kendi bildiği İslâm anlayı-
şından şu veya bu derece 

farklılık gösteren düşünce-
lere karşı hemen “Ehl-i sün-
net dışına çıktın!” ithamını 
yöneltmek ve sadece men-

sup olduğu meşrebi “fırka-ı 
nâciye” ilân etmek mümine 
yakışan bir davranış ola-
maz. Değişik temayüller, 
fikir ve meşrep ayrılıkları 
hakiki ilim ehli açısından 

kavga ve polemik mevzusu 
değil ancak ilmî münazara 

meselesi olabilir. Benzer 
şekilde, asıl mühim olan 
husus, kendi taraftarını 

memnun etmek değil, mese-
lenin hakikatinin ortaya 
çıkmasını arzu etmektir. 
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birbirini tenkit yoluyla tahrik 

etmekten ve bir tür rekabete 

girmekten kaçınmaları gerekir. 

Nasıl ki insanın bir eli diğer 

eline rekabet etmez, bir gözün 

görmesi diğerine mani olmaz, 

dili kulağına itiraz etmez; işte 

bunun gibi mü’minler de bir-

birinin noksanını ikmal eder, 

kusurunu örter, ihtiyacına yar-

dım eder, vazifesine destek olur. 

Aksi takdirde, menfi rekabet ve 

tenkit hastalığı herkesin birbirini 

yolunu kesmesine ve bütünlü-

ğün dağılmasına sebep olur.   

Elbette ki, din adına şarlatan-

lık yapanları deşifre etmek haki-

ki ilim ehli üzerine bir vazifedir. 

Lakin bunu yaparken bile sapla 

samanın karıştırılmaması için 

azami gayret sarf edilmelidir; 

çünkü bir fikrin her zaman her 

tarafı yanlış olmayabilir, içinde 

bir hakikat kırıntısı bulunabilir. 

Aklın ve ilmin mihengine vura-

rak doğru ile yanlış iyice ayırt 

edilmeli, hasım dahi olsa karşı 

düşüncenin güzel ve hak olan 

kısımları ifade edilmelidir. Bir 

fikrî münazarada kendi görüşü-

nün hatalı olduğu ortaya çıktı-

ğında bunu kabul etmekte zorla-

nan kişinin hakperestlikten nasi-

binin olmadığı aşikârdır. Nefsi-

nin hatırı için “Hakk’ın hatırını 

kırmak” insaf düsturuna uymaz. 

Hasmının elinde hak ve daha 

güzel olanı gördüğünde mütees-

sir değil memnun ve buna taraf-

tar olmak ihlâs ve samimiyetin 

işaretidir.

Kendi bildiği İslâm anlayı-

şından şu veya bu derece fark-

lılık gösteren düşüncelere karşı 

hemen “Ehl-i sünnet dışına 

çıktın!” ithamını yöneltmek ve 

sadece mensup olduğu meşre-

bi “fırka-ı nâciye” ilân etmek 

mümine yakışan bir davranış 

olamaz. Değişik temayüller, fikir 

ve meşrep ayrılıkları hakiki ilim 

ehli açısından kavga ve polemik 

mevzusu değil ancak ilmî müna-

zara meselesi olabilir. Benzer 

şekilde, asıl mühim olan husus, 

kendi taraftarını memnun etmek 

değil, meselenin hakikatinin 

ortaya çıkmasını arzu etmektir. 

Lakin arkasına aldığı büyük bir 

cemaat/taraftar desteği ile egosu 

şişen “ilim adamı görünümlü 

kişilerin” yanıldıkları zaman 

kamuoyu önünde dürüstçe, 

“filan mevzuda yanılmışım, doğ-

rusu filancanın izah ettiği gibi-

dir!” demesi tabii ki beklenemez.

Ehl-i sünnet gayet geniş ve 

heterojen yapısıyla tarih boyun-

ca aşırı uçları törpüleyen ve ana 

akımın (cadde-i kübra) içine 

almaya çalışan yaklaşımın ismi 

olmuştur. Şimdi ise bu tarihî 

misyonunun dışına çıkarılarak 

ayrılık vesilesi haline getirilmek 

istenmekte ve kendini otorite 

zannedenler tarafından tekel 

altına alınmaya çalışılmakta-

dır. Piyasada “hoca” olarak bili-

nen bu insanların gerçek niye-

tini Allah bilir, fakat neticede 

kamuya açık alanda din adına 

yapılan ithamların bilhassa yeni 

nesil üzerinde zarardan başka 

bir etkisi yoktur. Hadis, tefsir, 

kelam, akaid, usûl gibi mevzular 

hakkında en küçük bilgisi olma-

yan yeni neslin huzurunda yapı-

lan sert tartışmalar İslâmiyeti 

“hakikat ölçüsü” olmaktan çıka-

rıp “muğlâk ve ne idüğü belirsiz” 

hale sokmakta ve gençleri “o 

halde kafana göre takıl!” yoru-

munu yapmaya zorlamaktadır.

