
GÖSTERİ TOPLUMUNDA OKUR OLMAK
-Fikri Zemin, Dergiler ve Dijital Mecralar-

T arihin akışının, Türkiye için, coğrafyamız için, dünya için oldukça hızlandığı zamanlardayız. Ülkemizde geçen yerel seçim 
sürecinden itibaren Suriyeliler kamusal kaygı ve korkuların odak ve çıkış noktalarından biri hâline getirildi. Dedikodu 

aracı olarak işlevlendiren sosyal medyada, televizyon haberleri, gazete başlıkları, siyasi konuşmalar ve internet tweet’leri 
bugünlerde Suriyelilere referanslarla dolup taşıyor. Buralarda söylenen ve özünde “Arap nefreti” de içeren cümlelere 
bakılırsa sanki Suriyeliler memleketi istila etmiş, bildiğimiz hayat tarzının sonuna gelinmiş.

Despotizmlerin canavarlığından ve savaştan güç bela hayatlarını kurtaran Suriyeliler üzerinden kanaat oluşturucu-
ların sürdürdüğü savaşın politik yansımaları da söz konusu. Bu yüzden önümüzdeki aylarda göçmen karşıtlığına ağırlık 
verenlerin öne çıkması muhtemeldir. Çarkları her gün daha hızlı işleyen mülteci karşıtı mekanizmayı kıracak, dahası mahal-
lelerimizde, şehrin caddelerinde ya da işyerlerinde birlikte yaşamaya alıştığımız kardeşlerimize bir toplumsal entegrasyon 
projesi sunmamız gerekiyor.

Şurası da unutulmamalı; Suriyeliler odaklı olarak karşımıza çıkan her negatif haber yayını toplumsal bir paniğe sebep 
oluyor. Suriyelilerin toplumsal refahı tehdit eden “bir kötülük” olduğuna dair yalanlar pusuda bekleyen Soğuk Savaş artığı 
medya organlarının katkısıyla daha çok yayılıyor. Ancak her şeye rağmen toplumumuz nasırlaşmış bir duyarsızlık ve ahlaki 
körlükten doğan bu söylentilere kulak asmadan İslâm kardeşliğinin gerektirdiği dayanışmayı ve paylaşmayı sürdürüyor. 
Şartlar ne olursa olsun kurucu kardeşliğin dayanışma ağını genişletmek için elimizden geleni yapmalıyız.

Gelgeç gündemin ötesinde okurlarına İslâmî bir dünya görüşü, yakın veya uzak çerçevede ulusal-küresel düzlemde 
olup biten tüm sorunları bu perspektifle değerlendirip okuyucusuyla paylaşan matbu dergilerin önemi de tam bu noktada 
ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede tutarlı çizgisiyle etkisini, gücünü hissettiren Umran dergimizde kardeşliğin mahiyetine 
ve toplumsal iletişimi sağlayıcılığına daima dikkat çektik.

Yayın hayatına başladığı 1990’lardan itibaren Umran, edilgin bir İslâmcılıktan ziyade verili şartlar içerisinden gelece-
ğin imkânlarını düşünmeye çalışan bir perspektif ortaya koydu. 300. sayısı siz okuyucuların eline ulaşmış olan dergimiz, 
genelde her ay bir meseleyi öne çıkararak fikri, siyasi ve toplumsal konuları gündemine aldı. Eski sayıları tarandığında 
sinemadan seyahate, kitap eleştirilerinden soruşturmalara kadar epey geniş bir alanı elinden geldiğince okurlarına sun-
maya çalıştığı görülür.

Bilindiği üzere yazıların yayımlandığı mecralar ve türler aynı zamanda onların farklılıklarını ortaya koymak bakımından 
önem arz eder.  Mesela dergi yazısı kitaptan daha zordur, çünkü sınırlı bir yer içinde okura konu hakkında bilmesi gereken 
temel bilgileri kendi yorumunuzu da katarak vermeniz gerekir. Düşünce dergiciliği dediğimizde gözümüzde artık epey 
geniş bir yelpaze beliriyor: İçeriği, biçimi, çizgisi, hedefi bambaşka, hatta bazen  okurların kafasını karıştıracak ölçüde 
birbirine uzak dergiler söz konusu!

Şu kadarını ifade etmek bile Umran’ın farklılığını anlatmaya yeter: Okumaya ayrılan zamanın pahasının ağır olduğu-
nun farkındayız; bu yüzden dergimizin geçmiş sayılarında çok uzun makaleler yanında kısa ve orta boyutlu metinler de 
yayımlandı. Dergimiz, kendini var ve sürekli kılan merkezi bir kadrosu olmakla birlikte, akademisyenlerden aydınlara, ede-
biyatçılardan uzman kişilere -her yaştan- kadar yelpazesini mümkün olduğunca geniş tutmaya çalıştı. Gelenekçi-yenilikçi, 
yerli-yabancı, doğulu-batılı, yaşlı-genç ayrımı yapmadan sayfalarımıza taşıdığımız tercüme yazılar ise bizim nazarımızda, 
hiçbir zaman mekanik bir nakil hareketi olmadı. Tercümelerle siyasi, kültürel ve fikri çalışmaların yepyeni tekâmül imkânları 
kazanacağına inanmaktayız. Dergimizin böylesi farklılıklarını çoğaltmak ve detaylandırmak mümkün…

Uzun yıllar çıkan dergilerin kaderidir; sürekli eski sayılarıyla karşılaştırılır, dergi takibini belirli dönemlerle sınırlamış 
okurların eleştirilerine maruz kalırlar. Eski okurlar genellikle yeni sayıları beğenmekte zorlanır, eski günlerle sınırlı beğeni-
lerine sarılırlar. Oysa fikri ve siyasi dergiler, dünyanın ve ülkenin şartlarına sımsıkı bağlıdırlar. Dijital mecraların hayatımızı 
dalga dalga ele geçirdiği günümüzde matbu dergi ile dijital mecranın aynı biçimde izlenmediği, okunmadığı, kullanılmadığı 
hatta aynı hızla tüketilmediği biliniyor. Tabi aynı ilgiyi de görmüyor. Okumakla bakmak arasındaki farkları inceleyenler, 
göz ekrandayken zihinde bir okuma eylemi gerçekleşmediğini, beynin sadece bakma işlemi yaptığını ortaya koyuyor.  
Dergi okumak başta olmak üzere okumayı sağda solda pinekleyenlerin meşgalesi sayanlar, okumanın güç bir iş olduğunu 
bilmeyenlerdir. Son kertede iş gelip okura dayanıyor. Ayrıca matbu yayınlardan habersiz bir ortamda dijital mecraları çok 
daha iyi kullandığını düşünenler ne kadar başarılı olabilir, sorusu da sorulmalı!

Dijital mecraların, sanal medyaların egemenlik kurduğu bir dünyada uzun soluklu bir mücadeleyi esas alan mutedil yo-
rumların yerini, televizyon starları ya da tartışma programcısı kanaat önderleri aldıkça dergilerin krize girmesi kaçınılmaz 
olacaktır. Unutulmamalıdır ki, geçmişlerinden devraldıkları özelliklerden oluşan kişiliklerine uygun düşünce, siyaset, sanat,  
kültür, zanaat alanında kendilerini yenilemeyen toplumlar, kısa ve uzun vadeli sorunlara özgün çareler üretemezler. Öz-
günlüklerini yitiren toplumlar ise yavanlaşıp sıradanlaşırlar. 

Dijital mecraların taşıyıcısı elektronik aygıt ekranına bakmakla dergi okumanın farkında olarak bize -dergiciliğe- des-
tek veren tüm yazar ve mütercimlerimize, uzun soluklu mücadelemize ortak olan okurlarımıza teşekkür ederiz. Bu vesile 
ile Kurban Bayramınızı tebrik eder, ülkemiz, İslâm âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eder, dergi dolu 
günler dileriz.

Umran 
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Metin ALPASLAN

İslâm dünyasına liderlik söylemi ile içerde kullanılan ayrıştırıcı milliyetçi dilin bir araya 
gelir tarafı yoktur. Dindar kesime milliyetçilik şırınga ederek statükoya eklemlenmesi 
anlamına gelecek çalışmalarla da bu ülkenin geleceğini sağlayamazsınız. Bu milletin 
et ile tırnak hâline gelmiş iki ana unsuru arasındaki husumetin ortadan kaldırılması 
ancak ortak payda olan İslâmî hassasiyetin öne çıkarılmasıyla gerçekleşebilir.

Türkiye’yi Yeniden Düşünmek

Doğu Akdeniz Türkiye için 
çok önemli bir jeopolitik 

çekim alanıdır. KKTC ile 
birlikte 21. yüzyılda kade-
rimizi etkileyecek bu alan 
hakkında yapılacak bir hata 
gelecekte geri dönüşü ol-
mayan sonuçlar doğurabi-
lir. KKTC’nin siyasi ve jeo-
politik varlığı, Türkiye’nin 
Yunanistan -Güney Kıbrıs-
İsrail-Mısır-AB-ABD gibi şer güçlerin ittifakıyla 
güneyden çevrelendiği bugünkü konjonktürde 
artık hayati bir önem arz etmektedir. 

Doğu Akdeniz Gerilimi-Kıbrıs

Uluslararası hukukun teminatı altında olan 
Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak Kıb-
rıslı Türklerin Doğu Akdeniz’deki hakkını koru-
masına AB’nin yaptırım ile cevap vermesi kötü 
niyetlerinin bir ifadesidir. Rum Yönetimi KKTC’yi 
yok sayıp, ada çevresindeki enerji kaynakları hu-
susundaki uluslararası hukuku hiçe sayarak ken-
di başına tasarrufta bulunup, tek taraflı ilan ettiği 
münhasır ekonomik alanlarda arama ruhsatları 
vererek çatışmaya davetiye çıkarıyor. 

Buna karşılık, sözde müttefiklerimiz ABD, 
NATO ve AB ‘uzlaşalım’ diyen Türk tarafının fa-
aliyetlerini yasadışı olarak görürken, esas haydut-
luğu yapan Rum tarafından yana tavır koyuyor. 

AB Dış İlişkiler Konseyi 
aldığı karar kapsamında 
fon kesintisi, üst düzey 
toplantıların şimdilik ya-
pılmaması, Hava Ulaştırma 
Anlaşması’na ilişkin müza-
kerelerin askıya alınması, 
Avrupa Yatırım Bankası’nın 
Türkiye’ye yönelik mali yar-
dımları gözden geçirmesi 
gibi hususlar bulunuyor. 

AB, Kıbrıs’ın doğal kaynakları üzerinde KKTC’nin 
de eşit haklara sahip olduğundan hiç bahsetme-
mekle ne kadar önyargılı ve taraflı olduğunu gös-
termektedir. AB kurallarına göre ‘komşularıyla ih-
tilaflı olan devlet üyeliğe kabul edilemez’ hükmü 
olduğu hâlde Kıbrıs’ta Türklerin haklarını gasp 
eden Rum tarafı üyeliğe kabul edilmiş ve her ve-
sile ile arkasında durularak şımartılmıştır! İstiklal 
Harbi’nde de İngilizler şımarık Yunanı üzerimize 
saldırtarak o mezalimlerini işletmişti. 

Bu arada ‘dostumuz’ Rusya’da şer kervanına 
dâhil olup bölgedeki gelişmeleri kaygıyla izledi-
ğini belirterek, “Kıbrıs’ın egemenliğine saygı du-
yulması gerektiğini ve Rumların haklarının ihlal 
edilmemesi” çağrısı yapıyor. Demek ki tarih te-
kerrür ediyor ve düşman her zaman düşmanlığını 
yapıyor. 

ABD, 32 yıldır Güney Kıbrıs’a uyguladığı am-
bargoyu kaldırıyor. Fransa bir deniz üssü anlaşma-
sı imzalayarak Kıbrıs Rum Yönetimi ile dayanışma 
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içerisinde olduklarını belirtiyor ve Türkiye’ye 
uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini 
hatırlatıyor. AB Yüksek Temsilcisi Federica Mog-
herini ise konuyla ilgili “Türkiye bölgenin istikra-
rını tehlikeye sokacak her türlü hareketten kaçın-
malıdır.” ifadelerini kullanıyor.

Türkiye’nin kıta sahanlığının neredeyse üçte 
birlik bir kısmının (150 bin km karelik bir alan) 
Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından gasp edil-
mesine ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya başta ol-
mak üzere NATO devletleri ile İsrail ve Mısır onay 
verirken, Türkiye’ye tepki 
göstererek bu alanı tanımaya 
ve uluslararası hukuka saygıya 
davet etmektedirler. Doğu Ak-
deniz’deki egemenlik hakları-
mızda önümüzü kesmek isti-
yorlar, ülkemizi açıktan tehdit 
ediyorlar. 

Hangi Stratejik Ortaklık?

Son 5 yıldır PKK/PYD’yi 
on binlerce tır silah, mühim-
mat ve teçhizat göndererek 
silahlandıran, 15 Temmuz’da 
FETO üzerinden Türkiye’yi 
işgale çalışan, FETÖ’yü ko-
ruyup iade etmeyen ABD’nin 
bize yapmadığı kötülük kal-
madı. Ağustos 2016’da, “Bir 
ay içinde Menbiç’den çekile-
ceğim” dedi. 2018 Ekim’de, 
Suriye’den çıkıyorum” dedi. 
Hiçbir sözünde durma-
yan ABD “stratejik ortaklık” 
hikâyeleri ile Türkiye’yi oyala-
yıp durmaya devam ediyor. 

S-400’den sadece menzil farkı olan S-300 füze-
leri birçok NATO ülkesinde (Yunanistan, Bulgaris-
tan, Romanya, Slovenya) bulunmaktadır. İsrail’in 
elinde F-35 uçakları, Suriye’de ise S-300 füzeleri 
vardır. Buralarda problem olmuyor ama nedense 
Türkiye söz konusu olunca kıyamet kopuyor. Tür-
kiye Patriot istediğinde “satmayız” diyorlar, kendi 
bölgesel askeri güvenlikleri için getirdikleri Patri-
otlari de söküp götürdüler. Hem istediğimizi ver-
miyorlar hem de başka kaynaklara yöneldiğimizde 
engel çıkarıyorlar! Türkiye’nin parasını bile ödedi-
ği uçakları vermiyorlar. Yapmadıkları düşmanlık 

kalmadı. Her türlü kötülüğü yapıyorlar, ihanet-
te bulunuyorlar, bir taraftan da alay edercesine 
Türkiye ile olan stratejik ortaklığa değer verdik-
lerini söylüyorlar. Bu nasıl bir müttefikliktir ki 
F-35 programının ana ortaklarından biri olan ve 
uçağın % 7’sini üreten Türkiye’yi, ABD mahalle 
kabadayısı gibi tek taraflı olarak “seni çıkardım” 
diyerek dışarı atıyor?! Şunu sormak gerekir; Tür-
kiye ABD’nin sömürgesi mi, müttefiki mi? Diğer 
ortaklar da “böyle bir şey olamaz” diye ses çıkar-
mayarak bu haksızlığı onaylıyorlar. Üstelik S-400 

Anlaşması 2017 yılında çıkarı-
lan CAATSA (Amerika’nın Ha-
sımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla 
Karşı Koyma Yasası) kapsa-
mında da değildir.

İngilizler de 104 sene önce 
Osmanlı’nın parasını verdiği 
iki savaş gemisini gasp etmiş-
ti. Birinci Dünya Savaşı önce-
si İngiltere’ye sipariş edilen, 
parası kıt imkânlar içinde-
ki halktan toplanarak peşin 
ödenen Sultan Osman ve Re-
şadiye gemilerine el koyarak 
teslim etmediler. Tıpkı bugün 
F-35’leri teslim almaya giden 
ekibimizi geri gönderdikleri 
gibi. Gemileri teslim almaya 
giden Rauf Orbay komutasın-
daki denizcileri de gittikleri 
gemiye bindirerek geri gön-
derdiler. Sultan Osman gemi-
sinin adını “Agincourt”, Reşa-
diye gemisinin adını da “Erin” 
olarak değiştirerek kendi do-
nanmalarına kattılar ve savaş 

sırasında bize karşı kullandılar. Ödediğimiz para-
ları da savaş tazminatı sayarak üzerine yattılar. 

S-400’ler NATO hava savunma sistemine en-
tegre olamayacakmış. Buna karşın Türkiye “O 
zaman sistem ile uyumlu olan sizin sisteminizi 
alalım.” diyor, ne var ki yine “satmam!” diyorlar. 
Nihayetinde başkasından almak istediğinde de 
“alamazsın!” diyorlar. Peki, ne yapacak Türkiye? 
Bu ülke şu an duvarları olan çatısız bir ev gibi ha-
vadan gelecek saldırılara karşı korumasız durum-
da… Adeta “Böyle kalın, istediğimiz zaman tepe-
nize binelim” diyorlar. Tehdit ederek, azarlayarak, 
küçük düşürerek eskiden olduğu gibi Türkiye’ye 

Batı’nın arzuladığı Türkiye, 
zayıf bir ordunun ve düşük 
profilli bir iktidarın ülkeyi 
yönetmesi ve kendilerine 
güdümlü, dirençsiz, güç-
süz, ekonomik ve teknolojik 
olarak bağımlı, istenileni 
yapmaktan başka çaresi 
olmayan bir ülkedir. Geçen 
yıl açıklanan bir kısım CIA 
belgelerinden 25 Haziran 
1984 yılında hazırlanan 
“Batı’nın güvenliğinde 
Türkiye’nin rolü” başlık-
lı belgede şöyle bir cümle 
görülüyor; ‘NATO‘nun en 
fakir ülkesi. Kendi ihtiyaç-
larını kendi kaynaklarıyla 
sağlama kapasitesi yok.’
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istediklerini yaptırmaya çalışıyorlar. Türkiye hep 
kendilerine mahkûm olsun, istiyorlar. 1930’lar-
da 40’larda uçak üreten, dışarıya uçak satan bu 
kıymetli ülkenin millî harp sanayini baltalayan, 
silah fabrikalarını sabotajlarla havaya uçuran 
içerideki hain ve gafillerin eseridir bu günkü 
muhtaçlıklar…

NATO, ABD ve Terör Yapıları

1952’den beri Türkiye’nin dostu gibi gözüken, 
her daim arkadan hançerleyen NATO ülkemizin 
millî harp sanayisini kurmasına da engel oldu. 
‘Senin silah yapmana gerek yok, ben veririm’ dedi 
ama her fırsatta Türkiye’ye ambargo uygulamak-
tan kaçınmadı. En önemli üsleri Türkiye’de bu-
lunan NATO’ya her türlü desteği şartsız verdiği-
miz hâlde, onlar en zor günlerimizde arkamızda 
durmadılar. NATO, kurallarına göre herhangi bir 
üye ülkenin maruz kaldığı tehlikelere müdahale 
etmesi gerekirken, bugüne kadar ülkemizin hiç-
bir derdine derman olmamış, bilakis elinden ge-
len kötülüğü yapmıştır. Ne PKK ile mücadelede 
ne gasp edilen F-35 projesindeki haklarımızda 
ne Kıbrıs meselesinde yardımcı olmadığı gibi, 15 
Temmuz hain darbe girişiminde de azmettirici rol 
üstlenmiştir. Sovyet tehdidi sırasında Türkiye’yi 
ileri bir karakol gibi kullanan NATO, Soğuk Savaş 
sona erdikten sonra İslâm’ı birinci tehdit olarak 
ilan etmiştir. 

Kodları ABD’nin elinde olan uçakları zaten 
adamlar istedikleri zaman kilitleyip devre dışı 
bırakmaya muktedirler. Dost, düşman tanımı 
yapacak yazılımlar bunların kontrolündedir. Bu 
açıdan bakıldığında belki de F-35’lerin Türkiye’ye 
verilmesi ülkemiz için hayırlı olmuştur. Onla-
ra harcanacak para ile kendi uçağımızı yapmak, 
bu bağlamda devam eden projeleri tamamlamak 
mümkün olacaktır. Şu an bize en büyük düşman-
lığı yapan ABD’nin belki de bize kullandırmaya-
bileceği uçağa ödeyeceğimiz milyarlarca doları 
kendi uçağımızı yapmak için harcamak imkânı 
doğmuştur.

ABD’ye hizmet için kurulmuş FETÖ’nün dev-
let içerisinde örgütlenmesine göz yumuldu. Dün-
yada eşi benzeri olmayan bir casusluk şebekesinin 
yurtdışındaki okullarına referans olundu. Sorula-
rın çalınması, hileli sınavlar ile ülkenin sınav sis-
temini bozdu, liyakat sistemini bozdu. İnsanların 

devlete, dini cemaatlere olan inancını sarstı, top-
lumda derin bir güven bunalımı yaratıldı. 

Tehlikeyi ilk fark eden Rusya oldu. Bunu bizim 
devletimiz niçin fark edemedi veya etti de göz mü 
yumdu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ 
şüphelisi 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı 
kararı çıkarırken yaptığı açıklamada, ‘FETÖ’nün 
TSK içerisine sızmış ve hâlen deşifre edilemeyen 
mensupları sayıca darbe girişimine katılanlara 
oranla daha fazla’ diyor. Bu tedirgin edici açık-
lamalar insanı ürkütüyor. Hâlâ sanki bazı şeyler 
saklanıyor. Mesela futbolcu imamı, fırıncı, bak-
lavacı imamı bulunan örgütün siyasi ayağı bütün 
ısrarlara rağmen açıklan(a)mıyor, üzerine gidil(e)
miyor!...

15 Temmuz sadece FETÖ mensuplarının yü-
rüttüğü bir darbe teşebbüsü değildir. Bunlarla or-
tak hareket eden ülkeler, yerli işbirlikçi marjinal 
gruplar, kurumlar, yapılar ve istihbarat örgütleri 
var. Devletin bu yapıyı çözümlemedeki başarısı, 
ülkemize yönelik küresel operasyonların, tuzak-
ların ve oyunların anlaşılması için bir anahtar 
niteliğindedir.

Türkiye Karşıtı Konsorsiyum

Türkiye çok boyutlu bir mücadelenin içinde-
dir. Alçaklıkların biri bitiyor biri başlıyor. Türk 
diplomatlarına saldırı, açık denizlerde Türk ge-
milerine saldırı, Türkiye vatandaşlarının rehin 
alınması, orman yangınları gibi musibetlerin üst 
üste gelmesi tesadüf müdür acaba? Son zamanlar-
da Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın da katılımıyla 
Akdeniz’de yapılan müşterek tatbikatlarda, Türki-
ye karşıtı düşmanca senaryolar icra edilmektedir.

Ülkemizin maruz kaldığı küresel kuşatmanın 
tüm boyutlarını görüp analiz etmek gerekmekte-
dir. Türkiye karşıtı konsorsiyum, Türkiye’yi kü-
çük bırakmak, kontrol etmek, gelişmesine engel 
olmak, iç ve dış sorunlarla boğuşmasını sağlamak 
için çok boyutlu strateji izlemektedir. Küresel 
konjonktür içerisinde Türkiye’nin hâkim güçlerle 
rekabet edebilecek, uluslararası arenada güçlü ve 
bağımsız bir aktör hâline gelmesini istemiyorlar. 
Bölgesel güç hâline gelen ve küresel vesayet sis-
temi karşısında kendi lehine yeni bir denge ara-
yışına giren Türkiye’yi dizginlemek için NATO/
ABD/AB, sadece FETÖ’yü ve PKK’yı değil ülkemi-
ze saldırı yürüten bilumum terör örgütlerini des-
teklemekten geri durmuyor, Türkiye’yi zayıflatıp 
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parçalamak, rahat yüzü göstermemek için pis 
oyunlar tezgâhlıyorlar.