 

Neticede şunları söyleyebi-

liriz:

	İslâmiyeti mutlak ve tek 

bir anlayışa indirgemek felsefede 

reductionism olarak bilinen ve 

alternatif düşünceyi öldüren sığ 

bir yaklaşımdır.

	Hakikatin bir kısmını yaka-

lamış olabiliriz, ama tümünü 

ihata etmek mümkün değildir. 

	Hiç kimse Cenab-ı Hakk’ın 

muradının ne olduğunu bilirmiş-

çesine diğer insanlara dikte ede-

mez. Hakikat karşısındaki hali-

miz körlerin fil tarifine benzer.

	Gerçeğin tek ölçüsü olarak 

kendimizi görmekten vazgeçme-

liyiz, alternatif ve tali yolların da 

olabileceğini göz önüne almalı-

yız. “En doğru yol benim takip 

ettiğimdir” diyebiliriz, fakat 

“diğer yolların hepsi yanlış ve 

batıldır” deme hakkımız yoktur.

	Bazı fikirler baş ağrıtıcı ola-

bilir, ama başımız ağrıdığında 

hemen onu kesip atmayız.

	Şahısların değil Hakk’ın 

hatırını yüksek tutmalıyız.

	Başkalarının yanlışlarını 

göstermek bizim kesinlikle haklı 

olduğumuz manasına gelmez.



75

 Umran • Ocak 2015

Haydar Barış AYBAKIR

larında (Türkiye’de de olduğu 

gibi) bir kültür olarak yaygınlık 

kazanmıştır. Dünyada yaşanan 

gelişmeler eşliğinde yürütülen 

kırsızlaştırma politikaları ile 

hızlı şehirleşmenin baş döndü-

rücü sosyal değişimi, insanları 

yurtsuzlaştırarak kayıtsızlığın 

sel sularına katıyor. Bir veba 

salgını gibi her yanımızı saran 

kayıtsızlık, insanları(mızı) seri 

üretim makinelerinden çıkma 

mamuller gibi bencil yaşama 

tarzı içerisinde irfandan nasi-

bini almamış, feraset yoksunu 

hedefsiz müsveddeler haline 

getiriyor. 

Böylesi bir dünyadan ve 

onun şartlarına elverdiği ölçü-

de uymaya çalışanlar arasın-

dan insan, ancak kendini alı-

koyarak sıyrılabilir ve kendine 

dönerek bir şahsiyet inşâsına 

girişebilir. Bu inşâ, ister iste-

mez bir yalnızlaşmayı da 

beraberinde getirecektir ve o 

“yalnız”ın muhatabı bir tek 

İ nsanların çoğunluk-

la bir toprak parçasına 

bağlı bulunduğu VII. yüz-

yılın Avrupa’sında tüccarlar, 

yersiz-yurtsuz diyebileceğimiz 

bir sınıfı teşkil ediyordu. Tek 

başlarına yahut kervanlarla 

panayır ve şatolarda ticareti 

sürdüren bu sınıf, maddi çıkar-

lar peşinde başıboş, sapkın ve 

serseri bir hayat sürdürmek-

teydi. Böylesi bir hayat, onları 

sabit bir yere bağlı olmaktan 

alıkoyuyordu ve toplum tara-

fından da tehdit unsuru olarak 

görülüyor, tasvip edilmiyordu 

(Cipolla, 2011: 4). 

Günümüzde ise bu yer-

sizlik, XI. yüzyıl ile ticaretin 

farklı bir seyir izlemesine bağlı 

olarak ortaya çıkan ve daimi 

mekânları bulunan Ortaçağ 

fuar sisteminin aksine, “belir-

li bir yeri bulunmayan fuar-

lar” sistemini gerçekleştiren 

Ceneviz kapitalist sınıfını andı-

ran ve kurumsal bir mahiyet 

kazanan küresel şirketler eliyle 

işletilmektedir (Arrighi, 2000: 

133,134). Varoluşları gereği, 

nereden baksanız VII. yüz-

yıldan bugünün dünyasına 

-aralarında farklılıklar olsa da- 

belirli bir yerleri bulunmayan 

bu yapılar, hiçbir ülkenin söz 

sahibi olmadığı topraklarda, 

hiçbir kanuna bağlı olmadan 

ve hiçbir topluma borçlanma-

dan yaşamayı amaç edinmiş-

lerdir.

Modern dünya ile eko-

nominin başat bir konuma 

gelmesi ve belirleyiciliğinin art-

ması, mevcut sistem içerisinde 

bahsi geçen yapıların önemini 

artırarak, onlara üst düzey-

de statü kazandırmıştır. Alt 

sınıfların üst sınıflara öykün-

mesinin bir sonucu olarak da 

vaktiyle tasvip edilmeyen, hor 

gülen, kötü gözle bakılan yer-

sizlik/köksüzlük hâli -ahlâken 

de olumlanarak- özenilir bir 

hâl almış ve günümüz toplum-

MUHATABINI ARAYAN 
YALNIZLIK

Dünyada yaşanan gelişmeler eşliğinde yürütülen kırsızlaştırma 
politikaları ile hızlı şehirleşmenin baş döndürücü sosyal değişimi, 
insanları yurtsuzlaştırarak kayıtsızlığın sel sularına katıyor. Bir veba 
salgını gibi her yanımızı saran kayıtsızlık, insanları(mızı) seri üretim 
makinelerinden çıkma mamuller gibi bencil yaşama tarzı içerisinde irfandan 
nasibini almamış, feraset yoksunu hedefsiz müsveddeler haline getiriyor.
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Allah’tır. İşte Cengiz Aydoğdu 

da yeni kitabı Yalnızlık 

Muhatab İster’de böylesi bir 

inşa arayışını, bir ömrün özeti 

gibi, bizzat yaşadıklarından 

yola çıkarak konu edinmiştir. 

İlk kitabı Bize Velvele Düştü’de 

bize dair olanı daha çok genel 

hatlarıyla ele alırken, ikinci 

kitabında iradi olarak orta-

ya koyduğu suskunluğunun 

derinliğinde, kendi iç konuş-

malarında arıyor. Aydoğdu, 

herkesin bağırdığı ve kimse-

nin birbirini duymadığı; ama 

bağıranların seyredildiği bir 

konuşamama atmosferinde 

demlediği yazıları ile sorunun 

ana kaynağı olarak gördüğü 

şahsiyet meselesini bir sürekli-

lik fikri içerisinde işliyor. Yunus 

Emre, Âşık Veysel, Ahmet 

Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl 

Kısakürek, Nurettin Topçu, 

Cemil Meriç, Erol Güngör gibi 

milli çınarların gölgesinde edi-

nilen üslup, dünya görüşü ve 

insanlık anlayışı; F. Schuon, 

Octavio Paz, Pierre Emanuelle, 

Roland Barthes gibi yabancı 

isimlerden damıtılan düşünce-

lerle kaynaştırılıyor.

Yeryüzünde hikmet ve 

irfânın sözü geçmediği, gaf-

letlerin alıp yürüdüğü günü-

müzde, Sâmiha Ayverdi’nin 

dediği gibi fikir adamları, her 

şeyden evvel davası ve imânı 

doğrultusunda görüş ve tes-

pitlerini umumi efkâra bildir-

mekle mükelleftir (Ayverdi, 

2013: 51). Keza, tevazuyu 

elden bırakmadan dünyada 

yerini bilme gayretiyle hare-

ket eden Cengiz Aydoğdu da, 

bize bahşedilmiş bu kısacık 

ömrü yaradılışımıza layık ve 

dolu dolu yaşayabilmek için 

sağlam bir şahsiyet inşasının 

imkânlarını sürekli aramaya 

devam etmemizi salık verir. 

Bâyezîd-i Bistâmî’nin söylediği 

üzere, aramakla bulunmasa 

da bulanlar yalnız arayanlar-

dır. “Bize düşen bu arayışta 

samimiyet ve ihlâsı kaybetme-

mek, kaybeder gibi göründü-

ğümüzde de birbirimizi “ikaz 

ve ikna”ya gayret etmektir.” 