Türkiye’nin ekonomik, sosyal, askerî, siyasi ve 
kültürel birikimini, gelişim potansiyelini ve güç-
lenme imkânlarını yok ederek; Türkiye merkezli 
bir toplum ve devlet modelinin, insani bir küresel 
sistem tasavvurunun, İslâm birliğini yeniden te-
sis edecek bir atılımın, Batı’dan bağımsız ve güçlü 
herhangi bir kültür ve medeniyet projesinin var 
olmasını istemiyorlar. Batı’nın arzuladığı Türkiye, 
zayıf bir ordunun ve düşük profilli bir iktidarın 
ülkeyi yönettiği ve güdümlü, dirençsiz, güçsüz, 
ekonomik ve teknolojik olarak kendilerine ba-
ğımlı, her istenileni yapmaktan başka çaresi olma-
yan bir ülkedir. Geçen yıl açıklanan bir kısım CIA 
belgelerinden 25 Haziran 1984 yılında hazırlanan 
“Batı’nın Güvenliğinde Türkiye’nin Rolü” başlıklı 
belgede şöyle bir cümle görülüyor; ‘NATO‘nun en 
fakir ülkesi. Kendi ihtiyaçlarını kendi kaynakla-
rıyla sağlama kapasitesi yok’. İslâm âleminin lider 
ve lokomotif ülkesi olmaya aday olan Türkiye’nin 
her daim dış desteğe muhtaç, kendi başına strateji 
geliştirmeyecek kadar zayıf ve aciz, kontrol edile-
bilir bir ülke olarak kalmasını arzu ediyorlar. 

Bunun için Türkiye’ye en ağır baskıları uygu-
lamakta, çeşitli müdahaleler ile köşeye sıkıştırarak 
etkisiz ve hareketsiz kılmaya çalışıyorlar. İşte 15 
Temmuz, İslâm dünyasını teslim almak isteyen 
küresel vesayet sisteminin Türkiye ile hesaplaşma-
sının zirve noktasıdır. Bir yanda direnen Türkiye, 
diğer yandan para ve silah gücüyle egemenliğini 
pekiştirmek isteyen küresel güçler. Türkiye hem 
kendi hem de İslâm âleminin varlığını koruya-
bilmek, küresel sistemin çarklarını kendi lehine 
çevirmek ve bu hesaplaşmayı kazanmak için mü-
cadele vermektedir. 

Rahip Brunson olayında Trump, bütün dünya-
nın gözü önünde “Türk ekonomisini yok edece-
ğiz” diyordu. Bu tehditler 55 yıl önce, 5 Haziran 
1964’te ABD Başkanı Johnson’un, o dönemde Baş-
bakan olan İsmet İnönü’ye gönderdiği tehdit mek-
tubunu hatırlatıyordu. O zamanlar Türkiye’nin 
Kıbrıs’a çıkarma yapacak çıkarma gemileri yok-
tu, Türkiye çok zayıftı ve Amerikan yardımlarıyla 
ayakta duruyordu. Ama artık Türkiye o eski Tür-
kiye değildir! Türkiye’nin bu tehditleri karşılıklı 
söz düellosu ile geçiştirmek yerine elindeki ‘İncir-
lik Üssü’, ‘Pirinçlik Üssü’, ‘Kürecik Üssü’ ve diğer 
üsler gibi kozları masaya sürme zamanı gelmiştir. 
Bugün Türkiye savunma sanayiinde % 70 yerlilik 

oranını yakalamış bir ülkedir. Türkiye artık iste-

dikleri zaman azarlayarak, tehdit ederek istedikle-

rini yaptıracakları bir ülke olmak istemiyor ve kü-

resel kuşatmaya karşı direniyor. Tıpkı S-400’lerin 

teslimatında gösterilen kararlılık gibi Türkiye’nin 

blöf yapmadığını herkes bundan sonra görmelidir.

Tarihin akışının, Türkiye için, coğrafyamız 

için, dünya için oldukça hızlandığı zamanlarda-

yız. Emperyalistler karşılarında işgal ve sömürü 

politikalarını sorgulayan, suçlayan ve teslimiyet-

çiliği reddeden bir Türkiye istemedikleri için bu 

güç mücadelesi hiçbir zaman sona ermeyecektir. 

15 Temmuz’dan bu yana devleti geri almaya 

çalışan Türkiye güçlü bir toplum, güçlü bir devlet 

olmak için direncini artırarak yola devam etme-

lidir. Çok dinli, çok kimlikli imparatorluk varisi 

bir Anadolu toplumu olunmasına rağmen, İttihat-

çılardan itibaren kurgulanmış bir ulusal kimlik 

dayatmasının ürünü “Atatürk milliyetçiliği” adı 

altında Kürt düşmanlığına yol verilmiş ve ülkenin 

beşeri ve ekonomik kaynakları 40 yıldır tüketilir 

hale gelmiştir. Statükocu Kemalist Türkçü devlet 

diliyle ne içeride millet nezdinde ne de dışarıda 

ümmet nezdinde kuşatıcı olunamaz. İslâm dünya-

sına liderlik söylemi ile içerde kullanılan ayrıştırıcı 

milliyetçi dilin bir araya gelir tarafı yoktur. Dindar 

kesime milliyetçilik şırınga ederek statükoya ek-

lemlenmesi anlamına gelecek çalışmalarla da bu 

ülkenin geleceğini sağlayamazsınız. Bu milletin 

et ile tırnak hâline gelmiş iki ana unsuru arasın-

daki husumetin ortadan kaldırılması ancak ortak 

payda olan İslâmî hassasiyetin öne çıkarılmasıyla 

gerçekleşebilir. Bu yaklaşım, Kürt oylarını rehin 

alan inançsız ve emperyalistlerin taşeronu Kürtçü 

faşizmi de bertaraf edecek bir dil olmalıdır. 

Artık Türkiye konusunda yeni şeyler dü-

şünme zamanımız gelmiştir. Türkiye, bütün bu 

gerçekleri nazari dikkate alarak yeni politikalar 

üretmeli ve yeni hamleler başlatmalıdır. Yeni bir 

dünya kurulurken Türkiye yeni bir enerji ile ken-

di hikâyesini yazmalıdır. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın, “artık ehliyet ve liyakati öne 

çıkaracağız ve yerleştireceğiz” sözüne karşılık, 

“inşallah” diyerek, bu hikâyenin temel felsefesinin 

adalet, hakkaniyet, dürüstlük, ehliyet ve liyakat 

olması gerektiğini hatırlatıyoruz.
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Adem KANDEMİR 

Gördüğümüz dünya asla bir karabasan, bir hayal ürünü, sıkıntılı ve korkulu 
bir kâbus değildir. Tam aksine algılanması gereken çıplak, acımasız, panik bir 
dünya gerçekliğidir. Bu gerçeklik içinde temel sebebini bilmedikçe hayatına 
asla hükmü geçmez insanın. Kendi içinde parçalara ayrılır; sinik, bedbaht 
ve hoşnutsuz bir şekilde bir uçurumun kenarında yaşar. Aslında yaşamaya 
değil ölmemeye bakar. Onunki nefes almak değil, sadece soluk almaktır.

Panik Bir Dünyada Yaşamak

“Ah, bütün sevdiklerim, her şey, herkes...

Anlıyorum, birbirinden mukaddes,

Alıp verdiğim her nefes ”

Ziya Osman Saba

Z aman ve mekân bağıyla örülü dünyada haya-
tımız üç önemli safhadan ibaret: Doğmak, ya-

şamak ve ölmek. Doğumu bilmiyoruz. Yaşamayı 
unutuyoruz. Ölmeyi ise beceremiyoruz. Haya-
tımızın başı, ortası ve sonu birbirin-
den oldukça kopuk... Her üçü de 
vuku bulması, meydana gelmesi 
gerekenin çok uzağında ger-
çekleşiyor. Yapıcı, oldurucu, 
olgunlaştırıcı bir bütünlük 
arz etmiyor. Kışı bahara, 
baharı yaza, yazı güze, güzü 
kışa dönen dünya yeri göğü, 
doğusu batısı, ateşi suyu, ka-
ranlığı aydınlığı, akı karası, 
eğrisi doğrusu, kötülüğü iyiliği, 
güzelliği çirkinliği ile zıtların birlik-
teliği üzerine kurulmuş gidiyor. Yaşadığı-
mız hayat ise korku ve umut, sevinç ve üzüntü, 
beklenti ve hayal kırıklığı arasında bir o yana bir 
bu yana savrulup duruyor. Şaşkına dönmüş ba-
kışlarımız altında durmadan bir şeyler oluyor, bir 
şeyler bitiyor. Havsalamız bütün bu değişiklikleri 
anlamak için didinip duruyor. Lakin çabası, gücü 
bir yere kadar getiriyor onu. Bir noktada tutulu-
yor, nefesi daralıp kesiliyor ve sınırı aşıp daha öte-
lere gidemiyor. Bu bakımdan hayat mektebi, bize 

nasıl olmamız gerektiğini öğretme konusunda ba-
şarısız kalıyor.

Hayatın Zıt Kutupları

R. Tagore, her nefeste/üfleyişte başka sesler ve-
ren bir flüte benzetir hayatı. Pek açık ki ses, ezgi, 
ritim farklılığı da olsa flütün canı nefeste… Nefes 
alıp vermeden flütün ses üretmesi nasıl mümkün 

değilse, hayatın canlılık/dirim belirtisi gös-
termesi de mümkün değil. Nefes al-

mak ve nefes vermek: Hayat bu 
iki zıt kutup arasında vücut 

bulmakta. Nefes vermeden 
nefes alamazsınız. Biri öteki 
ile var olmakta, ayakta dur-
makta. Bu bağlamda diyebi-
liriz ki nefes hayata ne kadar 
yakınsa ölüme de o kadar 

yakındır. Şöyle ki: İnsan her 
nefesini ömrünü uzatmak için 

alır, bu uğurda savaşım verir. Yine 
de yaşamda ölmeye yüz tutmuş şeyle-

rin önüne geçemez, her nefes alışta ömrün-
den bir nefeslik zamanı tüketir, sona biraz daha 
yaklaşır. Bunun için “Aldığımız her nefes,” bizi 
sürekli etkisi altında olduğumuz ölüme doğru çe-
ker.” der, A. Schopenhauer ve devam eder: “Nihai 
olarak zafer ölümün olacaktır, çünkü doğumla 
birlikte ölüm zaten bizim kaderimiz olmuştur. 
Bununla birlikte, hayatımıza olabildiğince uzun 
bir süre için büyük bir ilgi ve özenle devam ede-
riz; tıpkı sonunda patlayacağından emin olsak da, 
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olabildiğince uzun ve büyük bir sabun köpüğü 
üflememiz gibi.” 

İyi hoş ama yaşam ve ölüm meselesinin bu ka-
darla kaldığı söylenebilir mi? Kanaatimizce hayır! 
Büyük bir ilgi ve özenle devam ettirdiğimiz haya-
tın şu ân bizi nerede tutup tutmadığını dikkate al-
mak, ölüm sonrasında bizi nereye götürüp götür-
meyeceğini hesaba katmak, doğruluk ve gerçeklik 
üzere ömre dair bir muhasebe defteri tutmak da 
kimilerimiz için pek önemli olsa gerek. Muhasebe 
defteri tutmak demek insanın kendisiyle hesap-
laşması, gerçeği olduğu gibi 
gözler önüne sermesi demek-
tir. Sağlam, gerçek, inanılır bir 
yaşayış için insanın en önem-
li, en elzem işlevidir toplayıp 
çıkarmak ve ölçüp biçmek. 
Bu hesap insanı hayale dal-
maktan, fanteziler kurmak-
tan, yanılsamaktan, şeytanca 
isteklerden, kendi kendini al-
datmaktan, mücrim olmaktan 
kurtarır. Zira denir ki, “Kişinin 
dostu iktisadı, düşmanı da 
israfıdır.” 

İçinde yaşadığımız modern 
hayata bu açıdan baktığımız-
da, karşımıza çıkan tablonun 
hiç de iç açıcı olmadığını gör-
mekte ve bizi hesap kitap yap-
maya zorladığını anlamakta 
pek güçlük çekmeyiz. Çünkü 
P. Classtres’ın da altını çizdiği 
gibi “son derece mükemmel bir üretim makinesi, 
yine bu sebepten ötürü en korkunç yıkım maki-
nesi olan endüstri toplumu” büyük bir aşama kay-
detmiş; sonunda da daha vahamet kesb eden bir 
durumla karşı karşıya bırakmıştır bizi. Peki, nedir 
bu gittikçe zorlaşan, tehlikeli ve korkulu durum? 
Bütün yerkürenin teknoloji-bilgi temelinde şekil-
lenip itici gücünü küreselleşmenin dinamizmin-
den alarak taşkın bir gelişme göstermesi ve W. B. 
Wriston’un deyişiyle bir “evrensel pazar”a dönüş-
müş olmasıdır. 

Evrensel Pazarın Etkisi

Sanki dünyanın tükendiğini, sonunun geldi-
ğini ilan edecekmiş gibi kurulduğuna tanık ol-
maktayız bu evrensel pazarın. Bu pazar öylesine 

karanlık, karmaşık, sarsıcı, yıkıcı ve yayılmacı ki 
yeryüzünde hiçbir şey bu evrensel pazarın etkisi 
dışında kalacak gibi görünmüyor. Toprağın güç-
ten düşmesine, maden yataklarının tükenişine, 
hava ve su kirlenmesine, nükleer tehlikeye, aşırı 
silahlanmaya, sömürüye, ölüm yarışına, yabancı-
laşmaya, kötü beslenmeye, gemi azıya almış olan 
bencilliğe aralıksız davetiye çıkaran bu evrensel 
pazarda her şey satış ve değişim odaklıdır. Satışa 
çıkmayan; görünümü her gün, her saat, her daki-
ka değişmeyen yahut eskimeyen bir şey yoktur. 

Bu pazarın ahlâk kuralları da 
S. N. Patten’in söylediği gibi 
“tasarruf etmekten değil, tüke-
timin artırılmasından oluşur.” 
Ayakta tutulan anlayış şudur: 
“Daha fazla” şeye sâhip olmak 
her zaman “daha iyi”dir. O 
hâlde nasıl olursan ol ama çok 
paraya sahip ol, cebini doldur. 
Çünkü ancak çok harcadığın 
ölçüde hür kılabilirsin ken-
dini. Dolayısıyla bu pazarın 
altın miti de şudur: “Tüket ya 
da kaybet.” İnsan yığınları bu 
kasıtlı mitin büyüsüne kendi-
lerini öylesine kaptırmışlar ki 
ayakları altındaki zeminin her 
yerinden çatırdadığını, her 
adımda yarıklar ve çukurlar 
açıldığını fark etmiyorlar bile.

Tam anlamıyla maddileş-
me ihtirasına esir düşmüş, 
haddizatında milletler ötesi 

olan ve hain saiklere dayalı bu çarpık pazar bir 
tür “yeryüzü cenneti” kurma vaadi ile peyda edil-
miş; “varlık, bolluk, eşitlik, özgürlük ve mutlulu-
ğu” arama hakkını garanti etme iddiası ile kurul-
muştur. Peki, kimdir bu vaadin sâhipleri? Novus 
ordo seclorum (çağların yeni düzeni) mottosunun 
mucitleri. Ne var ki işler hiç de umulduğu gibi 
gitmez, mutluluk beklentileri büyük hayal kırık-
lıkları ile son bulur. Çünkü gizli tutulan tek yönlü 
kazanma, yağmalama amacı devreye girmiş; çark-
lar tersine dönmüş, gerçekler yalana temel olmuş, 
vaat sözde kalmıştır. Varlığın temel kaynakların-
dan bir olan “emek” iç edilmiş, hayat belirsizleş-
miş, imkânların bereketi tükenmiş, şeyler anlamı-
nı kaybetmiş, şifasız bir çürüme başlamıştır. İşin 
merkezinde yer alanlar “Eğer bir kimse bütün bu 

Tam anlamıyla maddileş-
me ihtirasına esir düşmüş, 
haddizatında milletler ötesi 
olan ve hain sâiklere daya-
lı bu çarpık pazar bir tür 
“yeryüzü cenneti” kurma 
vaadi ile peyda edilmiş; 
“varlık, bolluk, eşitlik, 
özgürlük ve mutluluğu” 
arama hakkını garan-
ti etme iddiası ile kurul-
muştur. Peki, kimdir bu 
vaadin sâhipleri? Novus 
ordo seclorum (çağların 
yeni düzeni) mottosunun 
mucitleri.
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dünyaya sâhip olur ve kendi öz ruhunu yitirirse, 
bunda kâr ne olacaktır?” sorusunu işitmezden gel-
mişler, insanî oluşumun esası olan değerleri hiçe 
saymışlar ve bu evrensel pazarı kendi elleriyle 
cehennemî bir sergi ortamı hâline getirmişlerdir. 

İnsanı kıskaca alan, aldatan, alçaltan, kirleten, 
ruhî bir çöküşe iten, sadece üretici ve tüketici bir 
varlığa indirgeyen, toplumsal bütün iyi çabaları 
boşa çıkaran ve yüksek yaşama ülküsünü eriten 
böylesine sapkın ve görünmez düşmanlarla dolu 
bir dünyada yaşamak elbette çok zordur. İnsan 
âdeta hipnotize edilmiş gibidir. Aslından haber-
sizdir. Hayatın anlamından, hayatı anlamlı kılacak 
değerlerden ıraktır. Her tutamağı zayıflatan bir 
ümitsizlik içindedir. Zihni kapalı, saplantılıdır. 
Yanlış algılamalar, duyu yanılmaları, katlanılmaz 
belâlar ile kuşatılmıştır. Duygu, duyum ve dü-
şünce geliştirip açılım yapamaz. Neden doğduğu, 
neden yaşadığı, niçin ölmesi gerektiği ve nere-
ye gideceği konusunda sağlıklı sorular soramaz. 
Kendinden ya da yaşamdan ne beklemesi gerek-
tiğini düşünmeye yeterince fırsat bulamaz. Bulup 
da yaşamı amaçlı ve anlamlı kılamaz. Hayatî öz-
lemlerini gerçek anlamda tatmin edemez. Sadece 
bedenin isteklerine uyar, nefsinin kölesi olur. Bi-
linçsizce, murdar içgüdüler, uyuşmalar, sayıkla-
malar içinde sağa sola yalpalayıp durur. Ya da bir 
mekanizmanın elinde sarsılıp duran kukla gibidir. 
Bir saçmalık icat etme hakkı, iradesi bile yoktur. 
Elbette bu bir iniş, bir yuvarlanış, bir düşüştür. 
Varoluşu durduruş, insanlıktan kopuştur. Kısacası 
bir yok oluş, kayboluştur. Bu evrensel pazarda in-
san ister muhafazakâr ya da radikal, korumacı ya 
da serbest ticaretçi, kozmopolit ya da milliyetçi, 
dindar ya da dinsiz olsun bu yok oluş, kayboluş 
zincirinin bir halkası olmaktan öte işlev üstlenme-
ye mecal bulamaz bir konuma sürüklenmiştir.

Ömür Savurganlığı

İşte bu sebeple denebilir ki, “para tüccarları”nın 
belirlediği bir “para standardı”nın egemen ol-
duğu bu evrensel pazar, insanlık tarihinin en 
şiddetli “savurganlık”larına kapı açıyor bugün: 
Tabiatın, metaın, kalbin, aklın, dilin, bilginin, 
inancın, diğerkâmlığın, iyilik ve güzelliğin, sevgi 
ve yârenliğin… Bu sınırsız savurganlıklar aman 
vermiyor insanlığa. Haddi aşmak, ölçü ve denge-
yi kaybetmek anlamına gelen bu savurganlıklar 

içinde en büyük savurganlık da hiç kuşkusuz 

paraya endeksli “ömür savurganlığı”dır. Sürekli 

kışkırtılan ve insan ömrünü pervasızca soğuran 

bu savurganlık masa başını tutan, haz sayrılığına 

yakalanmış erdemsiz bir azınlık(endüstri dünyası) 

için tam bir şölen havası; kahir ekseriyet(endüstri 

dışı kalmış ülkeler) içinse felâket, keder, yalnızlık, 

yüzüstü bırakılmışlık, yoksulluk, dehşetengiz bir 

can pazarı demektir. Handiyse yeryüzü “varoluş 

ruhun”u çürütmek, bu ruhun “amaç ve düzeni”ni 

sürekli olarak inkâr etmek için tasavvur edilmiş, 

oldukça inatçı, kurutulamayan, sinsi bir savur-

ganlık bataklığı hâline getirilmiş gibi. 

Bu gördüğümüz dünya asla bir karabasan, 

bir hayal ürünü, sıkıntılı ve korkulu bir kâbus 

değildir. Tam aksine algılanması gereken çıplak, 

acımasız, panik bir dünya gerçekliğidir. Bu ger-

çeklik içinde temel sebebini bilmedikçe hayatına 

asla hükmü geçmez insanın. Kendi içinde parçala-

ra ayrılır; sinik, bedbaht ve hoşnutsuz bir şekilde 

bir uçurumun kenarında yaşar. Aslında yaşamaya 

değil ölmemeye bakar. Onunki nefes almak de-

ğil, sadece soluk almaktır. Dünü gömüktür, bu-

günü koruktur, yarını ise çürüktür. Hiç şüphesiz 

bu panik dünyada insanca yaşamanın ve mutlu 

olmanın ön şartı olan “barış ve güven”, her insa-

na yaşanmaya değer bir geçim düzeyi sağlayacak 

“adâlet” yok edilip unutulmuştur. “Mutlak olana 

ulaşmak” diye bir şeyden söz edilmez. Yaratılışın 

aslî unsurları silinmiştir. İnanç, “zaman dışı”dır. 

“Yargı-hesap günü” yoktur. İnananlar, “ebediyet 

soytarıları”dır. E. M. Cioran’ın deyişiyle “asalet va-

roluşun yadsınmasında, harap olmuş manzaralara 

tepeden bakan bir tebessümdedir yalnızca.” 

Eğer bu kargaşa insanlık tarafından paylaşılır, 

işler artık düzelmeyecek varsayımına güç verilir, 

küllere bakılıp ağlaşılır ve devam ettirilirse söy-

lendiği gibi “hayat ağacı artık hiçbir zaman ilk-

baharı göremeyecek, kuru bir oduna dönüşecek; 

onunla kemiklerimize, düşlerimize ve acılarımıza 

tabutlar yapacağız.” Diyeceksiniz ki bu bilinmez. 