(Aydoğdu, 2014: 9) 

Yalnızlık Muhatab 

İster’in nasıl bir okuyucu kit-

lesine hitap ettiğini “Bu fenâ 

gülzârına bülbül olanlar anla-

maz / Vech-i bâkî hüsnüne 

hayrân olan anlar bizi” mısra-

larının bizi karşılamasıyla anlı-

yoruz. Yazar, okuyucuyu bir 

yolculuğa davet eder; Fethi 

Gemuhluoğlu’nun dostluk 

üzerine yaptığı konuşmasında 

bize hatırlattığı gibi yoldaşsız 

yola çıkılmaz (Gemuhluoğlu, 

2013: 25). Davete icazet ise 

aşıya sağlam bünye gerek-

tirir; zira herkesten de yol-

daş olmaz. Yazarın okuyucu 

ile çıktığı yolculuk Fuzulî’nin 

“Kârbân-ı râh-ı tecrîdiz hatar 

havfın çeküp / Gâhî Mecnûn 

gâhî ben devr ile nevbet bek-

leriz.” dizeleri ile biter. 

Topluma asalak bir şekil-

de yaşamayı marifet bilen bir 

azınlığın dümen suyuna gir-

meden, tarih boyunca edin-

diği, kitlelerin de öykündüğü 

hayat tazı ve zihniyetine sırt 

çevirmek, mesuliyetini ayak 

bastığı toprağın kıymetinde 

aramaya koyulmayı gerekti-

rir. Bundan gayrısı yalnızlık-

tır. Herkesin birbirinden farklı 

olmak için birbirine benzediği 

bir ortamdan kendini alıko-

yarak, kendini bilmek adına 

kendine dönerek verilecek bir 

mücadelenin yolculuğunda 

atılan tohumların filizlendiği 

muhatabını arayan yalnızlık.
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Erkam KUŞÇU

DELİLİK ÜLKESİNDE
BİR RUH MACERASI

Yazı yazmaya bu acı olgusunu aşmakla yaklaşan Şasa’nın kitabının 
bizce en derin meselesi de bu: Acıyı aşmak. Çünkü bir hastalıktan yani bir 
acıdan sonra felaha varmakta, bütün sıkıntıların ardından yeniden bir 
okumayla, başka bir yönelimle onu aşmaya çalışırken aslında bütün bu 

acıları da en büyük acının varoluşsal acının yansımasını taşımaktadır.   

B ir mümin diz çökmüş yara-
tıcısına dualar ediyor… 

Kendi düşün evreninde bir 
anlam ifade eden bin yıllık 
mirasın dizinin dibinde. Bu 
yeni bir algılayış değil birçok-
larımız için. Ancak karşı cami-
anın koridorlarında yetişmiş 
bir birey için tam anlamıyla 
yeni. Yeni bir yolculuk, başlan-
gıç, başlı başına yeni bir yol. 
Onu bizim için değerli kılan 
şey de tam olarak bu. Bu yeni 
olanı kavrayış şeklini tabi ki 
tartışabiliriz. Ancak netice ola-
rak kendisini konumlandırdı-
ğı nokta bizleri onunla kardeş 
kılan şey. 

Hakikati aramaya delilikle 
başlayan, yani biraz feylesofça 
bu yolculuğa çıkan, sonunda 
başında örtüsü, elinde tesbihi, 
sakin bir gülüşle mutlu olarak 
bitiren bu yolculuğu, yani iman 
dairesi içerisinde. Mutlak’ı ara-
yan ne tür bir gerilimin muha-
tabı olabilir? Gerçekten benim 
için çok düşündürücü bir soru 

bu. İslam’ı bir aile terbiyesi 
içerisinde öğrenip akil baliğ 
olma yaşında tam imanına 
eren bir insan için bu soru 
önem arz etmektedir.  Delilik 
nöbetlerinin tek bir dakikasın-
da bu gerilimin muhatabı olan 
arayıcı şahıs bütün bu terbiye 
sürecinin tamamını yaşamak-
tadır. Tabii ki hiçte kolay bir 
şey değildir bu. Ama çekilen 
sancı özü itibariyle mübarektir. 
Ve bu gerilimden dolayı  bil-
gileri (daha evvel bildikleri) 
şimdi tam olarak karşısında-
dır.  Zihninde;  taş, su, toprak, 
hava, melek, şeytan vb.. algı-
lamanın, o sınırsız ve korkunç 
alicengiz oyunun çevrimleri 
içinde Bir kez daha kobalt, sül-
für, kükürt, zink kokusu. Yosun, 
mezarlık çiçekleri kokusu. Dizi 
dizi asılmış insanlar, çocuk 
leşleri, bütün evreni kaplayan 
ceset kokusu. Sevdiklerimin 
çığlıkları, kopmuş kelleleri 
ve uzuvları. Dirilen ruhlar, iç 
içe ezan ve çan sesleri, haç ve 

hilal, diriliş, uzay istasyonla-

rı, ölümsüzlük. Ölümsüzlüğün 

mavi nabızsız korkunçluğu… 

gibi modern cahiliyeden bir kez 

daha din dairesine dönüşün, 

nihayetten bidayete dönüşün 

hikayesi.