Her şeye rağmen hayatın gittikçe tüketilen ke-

miyetine/niceliğine karşılık keyfiyetini/niteliğini 

derinleştirmek gerek. Doğrudur. Gün doğmadan 

neler doğar. Lâkin görünen dağın da uzağı olmaz.
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Burhanettin CAN

2011 İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı Aile Yıkma Yasasının 
ve Yönetmeliğinin referans aldığı zihniyet, masum olduğu delillerle 
sabit olan Hz. Yusuf’u hapse götüren zihniyetin benzeridir.

Bir İfsâd Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi - 4

Hz. Yusuf’u Hapse Attıran Zihniyetin   
21. Yüzyıla Yansımaları

“And olsun, Yusuf ve kardeşle-
rinde soranlar için ayetler vardır.”

(12 Yusuf Suresi 7. Ayet)

T arih, Hz. Âdem ve İblis arasın-
daki mücadele ile başlamış, 

şekillenmiş ve şekillenmeye de-
vam etmektedir. Ayrı bir zaman 
ve mekânda vuku bulan bu mü-
cadele, bizim hayatımızın kısa 
bir videosudur. Hz. Âdem’in 
yeryüzüne gönderilmeden önce-
ki hayatının hikâyesi; başından 
geçen olaylar, yol boyu farklı 
boyut ve şiddette tüm insanların 
başına gelmiş ve gelecek olarak yorumlanabilir. 

Hz. Âdem’le İblis arasındaki mücadele, sınır-
sız ve topyekûn özellikte olup kıyamete kadar 
devam edecektir. Allah, insanın ihtiyacı olan ge-
rekli bilgi ve değerleri insana öğretecek ve ona yol 
gösterecek kitap ve peygamberler göndermiştir. 
Kendisine vazedilen değerlere uygun olarak bir 
hayat sürdüğünde, Allah’ın emirlerini yerine ge-
tirdiğinde, cennete; aksi takdirde cehenneme gi-
deceğini bildirmiştir. Buna karşılık İblis, Allah’ın 
koyduğu değerlerin tersine değerler vaz ederek ve 
bunları süslü göstererek Allah’ın dosdoğru yolu 
üzerinde pusu kurup oturarak insanları saptırma-
ya çalışmış ve çalışmaktadır. Bu çatışmada tarih 
şekillenmiş ve birbirinin zıddı olan ikili bir genel 
yapı (Hak-Batıl Düzlemi) ortaya çıkmıştır (2 Ba-
kara 42, 119; 6 En’âm 57; 7 A’râf 8, 43; 3 Âl-i 
İmrân 3; 4 Nisâ 105,171; 8 Enfâl 7; 9 Tevbe 33; 

10 Yûnus 32, 55,82; 31 Lokman 
33; 23 Mü’minûn 71; 21 Enbiyâ 
24; 43 Zuhrûf 78; 48 Fetih 28; 
53 Necm 28; 103 Asr 3).

Bu ikili sistem, kendi için-
de güneşin yedi rengi gibi alt 
renklere (spektruma) sahiptir. 
Ancak bu birbirine zıt ikili sis-
tem arasında ortak payda, ortak 
yol yoktur.(2 Bakara 42; 3 Âl-i 
İmrân 71; 4 Nisâ 150-151). 

Kur’ân ve Sünnete göre, 
Hakla Batılın karışımı hak de-
ğildir. Helâl ile haramın karışı-
mı helâl değildir (9 Tevbe 102). 

Maruf ile münkerin karışımı maruf değildir. Temiz 
ile pisin karışımı temiz değildir. Güzel ile çirkinin 
karışımı güzel değildir. Adaletle zulmün karışımı, 
adalet değildir. 

Birbirine zıt değer sistemlerinin birbirine ka-
rışması ile melez değer sistemi oluşmakta; o da, 
sosyal şizofreniye ve “akışkan kimliklere” sebebi-
yet vermektedir (2 Bakara 137).

Geçen üç yazıda dikkat çekmeye çalıştığımız1, 
Batı’da “Kinsey Raporları” ile başlatılan süreç 
(1948,1953), tamamen yalan üzerine inşa edi-
len, asla yapılmayan deneylerin, var olmayan 

1 Can, B., “Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Projesi-1: Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Kapsam 
Alanı,” Umran, Mart 2019. Can, B., “Bir İfsad Hareketi Olarak 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-2”: “Nötr Cinsiyet Hareketinin” 
Üç Aşamalı Savaş Stratejisi, Umran, Nisân 2019. “Bir İfsad Hareketi 
Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-3: “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Projesi”, “Dünya Nüfusunun 500 Milyonun Altında Tutulması” 
Projesinin Bir Alt Projesidir, Umran, Mayıs 2019.
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deneklerin ve özel olarak üretilip cazip hale ge-
tirilen kavramların üzerine inşa edilmiştir. “Cin-
siyet”, “biyolojik cinsiyet”, “toplumsal cinsiyet”, 
“toplumsal cinsiyet eşitliği”, “toplumsal cinsiyet 
ayırımcılığı”, “toplumsal cinsiyet eşitliği kriter-
leri”, “cinsel yönelim”, “cinsiyet rolleri” ve “Nötr 
cinsiyet hareketi” kavramsallaştırılmalarında, gö-
rünüşte cazip, özünde ve arka planında çok ciddi 
bir aldatma, yanıltma ve gerçekleri çarpıtma var-
dır. “Eşitlik” kelimesinin meydana getirdiği “çarp-
ma etkisi”, gerçeklerin görülmesini perdelemekte, 
tehlikeler görülememektedir. Benzer bir yanıltma, 
Hz. Âdem’le İblis arasındaki mücadelede vuku 
bulmuştur.

“2011 İstanbul Sözleşmesi” ve bunu esas ala-
rak hazırlanan 6284 sayılı Aileyi Koruma(!) Yasası 
(gerçekte yıkım yasası), “Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği” kavramı üzerine inşa edilmişlerdir. “Kadın 
ve erkeğin eşitliğini” savunan ve gerçekleştirmek 
isteyen yasalar, yapılan düzenlemeler, pratikte 
vuku bulan herhangi bir olayda “pozitif ayrımcı-
lık” bağlamında “Kadının beyanını” esas almakta; 
“herhangi bir belge ve delile ihtiyaç” görmeden 
erkeği suçlu ilan etmektedir. 

“2011 İstanbul Sözleşmesi”nin ve 6284 sayılı 
“Aileyi Koruma Yasası”nın dayandığı zihniyet ile 
Hz. Yusuf’u hapse götüren zihniyet arasında çok 
ciddi benzerlikler vardır. Bu yazıda, İblis’in ya-
sak ağaç üzerinden Hz. Âdem’e kurduğu tuzakla 
Mısır’da krallar döneminde bir vezirin karısının 
Hz. Yusuf’a kurduğu tuzak, 2011 İstanbul Söz-
leşmesi ve 6284 sayılı yasa bağlamında ele alınıp 
değerlendirilecektir. 

İnsanlığa Kurulan Tuzak

Kur’ân-ı Kerim, insanın ilk yaratılışını yaklaşık 
15 ayrı sürede anlatmaktadır. Her seferinde yara-
dılışın farklı boyutları dile getirilmektedir. Allah, 
Hz. Âdem’i yaratıp melekler topluluğunun (İblis 
dâhil) Hz. Âdem’e “secde etmesini” emrettiğinde 
İblis, emre uymayarak isyan etmiştir (2 Bakara 
30-38, 7 A’râf 11-27). İblis, Allah’ın emirlerine is-
yanından dolayı kovulmuştur. Bunun sonucunda 
İblis, Hz. Âdem ile eşine düşman olmuştur. Ancak 
İblis, Allah’tan “İnsanların dirilecekleri güne ka-
dar yaşama izni” istemiş ve bu izni Allah kendi-
sine vermiştir (7 A’râf 14-15: 15 Hicr 36-38; 17 
İsrâ 62-63; 38 Sâd 79-82). Kıyamete kadar yaşa-
ma izni almanın akabinde İblis’in yaptığı yemin, 
tarihin şekillenmesinde çok önemli rol oynamış 
ve bu rol bugün de devam etmektedir: “Dedi ki: 

“Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onları 
(saptırmak) için mutlaka senin dosdoğru yolun-
da pusu kurup oturacağım.” Sonra da muhakkak 
onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve 
sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükre-
diciler bulamayacaksın.” (7 A’râf 16-17)

“Dedi ki: “Rabbim, beni kışkırttığın şeye kar-
şılık, and olsun, ben de yeryüzünde onlara, sana 
başkaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çeki-
ci göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kış-
kırtıp-saptıracağım. Ancak onlardan muhlis olan 
kulların müstesna…” (15 Hicr 39-40)

Yukarıdaki Kur’ân ayetlerinde de görülebilece-
ği gibi İblis, Allah’ın dosdoğru yolu üzerinde pusu 
kurup oturarak, insanları azdırmaya, saptırmaya, 
dünya tutkularını ve isyanı süslü göstermeye, on-
lara vesvese vermeye çalışacağına yemin etmekte-
dir. İblis bu işi kıyamete dek yapacağına ve tüm 
imkânları kullanacağına yemin ettiğine göre in-
sanlığa sınırsız ve topyekûn bir savaş açmış de-
mektir. Nitekim Allah, İblis’in insanlığa ilan ettiği 
savaşta kullanacağı mücadele şekillerinin askeri, 
ekonomik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarda, 
topyekûn ve sınırsız olacağını insanlara bildir-
mektedir: “Onlardan güç yetirdiklerini sesinle 
sarsıntıya uğrat, atlıların ve yayalarınla onların 
üstüne yaygarayı kopar, mallarda ve çocuklarda 
onlara ortak ol ve onlara vaatlerde bulun.” Şeytan, 
onlara aldatmadan başka bir şey vadetmez. Benim 
kullarım; senin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gü-
cün yoktur...” (17 İsrâ 64-65).

İlk yaratılış olayında “İblis’in kovulmasından” 
sonra Allah, Hz. Âdem’le eşinin cennette yerleş-
mesini ve bir tek “Yasak Ağaç” hariç diğerlerin-
den diledikleri gibi “yiyebileceklerini” buyurmuş; 
“İblis’in düşmanları” olduğunu, “ondan sakınma-
ları gerektiğini”; “acıkmamaları”, “susamamaları”, 
“çıplak kalmamaları”, “güneş altında yanmama-
ları” ve “cennette kalmalarının” bu yasağa bağlı 
olduğunu da söylemiştir (2 Bakara 30-38; 7 A’râf 
11-27; 15 Hicr 36-38; 17 İsrâ 62-63; 38 Sâd 79-
82; 20 Tâhâ 117). Tüm şartlar ve tüm tehlikeler 
açıkça ortaya konarak hem Hz. Âdem ve eşi için 
hem de insanlık için ise ilk hukuk sistemi ortaya 
konmuştur.

Allah Hz. Âdem’le eşine, kendilerini bekleyen 
tehlikeleri bütün açıklığı ile zikretmiş olmasına 
rağmen; İblis, yasak ağaçla ilgili çok cazip ve fa-
kat tamamen yalan, yanlış bilgiler vererek, gerçeği 
çarpıtarak onları kandırmıştır: “Şeytan, kendi-
lerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa 
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çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: 
“Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, 
sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlar-
dan kılınmamanız içindir…” ve “Gerçekten ben 
size öğüt verenlerdenim.” diye yemin etti.” (7 A’râf 
20-21) “Sonunda şeytan ona vesvese verdi; dedi 
ki: “Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir 
mülkü haber vereyim mi?” (20 Tâhâ 120).

İblis, yasak ağaçla ilgili gerçeği bilmesine kar-
şılık gerçekleri çarpıtarak Hz. Âdem’le eşine, “me-
lek olmayı”, “ölümsüzlüğü” vaat ederek kandırmış 
ve sonucunda kendilerine vaaz edilen hukuku 
çiğnemelerini sağlayarak suçlu hale getirmiş, 
isyankâr yapmıştır.

İblis’in Hz. Âdem’le eşini, Allah’ın tayin ettiği 
hukuk sınırlarına, onları kandırarak, onlara ves-
vese vererek, vaatlerde bulunarak tecavüz ettirme-
sinin ilk tezahürü de çıplaklık olmuştur. “Böylece 
aldatma ile onları düşürdü. Ağacı tattıkları anda 
ise, ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzer-
lerini cennet yapraklarından yamayıp-örtmeye 
başladılar. (O zaman) Rableri kendilerine seslen-
di: “Ben sizi bu ağaçtan menetmemiş miydim? ve 
Şeytanın da sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız 
olduğunu söylememiş miydim?” (7 A’râf 22)

Allah, cennete kalma, yaşama hukukunu ve 
düşmanlarını kendilerine açıkça bildirmiş olma-
sına rağmen; İblis’in gerçekte değil görünürdeki 
vaatlerinin daha cazip gelmesi, suçun icra edil-
mesine sebebiyet vermiş ve dünyaya yolculuk 
başlamıştır.

Buradan çıkarılacak önemli derslerden biri, 
bilmenin suçun icra edilmesini her zaman engel-
leyemediğidir. Suçu icra etmeme, yalnızca bilginin 
değil, aynı zamanda iradenin de bir fonksiyonu-
dur. İblis yaptığı vaatlerle, muhataplarının irade-
lerini zayıflatmıştır. Bugün de suçu engellemenin 
yollarından biri insanları suç işlemeye itecek or-
tamları ortadan kaldırmaktır. İnsan iradesini kuv-
vetlendirecek ortamlar olmadıkça, oluşturulma-
dıkça suç ve suçlular artacaktır. O nedenle insan 
iradesini zayıflatarak suç işlemeye eğilim meyda-
na getiren bir sistem, suçun bizatihi kaynağıdır ve 
asıl suçludur.

2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Aile-
yi Koruma(!) Yasası, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” 
kavramı üzerine inşa edilmişlerdir. Kadının Sta-
tüsü Genel Müdürlüğünün (KSGM), “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği”, “toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçelemeye” ilişkin çalışmalarda, toplumsal cin-
siyet kavramı aşağıdaki gibi açıklanmaktadır: “…

Cinsiyet (sex) kişinin kadın ya da erkek olarak 
gösterdiği, genetik, fizyolojik ve biyolojik özellik-
lerdir. Toplumsal cinsiyet (gender) ise; toplumun 
verdiği roller, görev ve sorumluluklar, toplumun 
bireyi nasıl gördüğü, algıladığı ve beklentileri ile 
ilgili bir kavramdır.” …Toplumsal cinsiyet kav-
ramı kadın ve erkekler arasındaki ilişkiler ve rol 
dağılımının biyolojik farklılıklar tarafından değil; 
siyasi, sosyal ve ekonomik yapılanmalar tarafın-
dan belirlendiğini ifade eder. Diğer bir deyişle, ka-
dın ve erkek arasındaki biyolojik farklılık dışında 
onlara atfedilen tüm farklılıkların ve onların yük-
lendikleri tüm rollerin ve ilişkilerin sosyal olarak 
yapılandırılmış olduğunu ifade eder. Dolayısıyla 
bu rollerin ve ilişkilerin değiştirilebilir ve eşitlik-
çi bir biçimde yeniden yapılandırılabilir olmasını 
öngörür. Toplumsal cinsiyet bakış açısı biyolojik 
olanla sosyal ve kültürel olan arasındaki farkı an-
lamak ve dönüştürülebilir olanı (sosyal kültürel 
yapılanmalar) dönüştürmek için çaba harcamak 
olarak tanımlanabilir.”2

İblis, Yasak Ağaç üzerinden mahiyetini gizle-
yerek nasıl yalan söyleyip Hz. Âdem’le eşini yanıl-
tarak çıplak bırakmış ve cennetten kovulmalarına 
sebebiyet vermiş ise; 21. asır İblisleri de, “biyo-
lojik cinsiyetin insan davranışları üzerinde hiçbir 
etkisinin olmadığı” yalanını söyleyerek, gerçekleri 
çarpıtarak insanlığı saptırmaya ve cehenneme gö-
türmeye çalışmaktadırlar. “Bir İfsâd Hareketi Ola-
rak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-2: “Nötr 
Cinsiyet Hareketinin” Üç Aşamalı Savaş Stratejisi” 
adlı makalede bu konu incelenmiştir.3 

21. asır İblislerinin bir başka yanıltması, sap-
tırması, “eşitlik” kelimesinin meydana getirdiği 
“çarpma etkisinin” gölgesinde kalan, masumane 

2 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü’nün Rolü, 2006-Aralık, 

 http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/mce/
eski_site/Pdf/butceleme.pdf

3 Can, B., “Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Projesi-2”: “Nötr Cinsiyet Hareketinin” Üç Aşamalı Savaş Stratejisi, 
Umran, Nisân 2019. 

Şekil 1: Cinsiyetle İlgili Kavramlar Kümesi
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ve doğal olarak gösterilen, gerçekte masum ve do-
ğal olmayan “cinsel yönelim”, “cinsel özgürlük” 
kavramlarıdır. Bu kavramların inşa ettiği cinsiyet 
kümesi göz önüne alınmadıkça, olaya bir bütün 
olarak bakılmadıkça tehlikeyi görmek çok zordur 
(Şekil-1).

Cinsel yönelim, 2011 İstanbul Sözleşmesi-
nin 4. Maddesi tarafından 
yasal güvence altına alınmış-
tır. 6284 sayılı Kanun’un 2. 
Maddesi’nde de, 6284 sayılı 
yasanın İstanbul Sözleşmesi’ni 
esas aldığı belirtilmektedir. 
Dolayısıyla Cinsel yönelim, 
6284 sayılı Aileyi Koruma(!) 
Yasası tarafından meşru ola-
rak tanınıp koruma altına 
alınmıştır.

Eşitlik kavramının oluş-
turduğu “çarpma etkisi” ile 
yürütülen psikolojik harekât, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
projesinin felsefesini, muh-
tevasını, gerçek anlamda bir 
eşitlik sağlayıp sağlamadığı-
nı ve arka planını toplumsal 
zeminde gereğince tartışmayı 
zorlaştırmaktadır. Mesele ka-
dın ve erkek eşitliğinin çok dışına taşmış, insanlı-
ğın geleceğini ilgilendiren “çocuksuz aile”, “ailesiz 
toplum” modeline uygun bir serüven izlemeye 
başlamıştır. 21. asrın İblislerinin hedefi de, “dün-
ya nüfusunun 500 milyonun altına indirilmesi-
dir”: “Rockefeller: “Sistemin işlemesi için 300-500 
milyon insana ihtiyacımız var. Gerisi fazlalık.”4

Kadınla erkeğin sosyal rol ve davranışlarının 
sebebi, doğuştan getirdiği farklılıklara bağlı değil-
se, kadınlık ve erkeklik davranışları, yeniden kur-
gulanıp değiştirilebilir. Bu anlayışa göre kadın ve 
erkeklere bugün yüklenen geleneksel anlamdaki 
roller, yer değiştirilebilir. Yanı kadınlar erkeklerin, 
erkekler de kadınların rollerini üstlenebilir. Cin-
siyete dayalı rol ayrımcılığı, doğumla başlayıp yol 

4 Ahmet H. Çakıcı, Türkiye’de ‘Ailesiz Toplum Projesi’-2, İnsansız Bir 
Gelecek. 22.10.2018; http://www.ekrangazetesi.com/haber/15064/
ahmet-h-cakici-yazdi-turkiyede-ailesiz-toplum-projesi-2-insansiz-
bir-gelecek.html;

 Ailesiz Toplum 3, İstanbul Sözleşmesi, LGBT Toplum ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
http://www.ekrangazetesi.com/haber/15131/ahmet-h-cakici-yazdi-
ailesiz-toplum-3- 
istanbul-sozlesmesi-lgbt-toplum-ve-toplumsal-cinsiyet-esitligi.html; 

 http://ahmethakancakici.blogspot.com/2018/11/ailesiz-toplum-
modern-family-ya-sonras.html;

 Ailesiz Toplum 4- Bi Acayip Aileler; http://ahmethakancakici.blogs-
pot.com/2018/10/ailesiz-toplum-4-bi-acayip-aileler.html

boyu farklı “isim verme”, “giysi giydirme”, “oyun-
cak verme”, “oda düzenleme”, “hitap etme” ve 
farklı “davranış ve sevgi tarzları” ile şekillenen bir 
sürecin sonucu ise, “bu süreç ortadan kaldırılma-
lı(!)”; “her şey cinsiyet açısından tekleştirilmeli(!)”, 
“homojenleştirilmelidir(!)” “Doğan çocukların kız 
mı veya erkek mi olacaklarına ergenlik dönemi-

ne geldikleri zaman kendileri 
karar vermelidir(!)”. “Doğum-
dan itibaren kızları kız olarak, 
erkekleri de erkek olarak ye-
tiştirmek, onlara özel ve farklı 
roller atfetmek, onların ileride 
kendi özgür iradeleriyle yapa-
cakları tercihe müdahale et-
mek demektir(!)”5 

Aile için “anne ve baba”, 
“karı ve koca” kavramları 
kaldırılmalı yerine “ebeveyn 
1, ebeveyn 2” gibi kavram-
ları getirilmelidir, getiriliyor; 
“eş” yerine “arkadaş” tabiri 
kullanılmalıdır; kullanılıyor. 
“Farklı aile modelleri”, “farklı 
partnerler”, “nikâhsız bera-
berlikler”, “eşcinsel evlilikler”, 
“pedofili (çocuklarla seks)”, 
“zoofili (hayvanlarla seks)”, 

“Ensest(aile içi seks)”, “gurup seksi)”, “nekrofili 
(ölülerle seks)” serbest olmalıdır(!); olmakta ve de 
yaygınlaşmaktadır.6 

Bütün bunlar Batı dünyasında uygulanıyor ve 
daha da yaygınlaştırmak için mücadele veriliyor. 
Bazı alanlarda da Türkiye buna zorlanıyor.

5 Ahmet H. Çakıcı, Türkiye’de ‘Ailesiz Toplum Projesi’-2, İnsansız Bir 
Gelecek. 22.10.2018; http://www.ekrangazetesi.com/haber/15064/
ahmet-h-cakici-yazdi-turkiyede-ailesiz-toplum-projesi-2-insansiz-
bir-gelecek.html;

 Ailesiz Toplum 3, İstanbul Sözleşmesi, LGBT Toplum ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
http://www.ekrangazetesi.com/haber/15131/ahmet-h-cakici-yazdi-
ailesiz-toplum-3- 
istanbul-sozlesmesi-lgbt-toplum-ve-toplumsal-cinsiyet-esitligi.html; 

 http://ahmethakancakici.blogspot.com/2018/11/ailesiz-toplum-
modern-family-ya-sonras.html;

 Ailesiz Toplum 4- Bi Acayip Aileler; http://ahmethakancakici.blogs-
pot.com/2018/10/ailesiz-toplum-4-bi-acayip-aileler.htmlhttps://www.
bbc.com/turkce/haberler-dunya-45917808

6 Ahmet H. Çakıcı, Türkiye’de ‘Ailesiz Toplum Projesi’-2, İnsansız Bir 
Gelecek. 22.10.2018; http://www.ekrangazetesi.com/haber/15064/
ahmet-h-cakici-yazdi-turkiyede-ailesiz-toplum-projesi-2-insansiz-
bir-gelecek.html;

 Ailesiz Toplum 3, İstanbul Sözleşmesi, LGBT Toplum ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
http://www.ekrangazetesi.com/haber/15131/ahmet-h-cakici-yazdi-
ailesiz-toplum-3- 
istanbul-sozlesmesi-lgbt-toplum-ve-toplumsal-cinsiyet-esitligi.html; 

 http://ahmethakancakici.blogspot.com/2018/11/ailesiz-toplum-
modern-family-ya-sonras.html;

 Ailesiz Toplum 4- Bi Acayip Aileler; http://ahmethakancakici.blogs-
pot.com/2018/10/ailesiz-toplum-4-bi-acayip-aileler.htmlhttps://www.
bbc.com/turkce/haberler-dunya-45917808

Cinsiyet”, “biyolojik cinsi-
yet”, “toplumsal cinsiyet”, 
“toplumsal cinsiyet eşit-
liği”, “toplumsal cinsiyet 
ayırımcılığı”, “toplumsal 
cinsiyet eşitliği kriterleri”, 
“cinsel yönelim”, “cinsiyet 
rolleri” ve “Nötr cinsiyet 
hareketi” kavramsallaştı-
rılmalarında, görünüşte 
cazip, özünde ve arka pla-
nında çok ciddi bir aldat-
ma, yanıltma ve gerçekle-
ri çarpıtma vardır.
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İblis, yasak ağaçla ilgili verdiği yanlış bilgi ile 
Hz. Âdem’le eşini nasıl çıplak bırakıp cennetten 
çıkarılmalarına sebep olmuşsa; 21. asrın İblisleri 
de, verdikleri yanlış bilgi ve aldatmalarla insan-
lığı çıplaklığa, sapkınlığa yönelterek cehenneme 
doğru hızla yol almalarına sebep olmaktadırlar. 
Henüz vakit varken bunlara dur deme zamanıdır. 

İstanbul Sözleşmesi ve ‘Sayılı Aileyi Koruma’ Yasası 
Kapsamında Hz. Yusuf Olayı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesine göre ya-
pılandırılmış 2011 İstanbul sözleşmesi ile 6284 
sayılı aileyi yıkma yasasının tarihteki benzer ve 
ilginç uygulamalarından biri, Kur’ân’da anlatılan 
Hz. Yusuf olayıdır. Kur’ân’da Yusuf süresinde Hz. 
Yusuf’un hayat hikâyesi, başına gelen önemli olay-
lar, ana hatları ile özetlenmektedir. Hz. Yusuf’un 
hayatı, çok boyutlu olarak ve fakat özet halinde 
anlatılmaktadır. Biz bu çok boyutlu olayın bir bo-
yutunu, Aziz’in (Vezirin) karısının “cinsel taciz” 
boyutunu ele alıp değerlendireceğiz.

Hz. Yakup’un oğlu Hz. Yusuf, üvey kardeşleri 
tarafından su kuyusuna atılmıştır. Bir ticaret ker-
vanı tarafından kuyudan çıkarılan Yusuf, Mısır’da 
esir pazarında satılmıştır. Hz. Yusuf’u, Mısırlı 
bir Vezir satın alarak evinde hizmetçi edinmiştir 
(12 Yusuf 21). Yusuf ergenlik, olgunluk çağına 
geldiğinde, Allah tarafından kendisine “ilim ve 
hüküm”/“bilgi ve hikmet” verilerek özel bir eğiti-
me tabi tutulmuştur (12 Yusuf 22).

Vezirin evinde büyüyen Hz. Yusuf ergenlik, 
olgunluk dönemine, yaklaşık 20 yaş civarına gel-
diğinde7, son derece yakışıklı bir delikanlı olarak 
vezirin karısının dikkatini çekmiş ve vezirin ka-
rısı, bulunduğu içtimai mevkie, mensup olduğu 
aileye ve toplumsal kimliğin zina ile ilgili öngör-
düğü hükme rağmen Hz. Yusuf’a farklı bir gözle 
bakmaya başlamış; onunla “cinsel ilişki” kurmak 
istemiştir: “Onun evinde kalmakta olduğu kadın, 
ondan murat almak istedi ve kapıları sımsıkı ka-
patarak: “Arzularım senin içindir, gelsene” dedi. 
Dedi ki: “Allah’a sığınırım. Çünkü o benim efen-
dimdir/sahibimdir, bana güzel bir konum vermiş-
tir. Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa ermez.” (12 
Yusuf 23).

“Kadın Yusuf’u arzulamış” ancak “Yusuf da 
kadını arzulamıştı.” Bununla beraber Hz. Yusuf, 
hakkı olmayan, kendisi için helal olmayan bir işi 
yapmanın “zulüm” olduğunu, “zalimlerin de kur-
tuluşa” asla eremeyeceğini ifade ederek kadının 

7 Can, B., “Kimlik Üzerine”, Umran , 2010.

teklifini reddetmiştir: “And olsun kadın onu ar-
zulamıştı, -eğer Rabbinin (zinayı yasaklayan) ke-
sin kanıt (burhan)ını görmeseydi- o da onu arzu-
lamıştı. Böylelikle biz ondan kötülüğü ve fuhşu 
geri çevirmek için ona delil gönderdik. Çünkü o, 
muhlis kullarımızdandı.” (12 Yusuf 24)

Bu ayette, “biyolojik cinsiyet” ile “toplumsal 
cinsiyetin” iki farklı davranışa sebebiyet verdiği 
görülmektedir. Allah’ın “eş/çift/parite” yaratma il-
kesine göre iki karşıt cins, kadın ve erkek, biyolo-
jik olarak birbirlerini çekmekte (“çekim kuvveti”), 
arzulamakta ve birlikte olmak istemektedirler. Bu 
genetiğin, biyolojinin insan davranışları üzerin-
deki etkisidir. Hz. Yusuf’un ve kadının biyolojik 
cinsiyetin etkisi altında kalarak birbirlerini arzu-
lamalarının sebebi budur (12 Yusuf 24). Eyleme 
geçme aşamasında Toplumsal Cinsiyet faktörü 
devreye girmekte ve iki farklı davranışa sebebiyet 
vermektedir. Olayı daha iyi görüp analiz edebil-
mek için Toplumsal Cinsiyetin tanımını hatırla-
makta fayda vardır: “2011 İstanbul Sözleşmesi 
Madde 3-c- “Toplumsal Cinsiyet”, herhangi bir 
toplumun, kadınlar ve erkekler için uygun oldu-
ğunu düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş 
roller, davranışlar, faaliyetler ve özellikler olarak 
anlaşılacaktır.”

İstanbul Sözleşmesinde toplumsal cinsiyet 
kavramı, muğlak olup çok esnek bir tanımlaması 
yapılmıştır. Toplumsal kimliğin bileşenlerini göz 
önüne almadan8, toplumsal cinsiyet kavramını 
yorumlamak, değerlendirmek yanlıştır. İstanbul 
Sözleşmesinde toplumsal cinsiyetle ilgili yapılan 
tanımda geçen ifadeleri analiz ederek açtığımızda, 
toplumsal cinsiyeti, toplumun benimseyip içsel-
leştirdiği, toplum için ortak payda olan ve top-
lumsal kimliğini oluşturan, değerler sistemi, kül-
tür-medeniyet kodları, tarihi süreçte ortaya çıkan 
örf, adet, gelenek, görenek ve töre tarafından şe-
killendirilen, sosyalleştirilen cinsel kimlik olarak 
tanımlayabiliriz. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet, 
değer sistemlerine ve kültür-medeniyet kodlarına 
bağlı olarak inşa edilmektedir. 

Hz. Yusuf’a verilen “ilim ve hüküm”/“bilgi ve 
hikmet” ve iman edip sahip olduğu yüksek “Allah 
korkusu” gereği Hz. Yusuf, evli olmadığı/nikâh 
kıymadığı bir kadınla cinsel ilişkide bulunmanın, 
“kadının rızası olsa” bile, haram ve iffetsizlik ol-
duğunu bilmekte ve inanmaktadır. Ayete göre o, 
Allah’ın muhlis (dini yalnızca Allah’a tahsis eden, 

8 Can, B., “Kimlik Üzerine”, Umran , 2010.
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dindar, yalnızca Allah rızasını gözeten kimse) 
kullarındandır.9 

Hz. Yusuf, “Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa 
ermez!” ifadesini kullanarak kadının isteğinin/
davranışının zulüm olduğunu da ifade etmekte-
dir. Dolayısıyla “karşılıklı rızaya dayalı zina”, bi-
zim değer sistemimize, kültür ve medeniyet kod-
larımıza göre zulümdür, yapanlar da zalimdir.

Bu nedenle Hz. Yusuf, biyolojik cinsiyet gereği 
kadını “arzulamış olmasına” rağmen, kendi de-
ğer sisteminin/kültürünün/ toplumsal kimliğinin 
şekillendirdiği, renk verdiği toplumsal cinsiyet 
anlayışı, zina yapmasına mani olmakta, kadının 
isteklerini ret etmekte ve kendini korumaktadır. 
Buna karşılık kadın, biyolojik cinsiyetin etkisi al-
tında kalarak, “evli olmasına” rağmen isteklerinde 
ısrarcı olmaktadır. 

Kadın, Hz. Yusuf’la odasında yalnız kaldığı bir 
anda isteğini açıkça beyan etmiş ve Hz. Yusuf’a 
psikolojik baskı uygulamıştır. Hz. Yusuf, kadının 
kurduğu tuzaktan kurtulmak için kapıya yönelip 
kaçmaya başlamış, kadın onu durdurmak isterken 
gömleğini arkadan yırtmıştır.10 Hz. Yusuf’un göm-
leği yırtıldığı için kadından uzaklaşmayı başar-
mıştır. Fakat odanın kapısında Hz. Yusuf kadının 
kocası vezir/aziz ile karşı karşıya gelmiştir: 

“Kapıya doğru ikisi de koştular, kadın onun 
gömleğini arkadan çekip yırttı. (Tam) Kapının ya-
nında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi 
ki: ‘Ailene kötülük isteyenin, zindana atılmaktan 
veya acıklı bir azaptan başka cezası ne olabilir?’” 
(12 Yusuf 25)

2011 İstanbul Sözleşmesi’nin, 6284 sayılı Ai-
leyi Koruma(!) Yasasının ve 6284 sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi-
ne Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin, 
aşağıda verilen maddelerine göre, Vezirin karısı, 
Hz. Yusuf’a “fiziksel şiddet”, “cinsel şiddet”, “psi-
kolojik şiddet”, “duygusal” ve “sözlü şiddet” uygu-
lamış ve “cinsel tacizde” bulunmuştur: 

“2011 İstanbul Sözleşmesi: Madde 3 – Tanımlar
a. “Kadına karşı şiddetten”, …kadınlara fizik-

sel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı 
verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiye-
te dayalı tüm şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır;

b. “Aile içi şiddet”, eylemi gerçekleştiren, mağ-
durla aynı ikametgahı paylaşmakta olsun veya 

9 Mevdudi, Tefhimu’l Kur’ân, İnsan Yayınları, İstanbul 1988, c. 2, 
s.430-440.

10 Mevdudi, Tefhimu’l Kur’ân, İnsan Yayınları, İstanbul 1988, c. 2, 
s.430-440. Ateş, S., Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, Milliyet, 1995, c. 3, s. 
1328-1335.

olmasın veya daha önce paylaşmış olsun veya ol-
masın, aile içinde veya aile biriminde veya mev-
cut veya daha önceki eşler veya birlikte yaşayan 
bireyler arasında meydana gelen fiziksel, cinsel, 
psikolojik veya ekonomik şiddet eylemleri olarak 
anlaşılacaktır;”

“Madde 33 – Psikolojik şiddet Taraflar bir şah-
sın psikolojik bütünlüğünü zorlamayla veya teh-
ditlerle ciddi bir şekilde bozmaya yönelik kasıtlı 
girişimlerin cezalandırılmasını temin edecek ge-
rekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.”

“Madde 35 – Fiziksel şiddet; taraflar başka bir 
şahsa karşı kasten fiziksel şiddet eylemlerinde bu-
lunmanın cezalandırılmasını temin edecek gerekli 
yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.”

“Madde 36 –a- Taraflar aşağıdaki kasten ger-
çekleştirilen eylemlerin cezalandırılmasını sağ-
lamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri 
alacaklardır:

b- “bir insanla, rızası olmaksızın, cinsel nitelik-
li diğer eylemlere girişmek;”

“Madde 40 – Cinsel taciz; Taraflar bir şahsın 
onurunu ihlal etme etkisi yaratan veya bu maksat-
la gerçekleştirilen ve özellikle de aşağılayıcı, düş-
manca, hakaretamiz, küçük düşürücü veya saldır-
gan bir ortam yaratırken, her türlü istenmeyen, 
cinsel mahiyette sözlü veya sözlü olmayan veya 
fiziksel davranışın cezai veya diğer yasal yaptırıma 
tabi olmasını temin etmek üzere gerekli yasal veya 
diğer tedbirleri alacaklardır.”

“6284 Sayılı Yasa: Madde 2 – (1) Bu Kanunda 
yer alan; 

b) Ev içi şiddet: Şiddet mağduru ve şiddet 
uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya 
hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler 
arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, 
psikolojik ve ekonomik şiddeti,

d) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik 
veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı 
çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muh-
temel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı 
ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, 
toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana ge-
len fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekono-
mik her türlü tutum ve davranışı,”

“6284 Sayılı Yasa İle İlgili Yönetmelik: Madde 
3 –(1)-(m) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psi-
kolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle 
veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanma-
sı muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve 
baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de 
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içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda mey-
dana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya 
ekonomik her türlü tutum ve davranışı…”

Hz. Yusuf’un inanç sistemine göre kadının is-
teği zinadır. Yukarıdaki maddelere göre, kadın bu 
konuda ısrar etmekle, Hz. Yusuf’a “psikolojik şid-
det” uygulamış ve “cinsel tacizde” bulunmuştur. 
Ancak diğer taraftan İstanbul Sözleşmesi Mad-
de 33, 40’a; 6284 sayılı Yasa Madde 2-1-d’ye ve 
Yönetmelik Madde 3-1-m’ye göre Kadının cinsel 
isteklerine Hz. Yusuf cevap vermediği için, Ka-
dın açısından, “acı çekmesiyle sonuçlanan veya 
sonuçlanması muhtemel hareketlere” neden ol-
muş, kadının “özgürlüğünü kısıtlamıştır(!)” Buna 
göre Hz. Yusuf tarafından kadına “psikolojik şid-
det”, “duygusal şiddet” uygulanmıştır(!) denebilir. 
Sonuçta Hz. Yusuf’a takdir edilen ceza da bunu 
doğrulamaktadır. 

Yukarıdaki maddelere göre kadın, Hz. Yusuf’un 
gömleğini yırttığı için ona “fiziksel şiddet” de uy-
gulamıştır. Ama sonuçta cezalandırılan Hz. Yusuf 
olmuştur.

İlginç olan kadın isteklerini gerçekleştiremedi-
ği için, Hz. Yusuf da kendisini zinadan koruyabil-
mek için acı çekmektedir. Hz. Yusuf, kadının bu-
lunduğu odadan kaçarken kadının kocası Vezirle 
kapıda karşılaştığında, Vezir olayın mahiyetini 
bilmemekte ve fakat anormal bir durum olduğu-
nu görmektedir. Bu durumda ilk hamle kadından 
gelmiş ve “Ailene kötülük isteyenin, zindana atıl-
maktan veya acıklı bir azaptan başka cezası ne 
olabilir?” diyerek Hz. Yusuf’u kendine tecavüze 
teşebbüs etmekle suçlamıştır.

Eğer bu olay bugün olsaydı, 2011 İstanbul 
Sözleşmesi’ne ve 6284 sayılı Aile Yıkma Yasasına, 
6284 sayılı Aile Yıkma Yasasına ilişkin Yönetme-
liğe göre pozitif ayırımcılık yapılarak kadının be-
yanı esas alınıp “delile veya belgeye” gerek yoktur 
denerek Hz. Yusuf cezalandırılacaktı (gerçi so-
nuçta da öyle olmuştur): “6284 sayılı Yasa Madde 
8–(3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, 
şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge 
aranmaz.”(Ayrıca bak: 6284 sayılı Yasaya ilişkin 
Yönetmelik Madde 6–(1), Madde 12–(1), Madde 
30–(3)).

6284 sayılı Aile Yıkma Yasası ve Yönetmeliği-
ne göre kadının beyanı esas alınıp kadının öngör-
düğü tedbir kararı, “zindana atılmak veya acıklı 
bir azap” şeklinde olmalıdır. Anlaşılan o ki Vezir, 
karısının söylediklerinin doğru olup olmadığı-
nı sorgulamış, 2011 İstanbul Sözleşmesi’nin ve 

6284 Sayılı Aileyi Yıkma Yasası yönetmeliğinin, 
aşağıdaki maddelerinin, ön gördüğü yaklaşımın 
tersine, kendisi bir bilirkişiye/ hakeme/ arabulu-
cuya başvurmuştur: “İstanbul Sözleşmesi Madde 
48 –1- Taraflar bu Sözleşme kapsamında yer alan 
her türlü şiddet olayıyla ilgili olarak, arabulucu-
luk ve uzlaştırma da dâhil olmak üzere, zorunlu 
anlaşmazlık giderme alternatif süreçlerini yasak-
lamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri 
alacaklardır.” “6284 sayılı Aileyi Yıkma Yasası Yö-
netmeliği Madde 35–(3) Koruyucu veya önleyici 
tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi 
aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan 
arasında uzlaşma ya da arabuluculuk önerilemez.” 
 Eğer bu olay bugün olsaydı, vezir suç işlemiş ola-
cak ve yasalara göre cezalandırılacaktı. Vezirin bi-
lirkişi/ hakem/arabulucu raporuna göre Hz. Yusuf 
suçsuz, vezirin karısı ise suçludur: “Yusuf: ‘Beni 
kendine o çağırdı’ dedi. Kadın tarafından bir şa-
hit, ‘Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru 
söylemiş, erkek yalancılardandır; şayet gömleği 
arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir, erkek 
doğrulardandır.’ diye şahitlik etti. Kocası gömle-
ğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce karısına 
hitaben ‘Doğrusu bu sizin hilenizdir, siz kadınla-
rın fendi büyüktür.’ dedi. Yusuf’a dönerek: ‘Yusuf! 
Sen bundan kimseye bahsetme’; kadına dönerek: 
‘Sen de günahının bağışlanmasını dile, çünkü suç-
lulardansın’ dedi.” (12 Yusuf 26-29).

Vezirin karısını “suçlu” ve “günahkâr” görmesi 
ve “tevbe etmesini” istemesinin iki nedeni olabi-
lir: Birincisi Yusuf’a iftira etmiş olmasıdır. İkinci-
si, var olan, yerleşik toplumsal cinsiyet anlayışına 
göre de zina yasaktır, gayrimeşrudur, suçtur ve 
günahtır. Dolayısıyla kadın, kendi inanç sistemi-
ne göre nefsi arzularına yenik düşüp iradesizlik 

Kur’ân ayetlerinde görülebileceği gibi 
İblis, Allah’ın dosdoğru yolu üzerinde 
pusu kurup oturarak, insanları azdır-
maya, saptırmaya, dünya tutkularını ve 
isyanı süslü göstermeye, onlara vesve-
se vermeye çalışacağına yemin etmek-
tedir. İblis bu işi kıyamete dek yapaca-
ğına ve tüm imkânları kullanacağına 
yemin ettiğine göre insanlığa sınırsız 
ve topyekûn bir savaş açmış demektir.
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gösterip günahkâr olmuştur. Vezir bir taraftan 
karısını uyarmış, diğer taraftan da karısının bu 
çirkin tavrının yaygınlaşmaması, itibarının korun-
ması için Yusuf’tan bunu sır olarak saklamasını 
talep etmiştir. 

Vezir, karısına “hilekâr”, “suçlu” ve “günahkâr” 
demekle, 2011 İstanbul Sözleşmesine, 6284 sayılı 
Aile Yıkma Yasasına ve Uygulama Yönetmeliğinin 
“psikolojik şiddet”, “sözlü ve duygusal şiddet” ile 
ilgili maddelerinin kapsam alanına girdiğinden 
dolayı suç işlemiştir. Dikkat edilmesi gereken 
diğer bir nokta da, Vezir ve bilirkişinin/hake-
min olayın mahiyetini öğrenmesi ve onların, Hz. 
Yusuf’un masum olduğunun ilk şahitleri(birinci 
şahitler grubu) olmuş olmalarıdır. 

Ancak olay, bir şekilde şehirde duyulmuştur. 
Vezirin karısının hizmetçisi ile ilişki kurmak iste-
miş olmasından dolayı Vezirin karısının tanıdığı 
olan muhtemelen bazı yönetici kesimin kadınları 
(bugünkü tabirle yüksek sosyete) tarafından, Ve-
zirin karısı alaya alınmış ve dedikodu şehirde yay-
gınlaşmıştır: “Şehirde (birtakım) kadınlar: ‘Aziz 
(Vezir)in karısı kendi uşağının nefsinden murat 
almak istiyormuş. Öyle ki sevgi onun bağrına sin-
miş. Biz doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde 
görmekteyiz.’ dedi.” (12 Yusuf 30)

Şehirde dedikodu yapan kadınların beyanla-
rına göre de, diğer bir deyişle, mevcut toplum-
sal cinsiyet anlayışına göre zina, “sapıklıktır” ve 
gayrimeşrudur.

Kadın tevbe edip kendisini arındıracak bir 
yol tutma yerine, fesadı yaygınlaştırmayı yeğle-
miştir. Gayrimeşru davranışını, tutum ve tavrını, 
Yusuf’un fiziğinden hareketle meşru gösterme-
ye çalışmış; isteklerinde haklı olduğunu göster-
mek için dedikodu yapan kadınları evine davet 
edip bir toplantı düzenlemiştir: “(Kadın) onların 
düzenlerini işitince, onlara (bir davetçi) yolladı, 
oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her bi-
rinin eline (önlerindeki meyveleri soymaları için) 
bıçak verdi. (Yusuf’a da:) ‘Çık, onlara (görün)’ 
dedi. Böylece onlar onu (olağanüstü güzellikte) 
görünce (insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde) 
büyüttüler, (şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve: 
‘Allah’ı tenzih ederiz; bu bir beşer değildir. Bu, 
ancak üstün bir melektir.’ dediler.” (12 Yusuf 31)

Kadınlar topluluğu, gördükleri manzara kar-
şısında Vezirin karısına hak verir bir tavır sergi-
lemişlerdir. Kendisini kınayanlara karşı bir zafer 
kazanmış olmanın sarhoşluğu içerisinde, zina 
yapmakta, ısrarcı olmuş ve Hz. Yusuf’u tehdit 

etmiştir: “Kadın dedi ki: ‘Beni hakkında kınadı-
ğınız işte budur. And olsun onun nefsinden ben 
murat istedim, o ise (kendini) korudu. ve and 
olsun, eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak 
olursa, mutlaka zindana atılacak ve mutlaka kü-
çük düşürülenlerden olacak.’” (12 Yusuf, 32)

Vezirin karısı farkına varmadan, şuurunda ol-
madan Hz. Yusuf’un masum olduğuna ilişkin yeni 
şahitleri, şahitler zümresine eklemiştir: İkinci şa-
hitler grubu. Bu ayette de kadın hem kocasının 
hem de hakemin verdiği kararların aksine, ilk 
cezalandırma şeklini tekrarlamış ve Hz. Yusuf’u, 
yeni şahitler huzurunda tehdit etmiştir. 