 

Hayatı Anlamlandırırken (Uzun Yol)

Ayşe Şasa 1941 İstanbul 

doğumlu. Varlıklı, tanınmış bir 

ailenin kız çocuğu. Çocukluğu 

kışın konaklar,    yazın yalılar-

da geçiyor. İlk gençlik döne-

minde kolej eğitimi alıyor. 

Bebekliğinden başlayarak ailesi 

tarafından eğitimi hususun-

da bakıcılara teslim ediliyor. 

Çok çalkantılı geçen evreler-

den mesela şizofreni nöbetleri, 

kendini toplumdan tamamen 

soyutladığı uzun senelerden 

sonra özellikle tasavvufi eser-

lerin tesiriyle (özellikle  İbn 

Arabi’nin  Fusûsu’l-Hikem’i) 

Müslüman oluyor ve dini bir 

yaşantıyı tercih ediyor.
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  DELİLİK ÜLKESİNDE BİR RUH MACERASI 

Benim Ayşe Şasa’yla ilk 
tanışmam senaristliğini yaptı-
ğı  Ahh Güzel İstanbul  filmi… 
İlk izlediğimde (ki sonrasında 
bu eylemi birçok kereler tekrar 
ettim) Sadri Alışık’ın Bendeniz 
Haşmet İbriktaroğlu… diyerek 
başladığı tiradını taklide çalış-
mış ve  hem sipahi, hem iki 
paket  günde  diyerek sigarası 
ağzındayken hızlı bir şekilde 
konuşan tek adamın o oldu-
ğunu düşünmüştüm. Filmde 
Haşmet’in Ayşe’ye  sevdim seni 
be, esir-i aşkın oldum  diyerek 
ağladığı sahneyi ve Galatasaray 
Lisesi’nden arkadaşı olan plak 
şirketi sahibi ve halkın geri 
kalmış olan kültürel beğenile-
rini batılılaştırmaya çalışmakla 
övünen Şakir’le karşılaştığında 
söylediği  kültür hizmeti hee… 
Anası babası belli olmayan koz-
mopolit maskaralar  gibi  zih-
nimde yer etmiş olan bölüm-
leri unutamam. Çok sevmiştim 
bu filmi ancak Şasa’nın Bir 
Ruh Macerası kitabında şun-
ları okurken gerçekten şaşır-
mıştım:  “Ah Güzel İstanbul’u 

çok kifayetsiz bulduğum için 
imzamı bile atmıyorum.” Tabii 
ki bunda o dönem yaşadığı 
bunalımlı ruh halinin de etki-
si vardır ancak gene bu esere 
kifayetsiz demesi beni çok 
şaşırtmıştı.                                                

Ayşe Şasa yaşadığı yıkıcı 
hastalığın tesirinden kurtul-
mak adına yazıya yöneldiği-
ni belirtir Delilik Ülkesinden 
Notlar kitabında. Her gün 
şizofreni nöbetleriyle yıkı-
lan zihinsel arka planını inşa 
etmektedir böylece. Yazı yaz-
maya bu acı olgusunu aşmak-
la yaklaşan Şasa’nın kitabının 
bizce en derin meselesi de bu: 
Acıyı aşmak. Çünkü bir has-
talıktan yani bir acıdan sonra 
felaha varmakta, bütün sıkın-
tıların ardından yeniden bir 
okumayla, başka bir yönelimle 
onu aşmaya çalışırken aslında 
bütün bu acıları da en büyük 
acının varoluşsal acının yansı-
masını taşımaktadır. Hastalık 
yalnızca bir vehimdir aslında. 
Bunu kendisi de belirtir kitap-
ta. Asıl acı varolma acısıdır. Bir 

değerler dizgesinden yoksun 

oluş hali, şiddetin (gerilimin) 