Yusuf’tan istenen ya Allah’a isyan ederek ka-
dına teslim olmak ya da zindana gitmektir. Kadı-
nın bütün bu ısrar ve tehditleri karşısında Yusuf, 
kararından vazgeçmemiş; kadının isteklerine ram 
olup lüks bir hayat yaşama yerine “Allah’ın muh-
lis” ve “masum bir kulu” olarak zindanın, soğuk 
taş duvarlarını tercih etmiştir: “(Yusuf) Dedi ki: 
‘Rabbim, zindan, bunların beni kendisine çağır-
dıkları şeyden bana daha sevimlidir. Onların kur-
dukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara 
(korkarım) eğilim gösterir, (böylece) cahillerden 
olurum.’” (12 Yusuf 33)

İnsan davranışları, fıtrat (% 40 etki), insanın 
doğup büyüdüğü sosyo-ekonomik ve sosyo-kül-
türel çevre (% 40) ve okuyup öğrendikleri-kendi 
kattıkları (% 20 etki) tarafından etkilenmektedir. 
Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel çevre, din, fel-
sefe, örf, adet, gelenek, görenek ve töreler tarafın-
dan yapılandırılmaktadır. Hz. Yusuf’un, kadının 
ısrarı karşısında iradesinin çözüleceğinden, diren-
cinin kırılacağından korkmasının sebebi, içinde 
yaşadığı sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik çevrenin 
etkisinden dolayıdır. O nedenle ortamın değişme-
sini isteyerek hapse girmeyi tercih etmiştir.

Tüm deliller ve şahitler Hz. Yusuf’un lehine ol-
masına rağmen, yöneticilerin kadınlarının cinsel 
tacizlerine ilişkin “şehirdeki dedikoduyu” kesebil-
mek için masum bir insan olan Hz. Yusuf, zindana 
atılmıştır.11 Bu, varolan yargı sistemi ve kadınlar 
için bir zillet; Hz. Yusuf için bir kurtuluş ve ödül-
dür: “Böylece Rabbi, onun duasını kabul etti ve 
onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştır-
dı.” “Sonra onlara (Yusuf’un iffetine ilişkin) de-
lilleri görmelerinin ardından, onu belli bir vakte 
kadar kaçınılmaz olarak zindana atmak (görüşü) 
belirdi.” (12/34-35)

11 Mevdudi, Tefhimu’l Kur’ân, İnsan Yayınları, İstanbul 1988, c. 2, 
s.430-440. Ateş, S., Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, Milliyet, 1995, c. 3, s. 
1328-1335.
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Tüm deliller ve şahitler, Hz. Yusuf’un lehine 
olmasına rağmen, kadının/kadınların “beyanı esas 
alınmış, belge veya delile gerek duyulmamıştır.” 
6284 sayılı Aile Yıkma Yasasının ve Yönetmeliği-
nin hükümlerine benzer bir yaklaşımla Hz. Yusuf, 
zindana atılmıştır. Kur’ân’a göre “belli bir süre” 
(İbn Kesir’e göre 3-14 yıl arası, Mevdudi’ye göre 
10 yıl) zindanda kalmıştır.12 

21. asrın Türkiye’sinde, 15-17 yaş bandında 
kendi rızası ile evlenip çoluk çocuk sahibi olduk-
tan sonra, 2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayı-
lı Aile Yıkma Yasasının yargısız infaz maddelerine 
göre 3.000 civarında insan, benzer bir mantıkla, 
tuzakla hapsedilmiş, yaklaşık 3.000 kişi de sırası-
nı beklemektedir. 

Hz. Yusuf’un Yusuf 33-35’de, “bunların beni 
kendisine çağırdıkları şey” “Onların kurdukla-
rı düzen”, “onlara (korkarım) eğilim gösterir”, 
“onların hileli düzenleri” ifadelerinden Yusuf’un 
muhatabının sadece vezirin karısı olmadığı, bir 
kadınlar topluluğu olduğu anlaşılmaktadır.13 Belli 
bir andan sonra vezirin karısı ile diğer kadınlar, 
Hz. Yusuf’a karşı birlikte hareket etmekte, ortak 
bir dayanışma, organizasyon içinde bulunmakta-
dırlar. 21. asırdaki Feminist hareket ve organizas-
yonlar da benzer tutum ve tavır sergilemektedirler.

“Allah, İhanet Edenlerin Hileli-Düzenlerini            
Başarıya Ulaştırmayacak!”

Hz. Yusuf belli bir süre hapiste kaldıktan son-
ra, kralın gördüğü bir rüyaya yaptığı yorumdan 
dolayı, kral onu hapisten çıkarmak istemiştir (12 
Yusuf 43-49). Kralın bu isteğine Hz. Yusuf’un ver-
diği cevap çok önemli ve dikkat çekicidir: “Hü-
kümdar dedi ki: ‘Onu bana getirin.’ Ona elçi gel-
diğinde (Yusuf:) ‘Efendine (Rabbine) dön de ona 
soruver: ‘Ellerini kesen o kadınların durumu ney-
di? Doğrusu benim Rabbim, onların hileli düzen-
lerini gerçekten bilendir.’ (12 Yusuf 50)

Hz. Yusuf, bu davranışı ile kendisini hem ve-
zir hem kral hem de toplum indinde aklamak 
istemekte, üzerinde herhangi bir şaibe kalmasını 
istememektedir. Çok dikkat çeken bir nokta da 
Vezirin karısının ismini vermemesidir. “Ellerini 
kesen kadınlar” (ikinci grup şahitler) topluluğu-
na sorulmasını istemiş olması hem veziri hem de 

12 Mevdudi, Tefhimu’l Kur’ân, İnsan Yayınları, İstanbul 1988, c. 2, 
s.430-440. İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, Çağrı 
Yayınları, İstanbul, 1986, c.8, s. 4058-4073.

13 Mevdudi, Tefhimu’l Kur’ân, İnsan Yayınları, İstanbul 1988, c. 2, 
s.430-440. Ateş, S., Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, Milliyet, 1995, c. 3, s. 
1328-1335.

karısını rencide etmemek amaçlı olabilir. Ergenlik 
dönemine kadar yardımlarını ve iyiliklerini gör-
düğü insanlara karşı bir vefa borcu olarak mesele-
ye yaklaşmış; intikam alma peşinde olmayıp geç-
mişi kapatmak istemiş olabilir. 

Kral, kadınlar topluluğunu, ikinci şahitler gru-
bu, toplayıp durumu sorduğunda; kadınlar, Hz. 
Yusuf’un masum olduğunu söyleyerek gerçeğin 
ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Vezirin karı-
sı da kurduğu tuzağı itiraf etmiştir: “(Hükümdar 
topladığı o kadınlara:) ‘Yusuf’un nefsinden mu-
rat almak istediğinizde sizin durumunuz neydi?’ 
dedi. Onlar: ‘Allah için, haşa’ dediler. ‘Biz ondan 
hiçbir kötülük görmedik.’ Aziz (Vezir)’in de karısı 
dedi ki: ‘İşte şu anda gerçek orta yere çıktı; onun 
nefsinden ben murat almak istemiştim. O ise ger-
çekten doğruyu söyleyenlerdendir.’ (12 Yusuf 51)

Hz. Yusuf durumunun ellerini kesen kadın-
lara sorulmasını isterken güttüğü bir başka amaç 
da, evinde büyüdüğü, iyiliğini gördüğü, ev sahibi 
olan Vezire ihanet etmediğinin bilinmesini, onun 
da herhangi bir şüphe içerisinde olmamasını, yol 
boyu acaba dememesini, yeni dönemde de kendi-
sine olan güvenini muhafaza etmesini ve dost ola-
rak kalmasını ve “Allah’ın ihanet edenlerin hileli-
düzenlerini başarıya ulaştırmayacağını” vezirin de 
“bilip öğrenmesini” sağlamaktır: “(Yusuf aracıya 
şunu söyledi:) ‘Bu, (itiraf vezirin) yokluğunda ger-
çekten kendisine ihanet etmediğimi ve gerçekten 
Allah’ın ihanet edenlerin hileli-düzenlerini başarı-
ya ulaştırmadığını kendisinin de bilip öğrenmesi 
içindi.’ ” (12 Yusuf 52).

Kral, kadınlar topluluğunu dinledikten sonra, 
Hz. Yusuf’un hapisten çıkarılmasına karar vermiş-
tir: “Hükümdar dedi ki: ‘Onu bana getirin, onu 
kendime bağlı kılayım.’ Onunla konuştuğunda da 
(şöyle) dedi: ‘Sen bugün bizim yanımızda (artık) 
önemli bir yer sahibisin, güvenilir (bir danışman-
yönetici) sin.’” (12 Yusuf 54)

Bu olay 21. asrın Türkiye’sinde olmuş olsay-
dı ve kadınlar da Hz. Yusuf’a iftira ettiklerini, 
pişman olduklarını söylemiş olsalardı, İstanbul 
Sözleşmesi’ne göre (Madde 48, Madde 55) dava-
nın hemen sonuçlanması, Hz. Yusuf’un hemen 
beraat etmesi için yeterli olmayacaktı. Çünkü 
şikâyet yapıldıktan sonra dava, şikâyet edenden 
bağımsız olarak kamu davasına dönüşmekte ve 
mahkeme devam etmektedir: “Madde 48 – 1- Ta-
raflar bu Sözleşme kapsamında yer alan her türlü 
şiddet olayıyla ilgili olarak, arabuluculuk ve uzlaş-
tırma da dâhil olmak üzere, zorunlu anlaşmazlık 
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giderme alternatif süreçlerini yasaklamak üzere 
gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.” 
“Madde 55-1- Taraflar, bu Sözleşme’nin 35, 36, 
37, 38 ve 39. maddelerinde belirlenen suçlarla 
ilgili soruşturma ve kovuşturmaların, suçun kıs-
men veya tamamen kendi topraklarında işlenmiş 
olması durumunda, mağdurun ifadesine veya 
şikâyetine bağlı olmaksızın ve mağdurun ifadesini 
veya şikâyetini geri çekmesi durumunda dahi de-
vam edebilmesini temin edeceklerdir.”

Belli bir süre hapiste kalmış olan Hz. Yusuf, 
ihanet etmemesi ve başına gelen felaketlere Al-
lah için sabretmiş olmasından dolayı, çetin sına-
vı kazanmış; Allah tarafından ödüllendirilmiş ve 
kendisine iktidar yolu açılmıştır (12 Yusuf 54). 
O nedenle; Allah uğrunda gereğince cihat etmiş 
olanlara ve edecek olanlara, yardımı hak edenlere, 
hak edecek olanlara, yardımını göndermiş ve gön-
derecek, onlara yollarını göstermiş ve gösterecek; 
onları görünmez ordularla desteklemiş ve de des-
tekleyecektir: “Bizim uğrumuzda cihat edenlere, 
biz şüphesiz onlara yollarımızı gösteririz. Gerçek 
şu ki Allah, ihsan edenlerle beraberdir.”(29/69) 

İstanbul Sözleşmesi, 6284 Sayılı Aile Yıkma Yasası 
ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Küresel Projesi                   

Bir Zulüm Sistemi İnşa Etmektedir!

2011 İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı 
Aile Yıkma Yasasının ve Yönetmeliğinin referans 
aldığı zihniyet, masum olduğu delillerle sabit olan 
Hz. Yusuf’u hapse götüren zihniyetin benzeridir. 
Vezirin karısı başta olmak üzere yöneticilerin ka-
rılarının asırlar öncesinde ortaya koyduğu tavır, 
bugün feminist kadınlar tarafından sergilenmek-
tedir. Hiç şüpheniz olmasın bugünkü Feminist 
kadınlar, o zaman yaşasalardı, Hz. Yusuf’u sorgu-
lamadan, çok daha ağır ifadelerle suçlayarak hap-
se gönderirlerdi14. 

“2011 İstanbul Sözleşmesi”nin ve 6284 sayı-
lı Aileyi Koruma(!) yasasının dayandığı zihniyet, 
Hz. Yusuf’u hapse götüren zihniyetin günümüze 
bir yansımasıdır. Çünkü her iki zihniyetin atası 
İblis’tir ve aynı kaynaktan beslenmektedirler.

İstanbul Sözleşmesi (Madde 36-b) “rızaya da-
yalı cinsel ilişkiyi”, yanı zinayı, meşru görerek teş-
vik etmektedir. 7 Mayıs 2004 tarihinde, yapılan 
düzenlemelerle “Uluslararası Anlaşmaların Bağla-
yıcı” olduğu şartı getirilmiş ve evlenme yaşı, erkek 

14 Dündar, R. D., “İyi ki Hz. Yusuf’la aynı dönemde değilsiniz. 
Züleyha’nın beyanını esas alıp Onu suçlardınız”, 10. 6. 2019 tarihli 
Twitter.

ve kadın için eşitlenmiş ve 17’ye yükseltilmiştir”. 
Ayrıca, 2004 tarihinde, 5237 sayılı Yeni Türk Ceza 
Kanunu’nda (TCK) yapılan değişikler ile “evlilik 
içi tecavüz” kavramı getirilmiş; “ırz”, “namus”, 
“ahlak”, “ayıp”, “edebe aykırı davranış” gibi kav-
ramlar yasadan çıkarılmıştır. Namus kavramının 
geçtiği yerlerde, genellikle, namus kavramı “sözde 
namus” kavramı ile yer değiştirmiştir. Ayrıca “ba-
kire olan”, “bakire olmayan” ayrımı, “kadın-kız 
ayrımı” yasadan kaldırılmıştır. 

Kadının küçük yaşta kendi rızası ile evlenme-
si (17 yaşın altında), “zorla alıkoyma ve tecavüz” 
kapsamında değerlendirilmiş, bu durumda olan-
lar hapis cezası ile cezalandırılmışlardır. Dahası, 
“15-18 yaş arasındaki gençlerin karşılıklı rızaya 
dayalı cinsel ilişkilerini üçüncü kişilerin şikâyeti 
ile cezalandırılmasını” öngören madde yasadan 
çıkarılmıştır.

Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi, bunu referans 
alan 6284 sayılı Aile Yıkma Yasası ve Yönetmeli-
ği, Türkiye’de bir zülüm sistemi inşa etmekte; çok 
ciddi, ahlâkî çürümeye, tefessühe, sebep olmak-
tadır; boşanmaları hızlandırmaktadır. Gençler ev-
lenmekten korkmaktadır.

Bu yasaların referans aldığı zihniyet, huzur 
ve mutluluk getirmez. Bu zihniyet, aile diye bir 
kavram, kurum tanımamakta, onu düşman olarak 
görmektedir.

Öyleyse masum Hz. Yusuf’u hapse gönderen 
bir zihniyet üzerine inşa edilen 2011 İstanbul 
Sözleşmesi ve 6284 sayılı Aile Yıkma Yasası ve il-
gili tüm yönetmelikler iptal edilmelidir. Konumuz 
bağlamında tüm uluslararası sözleşmeler, gözden 
geçirilmeli, gerekirse feshedilmelidirler.

Başta Aileyi Koruma Yasası olmak üzere tüm 
yasalar, kendi değer sistemimize ve kültür ve me-
deniyet kodlarımıza göre yeniden düzenlenmeli, 
yapılandırılmalıdır.

2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Aile 
Yıkma Yasasının tüm mağdurlarının mağduriyet-
leri giderilmeli; özellikle 18 yaşın altında evlendi-
ğinden dolayı hapse atılan tüm mağdurlar derhal 
serbest bırakılmalıdır.

Mısır’da Hz. Yusuf’un masum olduğuna inanıp 
onu hapisten çıkaran Mısır vezirinin yaptığı gibi 
bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece müdahale 
etmeli, salt 18 yaşın altında evlendikleri için hapis 
yatan mağdurları serbest bıraktırmalıdır. 

Henüz vakit varken yarın çok geç olabilir!
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Muhacir Kardeşlerimize                                                                                                   
Gardiyan Değil, Ensar Olmalıyız!

 Devletiyle, halkıyla tam 8 yıldır Suriye mevzusunda ağır bir sınavdan geçen Türkiye, tüm dünyanın 
kaderine terk ettiği ve zalim Esed rejimi ve destekçilerinin sistematik, kitlesel ve yoğun katliamlarına 
maruz kalan mazlumların hamisi olmuştur. Gerek Suriye topraklarında mazlumları savunarak, gerekse 
de ülkelerini terk etmek zorunda kalıp kendisine sığınan milyonlara ev sahipliğiyle Türkiye bu süreç 
boyunca güzel bir örneklik sergilemiş, çıkar mantığını değil, insani ve ahlaki değerleri ön planda tutan 
dünya halklarının takdirini kazanmıştır.

Ne var ki, son dönemlerde muhalefetin yoğunlaşan baskıları ve toplumda yaygınlaştırdığı ırkçı nef-
ret dalgasının da etkisiyle yorgunluk alametlerinin belirginleştiği şeklinde bir görüntü ortaya çıkmıştır. 
Bu durumun bazı kararlara ve uygulamalara yansıdığını üzülerek müşahade ediyoruz. Öyle ki, İçişle-
ri Bakanlığı’nın Suriyeli muhacirlere yönelik başlattığı uygulamalar, zulümden ve katliamdan kaçarak 
Türkiye’ye sığınmış insanlar için bir korku atmosferi oluşturmuş haldedir. Arapça tabela kısıtlamasının 
ardından, kayıtsız göçmenlere ve belirlenmiş iller dışına çıkmış olanlara yönelik sokaklarda başlatılan 
arama, gözaltı ve iade uygulamaları, bu ülkeyi güvenli liman olarak gören muhacirler açısından büyük 
bir hayal kırıklığına yol açmıştır.

Çaresizce sığındıkları bu ülkede ayakta kalma ve kendileri için bir gelecek tesis etme çabasındaki 
insanların seçim sonrasında bir anda hedef haline getirilmeleri büyük bir haksızlıktır. Her ne kadar hü-
kümet bu uygulamaları göçmen sorununu düzene koyma adımları olarak sunsa da, yaşananlar kamuo-
yunda Suriyeli muhacirleri göçe zorlama kampanyasının başlangıcı olarak yorumlanmaktadır.

Muhacirlere yönelik sokaklarda köpürtülen ırkçı-şoven tepkilere ivme kazandırılmaya çalışıldığı bir 
vasatta gündeme gelen bu uygulamaların ne hukuk devleti ilkesiyle, ne vicdanla, ne de akılla bağdaş-
madığı açıktır. Muhacirler sorununa polisiye tedbirlerle, baskıcı kararlarla değil, kardeşlik ve hukuk 
temelinde çözüm aranmalıdır. Bu çerçevede şu hususların altını çizmeyi gerekli görüyoruz:

İstanbul’da ikameti bulunmayan Suriyelilerin ikamet aldıkları illere geri gönderilmesi kararı büyük 
sıkıntılara yol açabilecek bir düzenlemedir. Birçoğu iş imkânı bulamadıkları için ikamet aldıkları iller-
den ayrılıp İstanbul’a gelmiş bulunan bu insanları hiçbir iş güvencesi, barınma imkânı sağlanmadan 
aileleriyle birlikte geldikleri yere göndermek açlığa, sefalete sürüklemek anlamına gelebilir. Ayrıca da 
yıllardır kendilerince bir düzen kurdukları şehirlerden bu insanları göçe zorlamanın ne insani açıdan, 
ne de sosyal barış açısından bir izahı yoktur. Eğer metropollerde aşırı nüfus yoğunlaşmasının önüne 
geçilmek isteniyorsa, elbette farklı illerde ikamet teşvik edilebilir ama bu zorlamak suretiyle değil, gö-
nüllülük esas alınarak yapılmalıdır.

Zorunlu ikamet uygulaması aileleriyle birlikte hayatlarını sürdürmek isteyen pek çok muhacir için 
bir zorluk oluşturmakta, kimi durumlarda bürokratik keyfilik nedeniyle yeni evlilik yapan çiftlerin aile 
birleşimine bir engel teşkil etmektedir.

Suça karıştığı iddia edilen Suriyelilerin geri gönderilmesi uygulaması da başlı başına bir keyfilik ala-
nıdır. Bir kişinin suç işlediğine karar verecek olan mercii kimdir? Eğer ortada bir mahkeme kararı yoksa 
bir kişinin suça karışmış olduğunun kesin olarak iddia edilebilmesi mümkün değildir. Bu noktada suç 
ve suçlu tarifinin polisin inisiyatifine bırakılmaması, mutlaka hâkim kararına bağlanması şarttır.

Suriyeli muhacirlerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için katkı payı ödemeye zorlanmaları 
da yeni bir sıkıntı konusudur. Büyük çoğunluğu itibariyle zaten toplumun en tabanında, en sağlıksız 
koşullarda hayatlarını sürdürmeye çalışan bu insanların pozitif ayrımcılığa tabi tutulmaları gerekir.

Arapça tabelalara getirilen kısıtlama kararı da hem özel mülkiyet ve iş serbestisi hakkını zedeleyen 
bir uygulama, hem de kültürel bir dayatmadır. Batı dillerine getirilmeyen sınırlamaların Arapçaya geti-
rilmesi büyük bir çelişkidir.

Suriyeli muhacirleri yük olarak gören anlayış sorunun temelini oluşturmaktadır. Bu bakış açısı de-
ğişmelidir. Suriyeli muhacirler inancımız itibariyle kardeşlerimiz, evrensel hukuk açısından da ev sahip-
liği yapmakla sorumlu olduğumuz mağdur insanlardır. Yapılması gereken şey soruna adalet ve kardeşlik 
temelinde çözüm aramaktır. Bunun yolu ise öncelikle ulus devlet anlayışının ürettiği dar kalıplardan 
kurtulmaktan ve milliyetçi zihin yapısının şartlanmışlığını kırmaktan geçer.

ÖZGÜR-DER- MAZLUMDER-UMHD-HUKUKÇULAR DERNEĞİ
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Abdullah YILDIZ 

Allah’ın kulları üzerindeki hakkı olan hac ibadetini ilk uygulayan Hz. İbrahim 
(a.s.)’dır. Oğlu İsmail ile birlikte (a.s.) Kâbe’yi inşa ettikten sonra “bize ibadet 
usullerimizi göster” (Bakara 2/128) diye dua etmiş, Yüce Rabbimiz de onun duasını 
kabul buyurup, ona “Beytullah’ı, tavaf edecekler, kıyam, rükû ve secde edecekler 
için temizlemesi” (Hacc 22/26), sonra da insanları hacca çağırması emrini vermişti.

Teslimiyetin Diğer İsimleri: 
Hac ve Kurban

Yüce Rabbimizin 
“insanlar üze-

rindeki hakkı” ola-
rak ‘gücü yetenlere’ 
(Âl-i İmrân 3/97) 
farz kıldığı hac iba-
deti, Peygamberimiz 
(s.a.v.)’in uyguladığı 
üzere Zilhicce ayı-
nın ilk on gününde 
yapılan kutlu bir 
Tevhîd yolculuğu-

dur. Zilhicce’nin 
onuncu gününde kurban kesmek de, Rabbimizin 

“Biz her ümmet için bir kurban kesme ibadeti 

koyduk…” (Hacc 22/34) hükmü ve “O halde, 

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” (Kevser 
108/2) talimatı gereği Efendimizin yaptığı gibi ifa 
edilen ve Allah’a teslimiyeti, kurbiyeti, takvâyı, 
arınmayı, adanmışlığı... içeren hâlis bir ibadet-
tir. Efendimiz (s.a), bu güzel ibadetlerin mevsimi 
olmasına binaen Zilhicce’nin ilk on gününün fazi-
letine dikkat çekmiş olmalıdır.

Hac Allah’ın Hakkıdır

“Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kay-
nağı olarak insanlar için kurulan ilk ev/mâbet, 
Mekke’deki (Kâbe)dir. Orada apaçık nişâneler 
ve İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren güven-
liktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev’i 

haccetmesi, Allah’ın 
insanlar üzerin-
deki hakkıdır. Kim 
inkâr ederse, şüphe-
siz Allah âlemlerden 
müstağnîdir.” (Âl-i 
İmrân 3/96-97)

Allah’ın kulla-
rı üzerindeki hakkı 
olan hac ibadetini 
ilk uygulayan Hz. 
İbrahim (a.s.)’dır. 
Oğlu İsmail (a.s.) ile 
birlikte Kâbe’yi inşa 

ettikten sonra “bize ibadet usullerimizi göster” 
(Bakara 2/128) diye dua etmiş, Yüce Rabbimiz de 
onun duasını kabul buyurup, ona “Beytullah’ı, 
tavaf edecekler, kıyâm, rükû ve secde edecekler 
için temizlemesi” (Hacc 22/26), sonra da insanları 
hacca çağırması emrini vermişti:

“İnsanları hacca çağır; gerek yaya gerekse 
uzak yollardan gelen argın develer üstünde sana 
gelsinler. Tâ ki kendileri için faydalara şahid ol-
sunlar ve Allah’ın onlara rızık olarak verdiği hay-
vanları belli günlerde kurban ederken O’nun adı-
nı ansınlar. Siz de bunlardan yiyin. Zorluk çeken 
yoksulu da doyurun. Sonra kirlerini gidersinler; 
adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atîk’i tavaf 
etsinler. İşte böyle! Kim Allah’ın yasaklayıcı buy-
ruklarını saygıyla gözetirse, bu, Rabbi katında 
kendisi için daha hayırlıdır. (Haram olduğu) size 
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okunanlar dışındaki hayvanlar size helâl kılın-
dı. O halde pislikten ve putlardan sakının; yalan 
sözden sakının. Allah’a şirk koşmaksızın, hanifler 
olarak. Kim Allah’a şirk koşarsa; gökten düşüp de 
kuşların didikleyip kapıştığı veya rüzgârın uçu-
ruma attığı bir şeye benzer. İşte böyle! Her kim 
Allah’ın şiarlarını yüceltirse şüphesiz bu, kalplerin 
takvâsındandır. Onlarda sizin için adı konulmuş 
bir süreye kadar yararlar vardır. Sonra onların 
yerleri Beyt-i Atîk’tir. Biz; her ümmet için kurban 
kesmeyi meşru kıldık ki Allah’ın kendilerine rızık 
olarak verdiği hayvanların 
üzerine O’nun adını ansınlar. 
İlahınız bir tek İlah’tır; O’na 
teslim olun. Sen ihlaslı/müte-
vazı olanları müjdele!” (Hacc 
22/27-34)

Bakara suresindeki ilgili 
ayetlerde de hac ve umrenin 
menâsiki (usulleri) detaylıca 
açıklanmıştır:

“Haccı ve umreyi Allah 
için tam yapın. Fakat alıko-
nulursanız, kurbandan kolayı-
nıza geleni gönderin. Kurban 
yerine varıncaya kadar baş-
larınızı tıraş etmeyin. İçiniz-
den her kim hasta olursa veya 
başında bir eziyet bulunursa; 
ona oruçtan, sadakadan veya 
kurbandan fidye (gerekir). 
Emin olduğunuz vakitte; kim 
hac zamanına kadar umre ile 
faydalanmak isterse, kolayına 
gelen bir kurban (keser). Ama 
bulamazsa, hac günlerinde 
üç; döndüğünüz vakit yedi gün olmak üzere tam 
on gün oruç tutar. Bu; ailesi Mescid-i Haram’da 
oturmayanlar içindir. Allah’tan sakının. ve bilin 
ki Allah, azabı pek şiddetli olandır.” “Hacc bili-
nen aylardadır. Böylelikle kim onlarda haccı farz/
ifa ederse (bilsin ki) haccda kadına yaklaşmak, 
günah işlemek ve kavga-döğüş yoktur. Siz hayır 
adına ne yaparsanız Allah onu bilir. Azık edinin, 
şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz 
akıl sahipleri benden korkup-sakının.” “Rabbi-
nizden bir fazl istemenizde sizce sakınca yoktur. 
Arafat’tan hep birlikte indiğinizde Allah’ı Meş‘ar-i 
Haram’da anın. O sizi nasıl doğru yola yöneltip-
ilettiyse siz de O’nu anın. Gerçek şu ki siz bundan 

evvel sapmışlardandınız.” “Sonra insanların (sel 
gibi) aktığı yerden siz de akın. Allah’tan mağfi-
ret isteyin. Çünkü Allah affedici ve esirgeyicidir.” 
“(Hacc) ibadetlerinizi bitirdiğinizde artık atala-
rınızı andığınız gibi hatta ondan da kuvvetli bir 
anma ile Allah’ı anın. İnsanlardan öylesi vardır 
ki: ‘Rabbimiz bize dünyada ver’ der; onun ahirette 
nasibi yoktur.” “Onlardan bir kısmı da: ‘Ey Rabbi-
miz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik 
ver. Bizi cehennem azabından koru!’ derler.” “İşte 
onlar için, kazandıklarından büyük bir nasip var-

dır. Allah’ın hesabı çok sürat-
lidir.” “Sayılı günlerde Allah’ı 
anın. Kim hemen iki gün için-
de dönerse günahı yoktur, geri 
kalana da günah yoktur ama 
sakınan için. Allah’tan sakının 
ve gerçekten bilin ki siz O’nun 
huzurunda toplanacaksınız.” 
(Bakara 2/196-203)

“Şüphesiz Safa ile Merve 
Allah’ın işaretlerindendir. Böy-
lece kim Ev’i (Ka’be’yi) hacce-
der veya umre yaparsa artık bu 
ikisini tavaf etmesinde kendisi 
için bir sakınca yoktur. Kim 
de gönülden bir hayır yaparsa 
(karşılığını alır). Şüphesiz Al-
lah şükrün karşılığını verendir, 
bilendir.” (Bakara 2/158)

Mâide 5/1-2 ve 96.âyetler 
ise; “ihramlı iken avlan-
ma yasağına” kesin uymayı, 
“Allah’ın şiarlarına, haram 
olan ay’a, kurbanlık hayvan-
lara ve (onlardaki) gerdanlık-

lara, Rablerinden bir fazl ve hoşnutluk isteyerek 
Beyt-i Haram’a gelenlere asla saygısızlık etmeme-
yi” emreder; “İyilik ve takvada yardımlaşın, günah 
ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah’a karşı 
sorumluluklarınızı kuşanın! Bilin ki Allah’ın aza-
bı çetindir” buyurur. “Huzurunda haşr olunacağı-
nız Allah’tan korkup-sakının.” ikazını tekrarlar.

Bu talimatlara uyan Resûlüllah (s.a.v.), “bilinen 
aylar”ı Şevval ve Zilkâde ayları ile Zilhicce’nin 
ilk on günü olarak belirlemiş, hicretin 9. yılı 
Zilhicce ayında hac emiri tayin ettiği Ebubekir’i 
(r.a) 300 kişi ile Mekke’ye göndermiş; ertesi yıl 
da kendisi (s.a) Zilhicce’nin 4. günü Mekke’ye 
gelerek 6 Zilhicce’de Kudüm Tavafı ve Safa ile 

Yaklaşmak, yakınlık sağ-
lamak, yanaşmak, takdim 
etmek’ manalarındaki 
“kurb”dan gelen Kurban; 
Allah’a yaklaşmak için 
sunulan herhangi bir şey-
dir. Kur’ân ve hadisler-
de kurban farklı adlarla 
geçer. Kurban ibadetinin 
amacı ve hikmeti Allah’a 
(c.c) kurbiyet (yakınlaş-
ma) ve takva (Allah’a ve 
kullarına karşı sorumlu-
luk şuuru ile hareket etme, 
Allah’a karşı gelmekten 
sakınma, ondan korkup 
ona sığınarak günah ve 
haramlardan korunma)
dır.
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Merve arasında Sa’y yaptıktan sonra, 8 Zilhicce’de 
Mina’da konaklayıp, 9 Zilhicce’de Arafat’ta vak-
fe yapmış, burada Veda Hutbesini okumuş, son-
ra gurup vakti Müzdelife’ye inmiş, âyette anılan 
Meş‘ar-i Haram’da istirahat etmiştir. 10 Zilhicce 
günü sabah Akabe’de cemresini atıp Mina’da hut-
be okuduktan sonra kurbanlar kesilip tıraş olu-
narak ihramdan çıkılmış, Kâbe’ye gelip Ziyaret 
Tavafı yapılmış, 11, 12, 13 Zilhicce’de Mina’ya 
gelip cemreler tamamlanmıştır. 14 Zilhicce’de sa-
bah namazı öncesi Veda Tavafı yapan Efendimiz 
(s.a.v.) hac ibadetini bitirip Medine’ye dönmüştür.

Kurban Takvâyı Kuşanıp Allah’a Yakınlaşmaktır

“Biz her ümmet için bir kurban kesme ibade-
ti koyduk…” (Hacc 22/34) âyet-i kerimesi gere-
ğince, kurban kesme ibadeti bir kulluk görevidir. 
“Onların ne etleri ne kanları Allah’a ulaşır, fa-
kat O’na sadece takvânız ulaşır.” (Hacc 22/37) 
âyetinde beyan buyurulduğu üzere, kurban iba-
detinin amacı ve hikmeti Allah’a (c.c.) kurbiyet 
(yakınlaşma) ve takvâ (Allah’a ve kullarına karşı 
sorumluluk şuuru ile hareket etme, Allah’a karşı 
gelmekten sakınma, O’ndan korkup O’na sığına-
rak günah ve haramlardan korunma)dır. Kurban-
larımızın, Hz. Âdem (a.s)’ın iki oğlunun Allah’a 
sundukları “qurbân”larının kabul edileni (Mâide 
5/27) sınıfından olması için ihlâsı ve takvâyı 
kuşanmalı; Allah’ın zikri ile ürperen kalplerimi-
ze takvâyı yerleştirmeliyiz (Hac 22/32, 35). Bu 
duyarlığa ve adanmışlık ruhuna sahip olabilmek 
için, tıpkı Efendimiz (s.a.v)’in yaptığı gibi, yalnız-
ca Allah rızası için kurban kesmeliyiz: 

Peygamberimiz, kurban keserken: “Ben yüzü-
mü gökleri ve yeri yaratana doğru çevirdim, Ben 
Allah’a şirk koşanlardan değilim.” (En’âm 6/79) 
ve “Namazım, kurbanım/ibadetlerim, hayatım 
ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır.” 
(En’âm 6/162) “O’nun ortağı yoktur. İşte ben bu-
nunla emrolundum ve ben Müslüman olanların 

ilkiyim.” (En’âm 6/163) âyetlerini okumuş; sonra 
“Ya Rabbi, bu kurban sendendir ve senin içindir” 
deyip “Bismillahi Allahu ekber” ile kurbanını 
kesmiştir (Tâc, 207).

Arefe günü sabah namazından bayramın dör-
düncü günü ikindi namazına kadar “Allahu ek-
ber, Allahu ekber; Lâ ilâhe illallahu vallahu ek-
ber; Allahu ekber ve lillahi’l-hamd” diye Teşrik 
Tekbiri getirmiştir.

Kurban, Efendimiz’in atası Hz. İbrahim 
(a.s.) ile oğlu İsmail (a.s.)’ın “teslimiyet”le 
sınanmalarıdır.

“… (İbrahim:) ‘Yavrucuğum! Ben seni rü-
yamda boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne 
dersin?’ dedi. O da cevaben: ‘Babacığım! Emro-
lunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden 
bulursun’, dedi. Her ikisi de teslim olup, onu alnı 
üzerine yatırınca: Biz ona: ‘Ey İbrahim!’ diye ses-
lendik. ‘Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle 
mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten çok açık bir im-
tihandır.’ Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban 
verdik.” (Sâffât 37/102-107)

‘Yaklaşmak, yakınlık sağlamak, yanaşmak, tak-
dim etmek’ manalarındaki “kurb”dan gelen Kur-
ban; Allah’a yaklaşmak için sunulan herhangi bir 
şeydir. Kur’ân ve hadislerde kurban farklı adlarla 
geçer:

Hedy: Hediye etmek, göndermek, yol göster-
mek, izinden gitmek anlamla rına gelen hedy, fı-
kıh terimi olarak, hac ve umre sırasında Harem’de 
kesilen kurbanlık hayvanları ve Kabe’ye hediye 
olmak üzere Ha rem bölgesinde kesilen kurbanı 
ifade eder (Bakara, 2/196; Mâide, 5/2, 95, 97; Fe-
tih, 48/25).

Nüsûk: Kendini ibadete vermek, kurban 
kesmek anlamındadır (En’âm 6/162; Hacc 
22/34-67…).

Udhiyye: Allah’a yakınlaşmak için, usulüne 
uygun olarak kuşluk vakti (veya belli vakitte) kur-
ban edi len, belirli şartları taşıyan hayvan de mektir; 
Kur’ân’da geçmez, ancak hadis külliyatında geçer.
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Nahr: Sözlükte ‘hayvanı boğazından kes mek, 
boğazına vurmak, göğüs göğüse karşı olmak, 
karşılamak’ gibi anlamlara gelir. Dinî kavram ola-
rak, bir hayvanın göğsü üstünden bıçak vurup 
boğaz damarlarını kesmek suretiyle ke silmesini 

ifade eder. Kur’ân’da Kevser sûresinde (“Rabbin 

için namaz kıl ve kurban kes.”) geçmekte olup, 

mana sında âlimler ihtilaf etmişlerdir. Hanefi lere 

göre bu, kurban kesmek anlamına gel ir; kimile-

rine göre ise namazda kıb leye yönelmek, elleri 

göğüs üzerine bağlamak, rükûdan sonra tamamen 

doğ rulmak, namaz kılarken göğsünü gererek dik 

durmak vb. anlamlara gelir.

Zebh de kesmek, boğazlamak demektir. Kur-

banlık olarak kesilen hayvana “zebiha” denir; 

Kur’ân sadece kurbanlıkların değil her türlü 

hayvanın kesimi için kullanılır (2/49,67,71; 5/3; 

14/6; 28/4…).

Udhiye sunulanın vaktini, zebh ve nahr kesimi, 

nüsûk yerini, hedy arınmayı, kurban ise yaklaşma-

yı ifade eder. Mâide 3/27 Hz.Adem’in oğullarının 

Allah’a yaklaşmak için sundukları “gurbân”dan 

söz eder.

Hâsılı kurban ibadeti, Allah’a kulluğu, tesli-

miyeti; hayatı ve ölümü O’na adamayı simgeler.

Zilhicce’nin İlk On Günü İbadet Mevsimidir

“And olsun şafağa, on geceye, çifte ve teke, 
akıp gittiği vakit geceye! Bunlarda akıl sahibi için 
yemin yok mu?” (Fecr 89/1-5) âyetinde üzerine 

yemin edilen “on gece” ile “Biz Mûsâ ile otuz gece 
için sözleştik; sonra bu otuz geceye on gece daha 
ekleyip kırk geceye tamamladık.” (A’râf 7/142) 

âyetindeki “on gece”nin, Zilhicce’nin ilk on ge-

cesi (ve gündüzü) olduğu söylenmiş; bazı hadis-

lerde ise Zilhicce’nin ilk on gününde tutulan oruç-

ların ve yapılan dua ve zikirlerin faziletine dikkat 

çekilmiştir.

“Günlerden hiçbiri yoktur ki onlarda yapılan 

bir iş/amel Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan 

işten daha faziletli ve yüce, Allah’a daha sevgili 

olsun...” (Tirmizi, Savm 51; Darimi, Savm 52)

“Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan (her bir) 

oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya et-

mek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.” 

(Tirmizi, Savm 52; İbn Mace, Sıyam 39)

Peygamberimiz (s.) Arefe gününün fazile-

tine dair: “Arefe gününden daha çok, Allah’ın 

cehennem ateşinden insanları azat ettiği bir gün 

yoktur.” (Müslim, Sıyâm 196); “Arefe günü tu-

tulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık 

günahları örteceği Allah’tan umulur.” (Müslim, 
Sıyâm 197) buyurmuştur.

Hafsa (r. anhâ) annemiz, Peygamberimiz (s.)’in 
dört şeyi terk etmediğini söyler: “Aşure günü oru-

cu, Zilhicce’nin on günü orucu, her ay üç gün 

orucu ve sabahın iki rekât sünneti.” (Râmûzü’l-
Ehâdîs, 557/4)

Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutmak müs-
tehaptır; onuncu gün ise Kurban bayramının ilk 
günüdür. Bu günlerle ilgili rivayetlerde; Tervi-

ye günü ve bilhassa Arefe günü oruç tutmanın 
ve dua ve zikirde bulunmanın faziletine vurgu 
yapılır. (Arefe bayramdan önceki; Terviye ise 
Arefe’den bir önceki gündür. Arefe, ‘bilmek, ta-
nımak’; Terviye ise, ‘sulamak, bol su vermek, bir 
işi yaparken enine boyuna düşünüp taşınmak’ de-
mektir.) Bugünlerde tesbih (Sübhanallah), tahmid 
(Elhamdülillah), tehlil (Lâ ilâhe illallah) ve tekbi-
rin (Allahu ekber) çoğaltılması da tavsiye edilmiş-
tir. İmam Malik’in Muvatta’ında ‘Hac’ bölümün-
deki bir hadiste de, Arefe günü dua etmenin ve 
“Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh: Allah 
birdir, Ondan başka ilah yoktur, O’nun ortağı da 
yoktur.” sözünü tekrarlamanın en faziletli amel ol-
duğu; Müslim ‘Hac’ bölümünde ise o gün Allah’ın 
af ve bağışının çoğaldığı vurgulanır. 

Nihayet bu günler, milyonlarca hacımızın tel-
biyelerine eşlik edip, Allah’a teslimiyetimizi hay-
kırmanın tam vaktidir: 

“Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ 

şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni‘mete 

leke ve’l-mülk. Lâ şerîke lek : Buyur ey Allah’ım, 
buyur! Buyur, şerîkin yok Sen’in, buyur! Kuşkusuz 
hamd ve nimet de, mülk de Sen’indir. Sen’in ortağın 
yoktur.”
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Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın 
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/

yorumların bu perspektifle okunmasının 
Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki 
gelişmeleri kavrama sürecine önemli 
katkılarının olacağını düşünüyoruz. 

Yazılar Halil Çelik tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. (Umran)

N e Amerika ve uluslararası 
tehditler ne de ikili temas-

lar, Arap Körfez’indeki gerginliğin 
özellikle de Hürmüz Boğazı’ndaki 
deniz trafiğiyle ilgili çekişmenin 
derecesini kontrol altına almak-
ta fayda verdi. İran veya en azın-
dan İslâm Cumhuriyeti’ndeki 
muhafazakârlar Batıya meydan 
okumanın çıtasını yükseltmekte 
ısrarlılar. Ancak ılımlar, “patlama-
nın eşiği” veya “savaş” temalı her 
konuşmanın pratiğe aktarılamaya-
cak boş sözlerden ibaret olacağına 
dikkat çekiyorlar.

İran Devrim Muhafızlarının 
iki gün önce İngiliz petrol tanke-
rini alıkoymasıyla açıkladığı tehdit 
Körfez dışında bir bölgede ve İran 
dışında başka bir tarafla yaşan-
saydı doğrudan silahlı çatışmaya 
götürürdü. Yalnız İranlılar birçok 
etkenin, böyle bir çatışmanın ger-
çek bir savaşa veya İran içini veya 
rejimin yapısını hedef alacak ağır 
bir darbeye götürmeyeceğinin 
farkındalar. Bu kanaat doğrultu-
sundaki Tahran’ın son icraatları, 
Körfez’de Amerikan güçleriyle ve 

Batılı tankerlerle doğrudan müca-
delesi şu söylemi yükseltiyor: “İçi-
nizden kim ilk füzeyi atma cesare-
tinde bulunacak?” 

Buna karşın bu söylem, Batılı 
ülkelerde ve Kongre’nin ve hatta 
generallerin/Pentagon’un onayını 
almayacağını bilen Washington’da, 
bölgede İran’la olası bir askeri 
maceraya girişmenin öyle piknik 
amaçlı olmayacağı şeklinde okun-
maktadır. Çünkü böyle bir savaş 
tüm bölgeyi etkileyecek ve Ame-
rikan nüfuzunu tehdit eden risk-
ler yaşanacaktır. İngiliz tankerinin 
Hürmüz Boğazı’nda alıkonulması 
sonrası yapılan açıklamalara ba-
kılırsa Batılı ülkelerin İran’la mü-
cadelede seçeneklerinin olmadığı 
görülür. Zira yaptırım politikası 
bir sonuç getirmiyor ve İran’a yö-
nelik ekonomik sıkıştırma bu 
ülkeyi dar bir köşeye sıkışmış ve 
ileriye doğru saldırmak dışında bir 
seçeneği olmayan silahlı asker ko-
numuma getirecektir. Tahran’ın, 
nükleer antlaşma sürecine geri dö-
nülmesi ihtimallerinin kaybolması 
ve antlaşmanın sürmesini destek-
leyen Avrupa ülkelerine -Ameri-
kan açıklamasını kırma noktasın-
da- bel bağlamanın başarısızlığı 
sonrasında tam olarak yaptığı bu. 
Keza ABD ile Trump ve yönetimi-
nin istediği şartlarda bir diyaloga 
girmenin faydası yok İran için. 

İran’ın saldırıya geçmesi ileri-
ye yönelik iki açık mesajı içeriyor. 
İlki, savaş çıkarma yönünde bir 
meydan okuma. Böyle bir savaş 
çıkarsa “heykeli herkesin üzerine 
yıkma” modeli İran’ın stratejisi 
olacak. İkincisi ve savaş çıkarma-
nın zorluğunu anlamakla irtibatlı 
mesaj ise, Körfez bölgesinde askeri 
denge haritasının yeniden çizilme-
sidir. Bu denge haritası, “galipler 
her daim en büyük cephaneye 
sahip olmayacaklar” anlayışına 

dayalı olacaktır. Bu mesaj bugün 

Batılı ülkelerde dikkatli şekilde 

okunuyor. İran’la mücadelede is-

tenilen avantaj elde edilemedi ve 

tankere tanker ve İHA’ya karşı İHA 

yöntemi İran’ın meydan okuması-

na yanıt için etkin bir araç olmadı. 