anahtarıdır. Modern birey varo-

luşunu açıklayan yüce değerlere 

sahip değildir. Çocukluğundan 

başlayarak ailesi tarafından 

ötelenen ardından okulda yok 

sayılan bir çocuğun yalnızlığı 

bunu anlatmaktadır. İlerleyen 

yaşlarında lise çağına geldiğin-

de okulda başarılı bir öğrenci-

dir artık ancak bu acıyı geçir-

mez aksine artırır. Bu nokta-

da şunu belirtmek lazım ki 

yalnızca özel ve hassas ruhlar 

böyle bir problemi kritik ede-

rek kendisine dert edinir. Bu 

dert edinme aslında bir soru-

nun tespitini yapmaktır. Ayşe 

Şasa bunu tespit etmiş ancak 

bu sorunu nasıl aşacağını 

bilememenin verdiği rahatsız-

lık ve çevresindeki insanların 

umarsızlığı, uygulanan berbat 

ilaç tedavileri -ki bu ilaçla-

rın bağımlılığından kurtulmak 

için ayrıca tedavi görecektir- 

durumu büyük acıya, varolma 

acısına değin götürmüş ve iki 

sefer intihar girişiminde bile 

bulunmuştur. O içinde bulun-

duğu hali kendisiyle özdeşleş-

tirememiştir. Bu yüzden her 

şeyi biraz deliliğin kıyısında 

sorgulayıcı bir bilinçle ele 

almıştır. Tabi ki bunca çeki-

len sıkıntının sonucunda tes-

limiyeti kesin ve mutmain bir 

tavırdadır. Kendisi de değinir 

buna kitabında: “Hayatımın ilk 

yarısı korku filmi gibi geçti... 

Varoluşuna sahih bir neden 

bulamayan insan, bilsin yahut 

bilmesin korku, endişe ve vehim 

içindedir. Ben bu marazî hali, 

bir imtihandan geçiyor gibi ve 
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Ayşe Şasa’yı okurken aklıma sıkça Tezer Özlü geldi. 
Onunda sinemayla yakından alakası vardı. O da ruh 
sağlığıyla alakalı rahatsızlıklar yaşamıştı. Ancak bu 
hal onda diş ağrısına sebep olurken (Yaşamın Ucuna 
Yolculuk) Şasa’nın Müslüman olmasını sağlıyordu. 
Bu durum kişilik hallerinin, yetiştirilme şekillerinin 
değil; hüznü bir parçası etmiş olan insan ile onu yok 
etmeye çalışan insanın sorunsalı. İkisinin yaşadıkla-
rı arasında bir benzerlik olabilir ama az önce değin-
diğimiz acı olgusu Şasa’nın sorunsalını hem kadim 
hem değerli kılıyor. Mutmain olan yürek merhamet-
li olandır, benim hem Delilik Ülkesinden Notlar’da 
hem de Bir Ruh Macerasında gördüğüm buydu.

en ağır derecelerde yaşadım... 

Allah hepimizi ve özellikle yeni 

nesilleri böylesi azaplardan 

esirgesin...”

Ayşe Şasa’yı okurken aklıma 

sıkça Tezer Özlü geldi. Onunda 

sinemayla yakından alaka-

sı vardı. O da ruh sağlığıyla 

alakalı rahatsızlıklar yaşamıştı. 

Ancak bu hal onda diş ağrısına 

sebep olurken (Yaşamın Ucuna 

Yolculuk) Şasa’nın Müslüman 

olmasını sağlıyordu. Bu durum 

kişilik hallerinin, yetiştirilme 

şekillerinin değil; hüznü bir 

parçası etmiş olan insan ile 

onu yok etmeye çalışan insanın 

sorunsalı. İkisinin yaşadıkları 

arasında bir benzerlik olabi-

lir ama az önce değindiğimiz 

acı olgusu Şasa’nın sorunsalını 

hem kadim hem değerli kılı-

yor. Mutmain olan yürek mer-

hametli olandır, benim hem 

Delilik Ülkesinden Notlar’da 

hem de Bir Ruh Macerası’nda 

gördüğüm buydu. Özlü’nün 

Ferit Edgü’yle mektuplaş-

malarını kapsayan Her Şeyin 

Sonundayım (Sel Yayıncılık, 

2010) kitabında öyküleriyle 

beni etkileyen yazarın aslında 

benim tahmin ettiğim bu -acı- 

derinliğinden yoksun olduğu-

nu fark ettim. Üzüntü veri-

ciydi bu ama aslından normal 

olandı. Delilik nöbetlerinde 

bütün bir insanlık serüvenini 

bir anlık birikimle kavrayan 

yazarın (Şasa) bunu; netice ola-

rak imani ve aşkın olanı yani 

mutlakı bulmaya yönelik bir 

çabaya dönüştürmesi üstelik 

materyalist olana tam bir karşı 

çıkışla bunu başarması kar-

şısında Tezer Özlü’nün yaşa-

dıkları tabir caizse son derece 
güdük kalıyordu. Orada bir 
arayıştan ziyade bir kaçıştan 
söz edilebilir. Hem kendinden 
hem de mutlak olandan.