Devrim Muhafızları merkezinin ve 

Iraklı milislerin Irak’ta bilinmeyen 

bir İHA tarafından bombalanması 

Batının önümüzdeki dönemdeki 

hareketinin mahiyeti hakkında bir 

fikir verebilir. Bu hareket çatışma-

yı Körfez bölgesinden ve özellikle 

de Hürmüz Boğazı’ndan uzakta  

Devrim Muhafızlarının bulundu-

ğu mevzilerde yoğunlaştırabilir. 

Batı ve özellikle de ABD ve 

yakın müttefiklerinin İran’ın 

meydan okumasını görmezlik-

ten gelme lüksü yoktur. Ne var 

ki, doğrudan İran’la çatışma içine 

girmeleri de mümkün değildir. 

Gelecek günlerde, Washington ve 

istekli ülkelerin İran’ın dışındaki 

İran varlığını ve özellikle de Irak, 

Suriye ve Yemen’deki varlığını he-

def alan askeri operasyonlara doğ-

rudan girmesiyle vekâlet savaşları 

başlayabilir. Vekâlet savaşlarında 

da Arap ülkeleri her daim bu sa-

vaşların sahası olacaktır. 

(El-Arabi El-Cedid gazetesi, 21 

Temmuz 2019)

Batı ve İran’ın Meydan Okumaları
Husam KENFANİ 
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D oğuda gelecek savaşın ko-
nusunu tahmin etmek 

mümkün değil. Çokça sebepler 
listelenebilir. Stratejik sebepler ve 
anlaşılması güç sebepler için sa-
vaşlar çıkabilir. 

Gerçekten de tüm bunlar ihti-
mal dahilinde gözüküyor ve zayıf 
siyasi gerekçelere dayandırılabi-
liyor! Seksenlerin başında birçok 
araştırma bizlere gelecek savaşın 
su savaşı olacağını ve Filistin’in 
kurtuluşu amaçlı Arap-İsrail sa-
vaşlarının su kaynakları çekişmesi 
gölgesinde lüks kaçacağını müj-
deliyordu. Su savaşları her daim 
mümkün ancak tarafların nehir 
suyu dışında kalan kaynaklara 
dayanması sonucu ertelendi. Su 
tükenme aşamasına geldi ve Fırat, 
Nil ve Senegal Nehri’ne kıyısı olan 
taraflardan hiçbiri su paylaşımı 
konusunda açık antlaşmalara var-
mış değiller. 

Doksanların başında bölgede 
petrol savaşı patlak verdi. En net 
tercümesi Irak’a yönelik savaştı. O 
vakit oğul George Bush yönetimi 
“Bizler iş fırsatlarımız için savaşı-
yoruz” yollu bir söylem çıkardı. 
Burada ABD’nin yürüttüğü sava-
şın önemine işaret etti ve kendin-
ce gerekçeler üretti. Petrol savaşı 
ABD’nin dayattığı çerçevede kalsa 
da şu ana kadar durmadı. 

Kimlik savaşı hiçbir zaman 
durmadı. Modern dönemde 

Siyonizm’in, Filistin ve genel ola-
rak Arap kimliğine yönelik sa-
vaşı bu savaşın başlangıcı olarak 
görülebilir. Bu kimlik savaşı son 
zamanlarda İran eliyle yinelendi. 
İran’ın, Batı’nın ve Siyonizm’in 
tarihini iyi okuduğu ve kendi tec-
rübesini Suriyelerin ve Iraklıların 
bedenleri üzerinde yeniden üretti-
ği görülüyor. Amacı, sadece onları 
hazırlamak değil aynı zamanda 
Amerika ve Siyonizm’in terörist 
komplolarından onları korumaktı. 

Özgürlük ve diktatörlük sava-
şı 2011 yılında kapsamlı ve aleni 
şekilde patlak verse de bu savaş 
modern Arap oluşumlarının ku-
rulmasından itibaren başlamıştı. 
İktidara karşı silahlı bir güç şek-
linde başladı, güce ve emri vakiye 
dayanıyordu. Bir süre sonra bu 
savaş düşmanların ve muhaliflerin 
aleni şekilde ortadan kaldırılması 
şeklini aldı. Hatta son dönemde-
ki muhalefet liderlerinin ve parti 
aktivistlerinin somut ortadan kal-
dırılmasıyla yetinilmedi, gerekirse 
tüm toplumları bitirmek, demog-
rafilerini kökten değiştirmek veya 
iktidar toplumuna dönüştürmek 
amaçlandı. Bu savaşlar, adalet 
dengesi bozuldukça ve ülkede ser-
vete ve iktidara sahip olma hakkı-
nı sadece kendisinde gören grup-
lar oldukça bölgemizdeki varlığını 
tamamlayacaktır. 

Bölge savaşlarının en yenisi, 

gaz savaşları ve özellikle de Ak-

deniz’deki kaynakların mülkiyeti 

iddialarıdır. Bu iddialar bu türden 

savaşların yaşanma ihtimalini güç-

lendiriyor. Yalnızca doğrudan iliş-

kili tarafların elde edeceği servet 

arzusu değil, aynı zamanda tar-

tışmalı uluslararası deniz hukuku 

da savaş ihtimalini güçlendiriyor. 

Bu yasa herhangi bir devletin mül-

kiyetini belirlemeyi zorlaştırıyor. 

Yasa her devletin bölgesel sınırı-

nı belirlese de konu “uluslararası 

sular” denen içtihatlara açık bı-

rakılmış durumda. Devletler bu 

sulardan yararlanma, doğal kay-

naklarını araştırma ve kullanma 

hakkı iddiasında bulunuyorlar ve 

bu durumda çekişmeler uluslara-

rası adalet mahkemesine götürüle-

biliyor. Bu mahkemenin her çekiş-

meyi ele alma şartlarından biri de 

tarafların mahkemenin yetkisini 

kabul etmeleri. 

Akdeniz’deki sorun dar deniz-

ler kapsamında yer almasından 

kaynaklı. Kıyısı olan tarafların ça-

tışması ve sulardaki mülkiyetlerde 

anlaşamaması her zaman müm-

kün. Gazın ortaya çıkışı bu soru-

nu patlattı ve uzun yıllar çözüle-

ceğe de benzemiyor. 

Yıllar önce çıkan Coğrafyanın 

İntikamı adlı kitabında Amerikalı 

stratejist  ve uluslararası şöhrete 

sahip jeopolitik uzmanı Robert 

Kaplan Ortadoğu’nun ve özel-

likle de Arap Maşrik bölgesinin 

zor iklimsel şartların (su kıtlığı, 

halkların savaşlar ve çekişmeler-

le yıpranması) bir sonucu olarak 

parçalanacağı kehanetinde bulu-

nuyordu. Bu parçalanmaya dair 

ilk işaretler aşiret ve kabilelerin 

dönüşü şeklinde olacak. Belki o 

vakit tarihi kırk yıl savaşlarına tek-

rar dönebiliriz. 

(Arabi21.com, 11 Temmuz 

2019)

Savaşların Babası Doğu
Gazi DAHMAN 
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Körfez Ülkeleri Muhaliflerini Sürgünde Öldürüyor
Said ŞİHABİ 

S on dönemde bazı Körfez İşbir-
liği Konseyi ülkeleriyle irtibatlı 

yaşanan cinayet ve kaçırma olayla-
rı birçok soru işareti oluşturuyor: 
Bu olayların açıklaması ne? Körfez 
rejimleri ile muhalifleri arasındaki 
ilişkilerde dönüşüm mü yaşanıyor? 
Bu olayları birbirine bağlayan hal-
kalar var mı? Bazı alanlarda İsrail’le 
ilişkilerin normalleşmesiyle bir iliş-
kisi var mı? Bu sorulara yanıt ver-
mek kolay değil ancak belirli bir 
bağlama koymak mümkün. İngiliz 
polisi Prens Halid bin Sultan el-
Kasimi’nin geçen haftalarda gizemli 
şekilde vefatıyla ilgili soruşturmayı 
sürdürürken, sıradan vatandaş ol-
mayan ve rejim sahiplerinin çatısı 
altındaki kadınların ülkeden kaçış-
ları da devam ediyor. Bu kaçışların 
son yıllarda yaşanan cinayet olayla-
rıyla bağlantısı var mı? 

19 Ocak 2010 yılında birçok 
kimseyi sarsan ve hatta sonrasında 
hesapta olmayan siyasi gelişmele-
re ve güvenlik sorunlarına sebep 
olan elim bir olay yaşandı. Filis-
tinli Mahmud el-Mabhuh Dubai 
Emirliği’nde bir otelde suikasta 
uğradı ve sonrasında MOSSAD’ın 
sahte pasaportla Dubai’ye giren 12 
kişinin katıldığı bir infaz gerçekleş-
tirdiği ortaya çıktı. O vakit Dubai 
Polis Şefi Dahi Halfan hükümetin 
katillerin kimliğini belirlemede ve 
adalete sunmakta her türlü çabayı 
harcayacağını açıkladı ancak suç-
luların kimlikleri ve arkalarındaki 
güç şu ana kadar ortaya çıkarıla-
madı. Belki de bunun maktulün 
kimliğiyle ilgisi vardır. Zira maktul 
HAMAS’la irtibatlı silahlı Filistin 
direnişi için çalışıyordu. 

Tabloyu ters yüz etmek için bu 
yeterliydi. Katilleri yakalamak ve 
İsrail’e karşı bölgesel ve uluslarara-
sı adımlar atmaya çalışmak yerine, 
Körfez-İsrail ilişkilerinin normal-
leşmesine götüren yeni bir Körfez 
süreci doğdu. Hatta ilişkiler İsrailli 
yetkililerin Abu Dabi’de karşılan-
ması, İsrail’in Umman’ın başkenti 
Maskat’ta ofis açması, Filistin dev-

leti dosyasının kapatılmasını ve 
İsrail oluşumuna kucak açılmasını 
hedefleyen Yüzyılın Antlaşması’nı 
başlatmak amacıyla Bahreyn’de 
ekonomik çalıştay yapılmasına 
kadar ilerledi. Bu ilişkiler, bazı 
KİK ülkeleri rejimlerinin güvenli-
ğiyle irtibatlıydı. Hazırlıklar karşı 
devrim güçlerinin devirdiği Arap 
Baharı tecrübesinden sonra gel-
di. Bazı Körfez rejimlerinin İsrail’i 
tanımaya yönelik anlaşmalar içine 
girdikleri görülüyor. Tanınma ve 
normalleşme karşılığında güvenlik 
desteği elde etmek için alan açıldı. 
Uzmanlar İsrail güvenlik organları-
nın muhalif siyasi hareketlere kar-
şı koymak ve muhalifleri izlemek 
noktasında rol oynadığını düşünü-
yor. Burada üç Körfez ülkesi Bah-
reyn, Suudi Arabistan ve BAE’deki 
bazı gelişmeleri sunmak uygun ola-
caktır. 

30 Temmuz 2013’te Bah-
reynli bankacı Hüseyin Necadi 
(75) Malezya’nın başkenti Kuala 
Lumpur’da bir caddede suikasta 
uğradı. Bir otoparkta üzerine ateş 
edildi ve öldürülmek istendi. O 
vakit Malezya devlet başkanı Ne-
cib Rezzak’ın katili cezalandırma 
taahhüdüne rağmen dava durdu ve 
üzeri örtüldü. Maktul Bahreyn’de 
saygın bir bankacıydı ancak Dışiş-
leri bakanının onun yönettiği ban-
kadan kredi talebine karşı çıkması 
sonrası 1985’te tutuklandı. Bakan 
tutuklanmasını emretmişti ve de-
mir parmaklıklar ardında 7 yıl kal-
dı. Yerel mahkeme beraat ettirince 
çıktı ve ömrünün geri kalanını gü-
venli yaşama umuduyla Malezya’ya 
kaçtı. 

Geçen yıl Ekim ayının ilk haf-
tasında dünya, Suudi gazeteci 
Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki 
Suud konsolosluğu binasına gir-
mesi sonrası öldürülmesiyle sar-
sıldı. Ayrıntıları birkaç ay zarfında 
büyük bir titizlikle ortaya çıkan 
suçu dünya medyasının ifşa etme-
sine ve Türklerin cinayeti işleyen-
leri ve planlayanları takipte ısrarcı 

olmasına rağmen ABD Başkanı bu 
cinayetin Suudi Arabistan’la eko-
nomik ve askeri iş birliğini etki-
lemesine izin vermemekte ısrarcı 
oldu. 28 Haziran günü BM’nin özel 
raportörü Anisa Calamar cinayetle 
ilgili sorumluluklarına dair güçlü 
kanıtlar olmasından dolayı Suudi 
Veliaht Muhammed bin Selman ve 
üst düzey Suudi yetkililer hakkın-
da soruşturma açılması gerektiğini 
belirtti. 

Hiçbir suçlama veya mahke-
me olmaksızın demir parmak-
lıklar ardına tıkılan kadın siyasi 
mahkûmların yanı sıra ülkeleri 
dışında güvenli sığınaklar arayan 
gençlerin Arap yarımadasından 
kaçışı olgusu büyüdü. Hatta krali-
yetin küçük kızları dahi yetkililer 
için sıkıntı kaynağı oldu. Beş yıl 
önce medya organları Kral Abdul-
lah bin Abdulaziz’in eşi Anud el-
Fayiz sorununa ilgi gösterdi. Fayiz 
Londra’ya sığınmıştı ve Kral’dan 
dört kızını istemişti. Kızlarının 
kraliyet sarayındaki tutuklular ol-
duğunu ve ülkeden ayrılmalarına 
izin verilmediğini ifade etti. Ayrıca 
Londra’daki bazı Suudi muhaliflere 
de saldırılar düzenlendi. Muhalif-
lerden Saad el-Fakih 2003 yılında 
ve Ganim Devseri de geçen Ekim 
ayında kaçırılma girişimine maruz 
kaldı. 

Bu ay BAE devletiyle irtibatlı 
davalar su yüzüne çıktı. İki olay 
liderlerinin bölgesel ve uluslara-
rası rol elde etmek için yayılmaya 
ve hegemonya kurmaya çalıştığı bu 
ülkede yaşanan iç çatışmalara ışık 
tuttu. Şarika emirliği yöneticisinin 
oğlu Halid bin Sultan el-Kasimi’nin 
Londra’daki ölüm haberi, henüz 
40’lı yaşlara gelmemiş bir yaşta 
beklenmedik ölümü çoğu kimse 
için sürpriz oldu. Resmi söylemin 
dışında hareket etmesi sebebiyle 
suikasta uğradığı şayiası yayıldı. 
Londra polisi soruşturma açtı. Adli 
Tıp uluslararası moda tasarımı ala-
nındaki çalışmalarıyla tanınan ve 
bu alanda Kasımi Moda Evi adıyla 
bir şirket kuran Halid’in vefat se-
bepleriyle ilgili kesin bir sonuca 
varmış değil. 
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B irleşik Arap Emirlikleri’nin 
Yemen’den çekilmesi veya 

yenilgisi BAE’nin tutumunda stra-
tejik bir   değişim getirdi. Yenil-
gi tadında bir çekilme bu. BAE 
geçen dört yıl boyunca Suudi 
Arabistan’la birlikte Yemen’e yö-
nelik müdahalesinde birçok kartı 
kardı ve önemli güçleri Yemen sa-
hasında marjinalleştirmeye çalıştı. 
Sırf BAE yanlısı Amalik Güçleri, 
ancak bu güçlerin kâğıttan kap-
lan olduğu anlaşıldı. Çok geçme-
den bu güçler, Husilerin Suudi 
Arabistan’ın sınır kentlerine uzan 
saldırıları sonrası çöktü. Bu du-
rum BAE yöneticilerinin kalbin-
de bu saldırıların BAE şehirlerine 
uzanması ve ardından şu günlerde 
gerilemesinden şikâyet ettiği eko-
nomilerini tehdit etmesi yönünde 
endişe ve korku tohumları ekti. 

İran yanlısı haberler Abu 
Dabi’nin, Husilerin BAE şehirle-
rini bombalamayacağı yönünde 
söz vermeleriyle birlikte Tahran’a 
ve keza Moskova’ya, çekilme iş-
lemleri için yaptığı ziyaretlerden 
bahsediyor. Ancak daha da önem-
lisi onca gizlemeye rağmen Yemen 
polikalarında BAE ile Suudiler 
arasında ciddi rahatsızlık yaşandı 
ve Suudiler Yemen’de bir zaman-
lar Muhammed Ali Paşa’nın düş-
tüğü bataklığa benzer tehlikeli bir 
bataklığa düştüklerini düşünüyor-
lar. Cemal Abdunnasır da yaklaşık 
100 yıl sonra aynı hataya düşe-
rek binlerce ve hatta on binlerce 
kurban veriyordu. Aynı akıbet ve 
hatta daha kötüsü… Bugün Suudi 
ve BAE için söz konusu!.. Akıbet 
görüldüğünden daha kötü olacak. 
Tüm bunlar Yemen’de ağırlığı bu-
lunan Müslüman Kardeşler’le ilgili 
yakalandıkları fobiden kaynaklan-
maktadır. Ayrıca Arap devrimleri-
ne yönelik bir fobi de yaşıyorlar. 

Ancak Yemen’deki bu yeni 
vakıa ve Yemen’in Arap ve Sünni 
coğrafyasından tamamen uzakta 
bir boykot devleti vasfının ortaya 

çıkması sonrası Suudi Arabistan 
tam bir trajedi yaşayacak. Ye-
men’deki savaşlar, Arap Baharı ve 
Türkiye ile mücadelede, hepsi de 
birer trajedi! BAE’nin çekilmesiy-
le ağır bedeller ödeyecek. Bu da 
Riyad’ın hem kendisini hem böl-
geyi maceraya atması demek. 

BAE’nin Libya’daki durumu 
ise, meşru yönetime isyan eden 
müttefiki subay Halife Hafter güç-
lerinin aldığı yenilgi ve ABD’nin 
nitelikli silahlarını kaçırdığını 
ortaya koyan skandallar sonra-
sı Yemen’de yaşananlardan daha 
az kötü değil. Bu durum BAE’yi 
ve ABD yönetimini halkları ve 
medyası nezdinde zor duruma 
düşürdü. Aynı kötü şartlar başka 
bölgeler için de geçerli. Başarı bir 
seridir, keza başarısızlık da. Kayıp 
veya kazanç birer halkadır, olum-
lu veya olumsuz olarak tüm seriye 
yansıyacak. 

BAE, geçen aylar ve yıllar 
boyunca Taliban-ABD görüşme-
lerini Dubai’ye taşıma çabasını 
yoğunlaştırdı ancak müttefikleri 
Taliban’ı, müzakerelerin yerini 
Dubai’ye taşımaya ikna etmesi için 
Pakistanlılara sunduğu teşvikle-
re rağmen başarısız oldu. Böyle-
likle düşman olarak gördükleri 
Katar’dan bu kazanımı alacak ve 
diplomatik bir kazanım elde etmiş 
olacaklardı. Ancak Katar’ın yıl-
larca konferanslara, uzlaşılara ve 
müzakerelere ev sahipliği yapma 
sanatında ustalaşan zeki diploma-
sisi BAE’nin bu eğiliminin gerçek-
leşmesini engelledi. 

Karşı devrimin daha önce de 
yazdığımız gibi sonbahara girdi-
ği, Arap devrimleri ve baharının 
2011 öncesindeki tohumlarının 
öncekinden kat kat fazla arttığı 
açık. Dolayısıyla yapmaya çalış-
tıkları şey, deliğin iyice açılması 
sonrası hiçbir etkisi olmayacak ya-
malamadan ibarettir. 

(Katar gazetesi, 19 Temmuz 
2019)

Yemen’de BAE’nin Sonunun Başlangıcı
Ahmed Muvaffak ZEYDAN

Bu davayla ilgili analizler ve yo-
rumlar yapılmaya başlandı. Özel-
likle de dava Dubai Emiri Şeyh 
Muhammed Raşid el-Maktum’un 
eşinin Londra’ya sığınmasıyla ilgi-
li bir başka gelişmeyle eş zaman-
lı yaşandı. Haberler Prenses veya 
Binti Hüseyin’inin eşinden kaçması 
sonrası hayatından endişe ettiğine 
işaret ediyor. Prenses başlarda iltica 
talebiyle Almanya’ya kaçmıştı. Peki, 
onu Dubai’deki şatafatlı hayatından 
kaçmaya iten şey neydi? Niçin ha-
yatından endişe ettiği söyleniyor? 
Prensese yakın kaynaklar kendisi-
nin Dubai emirinin kızlarından biri 
olan Latife’nin gizemli dönüşünün 
arkasındaki endişe verici planla-
rı öğrendiğini belirtiyor. Latife bir 
Fransızın desteğiyle deniz üzerinde 
BAE’den kaçmıştı ancak Hind sahil-
lerinde silahlı kişilerce engellenip 
Dubai’ye iade edilmişti. 

Bahsi geçen Körfez rejimlerine 
muhalif isimlere yönelik şiddeti 
tırmandıran bu tehlikeli gösterge-
ler özetle ne anlama geliyor? Rejim 
muhalifleriyle mücadeleyi tırman-
dırma yönünde resmî bir eğilim mi, 
yoksa bu rejimlerin gerek yönetim 
düzleminde gerekse özellikle de 
İsrail’le normalleşme alanındaki 
-dış ilişkiler bağlamında- politika-
larının beklenen bir sonucu mu? 
Başarısızlıktan kaynaklanan siyasi 
ve sosyal taşkınlık hâlinin yansıma-
ları mı yoksa sınırsız kudrete sahip 
olduğu hissiyle hareket eden bazı 
yöneticiler kendi çıkarlarını koru-
mak ve nüfuzlarını genişletmek için 
uluslararası hukuku çiğnemeye mi 
yöneldi?. 

MOSSAD’ın bazı Arap rejimleri 
muhaliflerini hedef alması durumu 
daha da karmaşık hâle getirdi. Bu 
karmaşıklık Batılı güvenlik organ-
ları için ilave sorunlara sebebiyet 
verecektir. Ayrıca bir yandan kadın 
isyanı olgusu diğer yandan muha-
liflerin öldürülmesi veya şiddete 
hedef olmaları işleri daha da zor-
laştırıyor ve muhalif çevrelerdeki 
endişeyi derinleştiriyor. 

(Kudsülarabi gazetesi, 8 Tem-
muz 2019)
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S iyasal İslâm, Mısır’da 1928 
yılında en belirgin temsilcisi 

olan Müslüman Kardeşler hareke-
tinin kurulmasından ve ardından 
Arap ve İslâm dünyasının çeşitli 
bölgelerinde kollarının yayılma-
sından itibaren bildiğimiz dün-
yanın sonunu yaşıyor. Hareket 
dünya ülkelerinin çoğunluğunda 
ve özellikle de Avrupa ve Amerika 
ülkelerinde çeşitli azınlık formül-
leriyle varlık buldu. 