Ayşe Şasa’nın gelenekle ve 
toplum (halk) ile olan bağı 
da çok ilginçtir. İlk gençlik 
yıllarından başlayarak yetiştiği 
çevre ve yetiştirilme şeklinin 
aksine her zaman sokaktaki 
adama belli bir merhamet ve 
yılmaz bir ilgiyle yaklaşmış-
tır.  Her gün köşedeki mesci-
de ibadete gittiğini bildiğim 
bu adamın nasıl bir dünya-
sı vardı?Hep o insanlara bir 
sevgi duyar, onlarla bir ittifak 
kurmaya çalışırdım. Onların 
anlayışına, onların sevgisine… 
Kendimi onlarla aynı safta 
görürdüm.    Geleneği ise bir 
cumhuriyet çocuğu olarak geri 
kalmış ve yenilgimizin asıl sebe-
bi olarak görmektedir. Yaşadığı 
büyük dönüşüm evresinde tabi 
ki bu durumu sorgulamaması-
nın imkânı yoktur.  İslâm bizi 
geride bıraktı    Batı karşısında 

yenilgilerimiz sebebi İslâm’dır! 

Hükmü, giderek bir inanç bir 

yaşama biçimi halini aldı. Bunu 

da modernlik kisvesi altında 

hınç ve taassupla dolu telkinler 

halinde yaydılar; bu tür ideo-

lojilere ve akımlara neredeyse 

meşruiyet kazandırıldı… Bu 

yanılgıların ortasında doğdum 

ve yetiştim. Gerçeğin ise tam 

tersi olduğunu pek çok bedel 

ödeyerek idrak ettim.

Batı’nın Karşısında  

Ayşe Şasa Batı kültürüne 

göre büyütülmüştü. Ailesi tara-

fından bu kültürü iyi bir şekil-

de özümsemesi için Avrupalı 

bakıcıların eline teslim edilmiş-

ti. Eğitiminden tamamen bu 

kişiler sorumluydu. Bu durum 

onun gelecek hayatını çok 

büyük oranda etkileyecekti. 

Çünkü bu tamamen bir kuşatıl-

mışlık haliydi. Tanrıya kendisi-

ne yalvarılacak sığınılacak bir 

rab olarak, Allah ismiyle değil 

de Gott ismiyle yakarıyordum. 



80

 Umran • Ocak 2015

K Ü L T Ü R | S A N A T
K
Ü
L
T
Ü
R

 |
 S
A
N
A
T

Bu hal, tam bir yabancılaşma. 

Giderek içinde yaşadığınız top-

lumun kavramlarıyla, diliyle 

aranızdaki mesafe açılmaya 

başlıyor.  İlk gençlik yıllarında 

başlayan kolej eğitimi ise bu 

batılı yaşam formunu destek-

leyecektir. Kolej eğitimi esna-

sında hümanist eğitim anla-

yışı aktarılıyor ve insan aklını 

mutlaklaştıran, insanın vahiyle 

olan irtibatını engelleyen bu 

anlayışa sahip bireyler var edi-

liyor. Yani Şasa’nın durumu 

aslında Türkiye’nin batılılaşma 

ve modernleşme süreciyle bağ-

daşıyor. Bu sürece tabi tutulan 

kuşakların en hazin sonuçla-

rını yaşayan 68’lilerden birisi 

olması ise durumun vahame-

tini artırıyordu. Şasa, ailesinin 

onu bu batılı olma haline zor-

lamasını körlük olarak değer-

lendiriyor. Batı hayranlığı yanı 

başındaki hakikati fark edeme-

yecek kadar bu insanları kör-

leştirmiştir. Bence bu ibretlik 

bir şey ve mühim olan; benim 

hayatımda yaşanan bu vahşet, 

toplumun bütün katmanlarında 

şiddet farklılıklarıyla yaşanı-

yor ve makro planda da yaşa-

nıyor. Felaket burada…  Bir 

diğer husus da onun yakın 

çevresinin (yani onun gibi 

batılı olan yakın çevresinin) 

hastalığı süresi boyunca birkaç 

isim hariç ona olan tutumla-

rı. İlerleyen yıllarda Müslüman 

olduktan sonra içine girdiği 

yeni çevrenin ona ilgisi ve say-

gısı Ayşe Şasa’yı etkilemiştir. 

Bu insanları hayatının ilk evre-

leri boyunca maruz bırakıldığı 

merhametsiz ve umarsız eski 

çevresi karşısında kuşatıcı ve 

hoşgörülü duruşlarıyla saygı-

değer bulmuştur. Aynı şekilde 

o da İslami camiada kişisel 

mücadelesiyle saygı görülen bir 

şahsiyet olmuştur. Yani onun 

ilerleyen yıllarda batı karşıtı bir 

konuma gelmesinde eski çevre-

sinden gördüğü bu muamelede 

etkili olmuştur. Zaten sami-

miyetten uzak batı taklitçisi 

olan her şeye tam manasıyla 

karşı çıkmaktadır, imana erdik-

ten sonra. Hatta onu şizofreni 

nöbetlerine sürükleyen şeyin-

de bu batı hastalığı olduğunu 

söyler. Dünyayı modern batının 

sığ, hastalıklı, perişan ölçüle-

riyle değerlendirme çabası beni 

otuz yaşımda şizofreniye götür-

dü.  Batılı olanın insanın fıtri 

yapısına uymadığını hatta onu 

bozduğunu belirtir. Bir kimse-

nin kendisi konumlandırdığı 

yer    düşüncesi, hayatı, eylem-

leri itibariyle bir bütünlük 

arz eder. Şasa’nın yaşadığı bu 

büyük dönüşüm aslında biraz 

yazının başında da bahsetti-

ğimiz acıyı aşmak olgusudur. 

O bu duvarı yıktıktan sonra 

merhametli olana doğru dur 

durak bilmez bir koşu ger-

çekleştirmiştir. Yazımın hazır-

lık evresinde ulaştığım, Dünya 

Bülteni’nde kendisiyle ilgi-

li hazırlanmış çok güzel bir 

dosya var. Orada ki yazılar-

da gördüğüm ortak husus da 

buydu. Şasa merhamete hasret-

ti. Bir Ruh Macerası’nda hem 

bu konuyla hem de örtünme 

meselesiyle ilgili anlattığı şu 

olay gerçekten ibretliktir:  Bir 

gün aile dostumuz bir yaşlı 

hanımla telefonda konuşuyo-

rum, o sırada Körfez Savaşı 

var. O hanım, alafranga yetiş-

miş biri, bana telefonda kör-

fez bombardımanını kastederek 

diyor ki: ‘Çok güzel pastalar 

yaptım, oturdum televizyo-

nun başına, bombardıman  çok 

reussi (başarılı) oldu!’ diyor. 

Dehşete düşüyorum… Bu, 

benim içine doğduğum nasıl 

bir çevre? Orada insanlar ateş 

altındalar, bunlar pasta yiyerek 

bombardıman seyrediyorlar ve 

nezih oluşundan bahsediyor-

lar. Bunu düşüne düşüne, altüst 

olmuş bir vaziyette, derhal bir 

örtü bulup başıma takıyorum 

ve aynada kendime bakmaya 

başlıyorum. ‘Ben…’ diyorum, 

‘bu bombayı kafasına yiyen-

lerle aynı saftayım. Ben sizden 

değilim!’

Ayşe Şasa 16 Haziran 

2014    günü rahmetli oldu. 

Cihan Aktaş’ın yazısında aktar-

dığına göre o, mutmain bir 

yürekle aramızdan ayrıldı. 

Yazının başında da belirttiğimiz 

gibi onun bu uzun yolculuğun-

da bazı noktalarda ölçülerimiz 

uyuşmasa dahi bizden olmakla 

aramızdan ayrılan bir “mutma-

in yürekli bir kardeşimiz”di o. 

Allah    rahmet eylesin, ben de 

kendisiyle tanışmış olmayı çok 

isterdim. Âl-i İmran 107. ayette 

Rabbimizin söylediği gibi: 

“Hep birlikte Allah’ın ipine 

sımsıkı tutunun ve birbiriniz-

den kopmayın! Ve Allah’ın size 

verdiği nimetleri hatırlayın: Siz 

birbirinize düşman iken kalple-

rinizi nasıl uzlaştırdı da O’nun 

lütfu ile kardeş oldunuz…”

*Yazıdaki italik kısımlar Ayşe Şasa’nın 
Delilik Ülkesinden Notlar ve Bir Ruh 
Macerası kitaplarından alıntılanmıştır.