Yıllarca Siyasal İslâm, doğu-
muna ve oluşumuna sahne olan 
sömürge döneminden itibaren 
-sömürü sonrası dönemden, doğ-
duğu ve yayıldığı soğuk savaş 
gölgesinde ulus devletin ortaya 
çıkmasından yükselişi ve kırılma-
sına sahne olan komünizm siste-
minin çöküşüyle birlikte neolibe-
ral küresel çağa kadar- bölgesel 
ve yerel çatışan çıkarların kıvrım-
ları içinde çeşitli şekil ve yollarla 
konumlandı. 

2011’deki barışçıl Arap dev-
rimci ayaklanmalar akabinde 
Siyasal İslâm adeta değişimin 
öncüsü oldu ve hegemonyasını 
kurdu. Ancak çok geçmeden Si-
yasal İslâm’ın mahiyeti, hedefle-
ri ve rolleriyle ilgili uluslararası 
bakış açısının değişmesi Siyasal 

İslâmcılık karşıtlığına, kuşatma 
altına alınması ve izinin sürülme-
sine yol açtı, Siyasal İslâm bazen 
aşırılığı taşıyan bir bant bazen de 
terörist bir hareket olarak yeniden 
tanımlandı. 

Görünen o ki bizler Siyasal 
İslâm’ın tanıdığı dünyanın sonuna 
sahne oluyoruz. Sosyolog Emma-
nuel Wallerstein’in kitabının adını 
oluşturan “bildiğimiz dünyanın 
sonu” çerçevesinde şekillenen bir 
başka dünya var artık. Wallerstein 
dünya düzeninin şu an ömrünü-
nün son evresini yaşadığını ve ev-
rilme sürecinde olduğunu belirtir 
ve bu bağlamda kendi dünya ta-
savvurumuza ve düşünce sistem-
lerimize göre ilerlediğimiz yollar 
bu dönemde köklü bir sorunla 
mücadele ediyor. Siyasal İslâm’a, 
genel olarak bildiğimiz dünyanın 
sonunun, özel olarak da bildiği-
miz Arap dünyasının sonunun 
tanımlarından biri şeklinde bakı-
labilir. Zira dünya Siyasal İslâm’a, 
sömürgecilik bağlamında kimliği 
canlandırma cemaati veya ulus 
devlet yapısı içinde yarı siyasi bir 
hareket, Soğuk Savaş çerçevesin-
de dini bir müttefik, küreselleşme 
çağında terör ve aşırılığa karşı ko-
ruyucu bir duvar görevi icra eden 

bir ortak olarak bakmadı. Siyasal 
İslâm bu yüzden küresel aşırılığın 
ve Arap terörünün şeridini temsil 
etti. 

Bildiğimiz dünyanın sonu 
Siyasal İslâm’a yönelik muame-
lede radikal şekilde ortaya çıktı. 
Mısır’da askeri darbeyle, Müslü-
man Kardeşler’e mensup seçilmiş 
ilk sivil cumhurbaşkanının devril-
mesi sonrası bölgesel ve Arapların 
tutumları darbeyi hoş karşılamak 
ile -en iyimser tabirle- sessiz kal-
ma arasında gidip geldi. Başkan 
Mursi’nin son olarak adil mahke-
me veya kati suçlama olmaksızın 
çeşitli işkencelere maruz kalması 
ve insan haklarından mahrum kal-
ması akabinde cezaevinde vefatı 
sonrası ölüm haberi gerekli ilgiyi 
görmedi, rejimin kınanması veya 
vefatıyla ilgili soruşturma taleple-
rinde bulunulmasına dair ulusla-
rarası bir yorum görmedik. Aksine 
Mısır’daki askeri darbe rejimi ve 
başkanı General Abdulfettah Sisi 
kutlandı ve övüldü. 

Dünyanın Mursi’ye yaklaşı-
mı şaşırtıcı değildi. Zira Mısır’da 
başkanlık ve parlamento seçimle-
rini kazanan İhvan 2013 yılında 
“terörle savaş” gerekçesiyle kanlı 
askeri bir darbeyle devrilmişti. 
800’den fazla İhvan üyesinin öl-
düğü Rabia ve Nahda Meydanla-
rındaki göstericilerin katledilme-
sine yönelik Arap kutlaması ve 
uluslararası sessizlik ortasında… 
40 binden fazla üye ve destekçi 
cezaevine konulurken toplu mah-
kemeler devam ediyor ve cemaat 
üyelerine idamlar, müebbet hapis 
cezaları veriliyor. Ayrıca cemaatin 
yüzlerce üyesi ve destekçisi ülke 
dışına kaçtı. Cemaate yönelik as-
keri darbenin başarılı olması son-
rası Sisi komutanlığındaki darbe 
yönetimi tarafından Kasım 2013’te 
cemaat ‘terör örgütü’ olarak ilan 
edildi, 1225 hayır cemiyeti, 105 
okul, 83 şirket, 43 hastane ve bü-
yük iki tıp merkezi dâhil mallarına 
el konuldu. 

Siyasal İslâm ve ‘Bildiğimiz Dünyanın Sonu’
Hasan Ebu HENİYYE
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Kuveyt yönetimi 12 
Temmuz’da daha önce benzeri gö-
rülmemiş şekilde İhvan’a bağlı se-
kiz kişiden oluşan bir terör hücresi 
unsurlarını ele geçirdiğini açıkladı. 
Kuveyt İçişleri bakanlığına göre 
güvenlik organları tarafından ya-
kalanan terör hücresi üyeleri Mı-
sır pasaportu taşıyorlar ve İhvan 
örgütüne mensuplar, haklarında 
Mısır’da 15 yıla varan yargı karar-
ları çıkarılmış. Bu gelinen nokta 
İhvan’ın gerilemesi, ideolojisi veya 
programı sebebiyle değildir. Bu 
gerileme dünyanın ve bölgenin, 
Siyasal İslâm’a bakışının değişme-
sinin, temel olarak uzaklaştırıl-
ması ve kökten sökülüp atılması 
tercihinin sonucudur. Uluslararası 
ve yerel stratejiler Siyasal İslâm’ı, 
11 Eylül sonrası hâkim olan ve 
entegrasyonu sabote eden şiddet-
li radikalizme karşı çıkan barış-
çıl, ılımlı şeklinde tanımlamaktan 
vazgeçtiler. Siyasal İslâm’la ilgili 
“ılımlılığın kapsamlılığı”, aşırılığa 
karşı “koruyucu duvar” yaklaşım-
ları gibi tezler değişti, “şiddetin ta-
şıyıcı şeridi” söylemleri yükseldi, 
cemaatin terör listelerine alınması 
çağrıları çoğaldı. 

İhvan hâlâ şok içinde ve bildiği 
dünyanın sona erdiğinin farkında 
değil. Kendisine yönelik Ameri-
kan, bölgesel ve yerel bakış açı-
larının değişmesi karşısında ser-
semlemiş vaziyette. İhvan “şiddete 
karşı koruyucu bir duvar” değil, 
“aşırılığı taşıyan bir şerit” olarak 
yeniden tanımlanırken Mısır ve 
Suudi Arabistan gibi belli başlı 
bölge ülkeleri cemaati terör örgütü 
kapsamına aldı. 

Nisan ayında ABD Başkanı 
Donald Trump kendi yönetimi-
ne İhvan’ı terör örgütleri listesine 
alması çağrısı yaptı. Gelecek se-
çimleri kazanınca bunu yapabilir. 
Cemaat ile dünya arasındaki ilişki-
lere hükmeden klasik tarihi roller 
değişti. Dünyanın liberal ülkele-
rinin ekseriyeti yakın bir zamana 
kadar cemaate, soğuk savaş sıra-
sında solcu ve milliyetçi radikal 
ideolojik hareketlerin, örgütlerin 

ve eğilimlerin oluşturduğu sorun-
lara ve tehditlere karşı rejimleri 
koruyan bir duvar, neoliberal kü-
reselleşme çağına girmekle birlikte 
radikal ve cihatçı siyasi İslâmî ce-
maat ve hareketlerin tehlikelerine 
karşı koruyucu bir duvar olarak 
muamele etti. Bu, hızlı dönüşüm-
ler ve önceliklerin değişmesiyle 
birlikte cemaatin gerçekleştireme-
yeceği bir durumdur. Zira cema-
atin kendisi protesto hareketleri 
akabinde rejimlere tehdit oluştur-
du ve arkasından cemaat/İhvan 
“koruyucu duvar” değil “aşırı-
lık ve şiddetin taşıyıcısı” olarak 
tanımlandı. 

Bugün Müslüman Kardeşler 
öznel ve nesnel olarak geçmiş-
te görülmemiş bir kriz yaşıyor. 
Cemaate aşırılık ve terörün yolu 
olarak bakılması şeklinde nesnel 
şartların değişmesi muhafazakâr 
eğilim yanlıları ile cemaatin kim-
liğinin kurucu, tarihi, yapısal 
oluşumları gibi reformist değişim 
taraftarları arasındaki çekişme do-
layısıyla tarihi, öznel trajedisini 
derinleştirdi. İhvan muhafazakâr, 
reformcu, ihyacı dini bir cemaat-
ken siyasi bir harekete dönüştü 
ve Mısır’da örgütsel iskeletini ko-
ruması ve üyelerini kontrol altına 
alması mümkün değil. Cemaat 
Annette Ranko ve Muhammed 
Yagi’ye göre iki bloğa ayrıldı ve 
her bloğun bağımsız örgütsel ya-
pısı ve hâlihazırdaki şartlarda nasıl 
hareket edileceği hususunda ken-
di farklı görüşleri var. Zira blok-
lardan biri cemaatin Abdufettah 
Sisi hükümetine barışçıl yollarla 
yaklaşması gerektiğini düşünür-
ken, diğer blok şiddeti meşrulaştı-
ran devrimci bir süreç istiyor. Tabi 
son yıllarda Mısır’ı saran cihatçı 
kan akıtma yönteminden farklı bir 
yöntemle… 

Cemaat hâlâ yeni dünya viz-
yonunu taşıyabilecek güce sahip 
değil. Zira hâlâ sorunlarla müca-
delede entegrasyon/ılımlılık tarzı 
yaklaşımına dönülmesi umuduyla 
sabretmeyi öngörüyor ve dünya-
nın cemaati, aşırılığa ve şiddete 

karşı koruyucu duvar olarak tek-
rar göreceğini bekliyor. Ancak 
bu durum sonsuza kadar değişti. 
Cemaat artık aşırılık ve şiddeti ta-
şıyan şerit olarak tanımlanıyor. Te-
rörle ortak mücadele gerekçesiyle 
ABD-Arap-İsrail (Arap NATO) it-
tifakı üzerinden Arap-İslâm bölge-
sinin dokusu içinde Filistin soru-
nunun tasfiyesi ve İsrail yerleşim 
kolonilerinin entegrasyonuna da-
yanan Yüzyılın Antlaşması Projesi 
doğrultusunda Ortadoğu yeniden 
şekillendiriliyor. Ortak tehlike, 
Sünni ve Şii Siyasal İslâm’dır!. 
Siyasal İslâm’ın bölgedeki temsil-
cileri de İhvan ideolojisinden kay-
naklanan Sünni “terör” örgütleri 
ve velayeti fakihten kaynaklanan 
Şii İran Cumhuriyeti ve ideolojisi. 

Sözün özü, İhvan’dan neşet 
eden Siyasal İslâm yapılarının bil-
diği dünya bir daha dönmemek 
üzere değişti ancak İhvan yeni 
dünyanın vizyonunu reddediyor/
anlamamakta direniyor Cemaat 
hâlâ ötekiyle köprüler kurarak ta-
banını genişletme ile daha şiddet 
yanlısı bir yöntem izleyerek ta-
banını derinleştirme arasında bir 
tercih yapmak suretiyle kendisini 
tarihi trajedisinin esiri kılan inkâr 
hâli içinde. 

Cemaat kurulduğundan itiba-
ren muhafazakâr eğilim reform-
cu eğilime baskın geldi. Üstelik 
reformcular ile muhafazakârlar 
arasında birçok alandaki farklı-
lıklara rağmen… Reformcuların 
doğrudan siyasi katılım için çaba-
ladığı ve tabanlarını genişletmek 
için İslâmcılar haricindeki kesim-
lere katılmak istediği bir zaman-
da muhafazakârlar bu yöntemin 
İhvan’ın İslâmcılık yönünü zayıf-
latacağından ve örgütsel bütünlü-
ğünü bitireceğinden endişe ediyor. 
Bu durum cemaatin tereddütlü ve 
yeni dünyada kendisini konum-
landıracağı girişimler sunamama 
halini yansıtıyor. 

(Arabi21.com, 14 Temmuz 
2019)
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  DERGİCİLİK vE ÇEYREK YÜZYILIN ARDINDAKİ UMRAN

1 6 yıl önce 2003’te Umran’ın 150. 
sayısı nedeniyle kaleme aldığım 

bir yazıda genel bir değerlendirme 
yapmıştım. Oradaki bazı bilgilere 
ve ondan bu tarafa geçen yıllara re-
ferans vererek dergicilik ve çeyrek 
yüzyıllık Umran üzerine bir şeyler 
söylemek istiyorum. 300. sayısı siz 
okuyucuların eline ulaşmış olan 
dergimiz, 1991 yılında Araştırma 
ve Kültür Vakfı’nın Bülten’i olarak 
yayın hayatına başlamış, bir yıl 
sonra iki ayda bir yayınlanan Um-
ran dergisine dönüşmüştür. 1998 yılından itiba-
ren de aylık bir kültür, düşünce ve siyaset dergisi 
olarak yayın hayatını günümüze kadar istikrarlı 
bir şekilde sürdüre gelmiştir. 

Başından beri içinde bir yazar olarak buluna 
geldiğim tabir caizse Umran gemisini çeyrek yüz 
yıldır siz değerli okuyucularımızın da desteğiyle, 
inanç ve kanaatlerimizin tehdit edildiği, birçok 
sorunlarla çevrelenmiş bir sosyal/politik denizde 
yüzdürmeye çalışıyoruz. Umran böylesi bir or-
tamda, orada duran ilkeleri olan, misyon taşıyan 
bir dergidir. Bu yazıda dergiciliğin ne olduğu üze-
rinde kısaca durmak ve bu açıdan Umran’ın ye-
rini göstermek, söz konusu edilen misyonda kat 
edilen yolu gözden geçirmek, hedefi hatırlamak 
ve hatırlatmak bakımından da faydalı olacaktır. 
Bu durum okuyucu açısından bir hasbihal, yazar 
açısından bir muhasebe sayılabilir.

Dergi ve Diğer Yayınlar Arasındaki Yeri

Dergi tipik bir aydınlanma ara-
cıdır. Aydınlanma her ne kadar 
Avrupa’da özel olarak 18. yüzyıl dü-
şüncesine verilen bir ad ise de genel-
de bilginin özel olarak belli inanç ve 
düşünce öncüllerine dayanarak ha-
yatın yeniden kurulması faaliyetidir. 
Bu amaçla başkalarını bilgilendirme 
uyarma anlamına gelmektedir. Ka-
dim kültürlerde aydınlanma genel 
olarak bir “iç aydınlanma”, yani ma-

nevi bir açılım bir sezinleme ve keşif yol idi. Bir 
başkasının yardımından yararlanılsa da kişisel bir 
süreçti. Buna karşılık modern kültür ortamlarında 
aydınlanma bir “dış aydınlanma”dır, yani zihinsel, 
bilgisel bir iştir. Kalp veya gönülden çok zihnin 
ışıklandırılmasıdır. Şüphesiz bu (dış) aydınlanma-
nın inanç dünyasının ışıklandırılmasına olumlu 
bir katkısı yok değildir. Ama bu söz konusu katkı 
mutlak olmayabilir. Süreç hep akıl ile kurulduğu 
için mantıklı ama doğru olmayabilir. 

İçinde bulunduğumuz dünyada aydınlanma-
nın farklı yolları vardır ki dergi bunlardan birisi-
dir. Belli bir formda başkalarına sunulacak bilgile-
ri toplayan bu yayın organına günümüzde “dergi” 
adı verilmektedir. Sonuç itibariyle bünyesinde 
belli konularda farklı kişilerin yazılarını toplamış 
bir yayın organı olması nedeniyle eski dilimizde 
Arapçada ismi mefulün yapısına uygun olarak 

Umran, bilimsel, edebi, günlük siyasi, mesleki ve hatta sırf ilmihal 
düzeyinde dini olma eksenlerinin ötesinde bir İslâmî politik bilinç, 
yakın veya uzak çerçevede ulusal- küresel bir düzlemde olup biten 
tüm sorunları bu perspektifle değerlendirip okuyucusuyla paylaşma, 
umut verme, inandıklarını savunma gibi bir misyonu taşımaktadır. 
Hatta denebilir ki bu çerçevede kendine özgü bir gelenek oluşturmuştur.

Dergicilik ve Çeyrek Yüzyılın Ardındaki 
Umran

Mustafa AYDIN
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“toplanmış yazılar, farklı yazıları toplayan yayın” 
anlamına mecmûa deniyordu. Dergi de bu temel 
espriye uzak değildir, derlenmiş-toplanmış yazılar 
anlamına gelmektedir. 

Dergiyi daha iyi açıklayabilmek için gazete, 
kitap, ansiklopedi, sanal medya, gibi başka bazı 
yayın organlarıyla karşı-
laştırmak faydalı olacaktır. 
Dergi, ansiklopedi ile birlik-
te kültürel gelişme dönem-
lerinin önemli bir aracıdır. 
Bilgiyi talip olana vermek 
geleneksel anlayışına karşı-
lık birilerine mutlaka ulaş-
tırma çabası genel olarak 
bir modern tavırdır. Dergi 
bu olgunun, dergicilik ise 
bu işle uğraşmanın adıdır. 
Kitap daha kalıcı bilgileri 
toplar. Bir dönem ve bir yer 
ile bağlantısı olsa bile daha 
çok ele alınan konuya odak-
lıdır, dolayısıyla güncelin 
dışına uzanır. Gazete çok 
daha günceldir. Günübirlik 
olayların haberleri ve bunla-
rın o zaman aralığındaki yo-
rumlarını ihtiva eder. Gaze-
te bilgileri güncelliğini çabuk kaybeder, uzun bir 
zaman değil, duruma göre üzerinden gece geçince 
bayatlar (ki bayat kelimesi üzerinden gece geçmiş 
ve tazeliğini kaybetmiş demektir). Buna karşılık 
dergi yazıları günlük olmaktan çıkarılmış özel ola-
rak seçilmiş olgu ve olayların yorumsal bilgileri-
ni içerir. Duruma göre güncel olmayan bir konu 
güncellenmiş olabilir. Burada zaman esnetilmiş ve 
genişletilmiştir. Onun için haftalık, aylık, üç veya 
altı aylık, bir yıllık dergilerin konuları ve ele alı-
nışı fark edebilir. Mesela yıllık dergi bir tür kitap 
sayılabilir ve daha uzun süre önemini koruyabilir. 
Sonuç olarak derginin, gazete ve kitap arasında 
bir yerde bulunduğunu söyleyebiliriz.

Ansiklopedi, belli bir konuya hasredilmemiş, 
farklı bilgileri toplayan ve güncelliği bulunmayan 
yazıları ihtiva eden yayınlardır. Ancak ortalama 
bilgiler içermesine ve statik görünümüne rağmen 
ansiklopedi, tam anlamıyla bir aydınlanma aracı-
dır. Önemli fikir hareketlerinin oluştuğu kültür 
çağlarında ansiklopedist hareketlerin önemli bir 
yeri olmuştur. İslâm kültürünün 10. yüzyılda 

Basra’da ortaya çıkan İhvanüssafa Hareketi, 18. 
yüzyıl Batısında Didetot ve D’Alembertlerin ön-
cülüğünü yaptığı etkin yayıncılık, tipik ansiklo-
pedist hareket örnekleridir. İnsanları bilgilendirip 
onatmasına rağmen ansiklopedi yine de derginin 
yerini tutmaz. 

Dergiciliği Tehdit Eden Sanal 
Medya ve Okuyucu Sorunu

Günümüzde dergicilik 
gündemdedir ve önem-
senmektedir. Çünkü genel 
okuyucuyu bilgilendirme-
nin önemli ana yollarından 
birisidir. Ancak bilgilendir-
menin yanında derginin, 
belli eğilimleri temsil etme 
gibi daha başka işlevleri de 
vardır. Hatta sadece, solcu-
luk, milliyetçilik, İslâmcılık 
gibi genel eğilimleri temsil 
etmenin ötesinde bu alan-
lardaki gruplaşmalara işaret 
etmektedir. Hemen pek çok 
sosyal kültürel grup kendi-
sini bir dergi ile ifade etmek-
tedir. Tabii ki bunun artı ve 
eksileri vardır. Grubun bir 

dayanağı olup aidiyeti pekiştirmesi bu olumlu 
yönlerinden birisidir. Hatta bu bağlamda grubun 
faaliyetlerinin tanıtım ve haberini veren bir bülten 
görevi yapmaktadır. Ne var ki bu durum bazı de-
zavantajlar getirmiyor değildir. Mesela mensupla-
rı için bir simge ve hatta bir ritüel unsuru haline 
gelebildiği için genel iri okuyucu kitlesine sahip 
olamamaktadır. 

Bu temel niteliğin doğurduğu önemli sorun-
lardan birisi dergilere ve sergilediği görüşlere 
yanlı bakmaya sebep olma-
sıdır. Maalesef günümüzde 
bilgi çoğu kere genel geçer 
anlamda değil, onu hangi 
gruba mensup kimin söy-
lediğine bakılmaktadır. Bu 
durum konu ve bilgi formu 
düzeyindeki tercihten faklı 
bir şeydir. Akademisyenin bi-
limsel bilgi araması, dindarın 
dini, teknisyenin teknik, vb. 

Sanal (veya sosyal) medya-
daki bilgilerin temel özelliği 
günübirlik kırıntılardan ibaret 
olmalarıdır. Çoğu sağduyudan 
uzak, yanlı, ciddi bir yoruma 
dayanmayan, yazarına hiçbir 
sorumluluk getirmeyen, aklet-
mekten çok zekâ fırlatmaları-
na dayanan malumatlardır. 
Medyadaki bu bilgilerin yüzde 
doksanı düşünce düzeyine 
çıkamamış bilgilerdir. Çünkü 
düşünce, birbiri üstüne konul-
muş bilgi örgüleridir. Sanal 
medyadaki kırıntılar öncelikle 
sahibinin egosunu tatmin eder.
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konuları ele alan bilgi araması doğal bir şeydir. 
Ben burada aynı alandaki farklılaşmalardan söz 
ediyorum. Mesela pek çok dini dergi ve okuyucu-
su dini kendi tekelinde görebilmektedir. Dini bir 
konu üzerine söylenebilecek yegâne 
doğru çoğu kere nedensiz olarak 
kendi doğrusudur. Dolayısıyla bir 
fanatizme sebep olunmaktadır. Bu 
sebeple dergiler okuyucularına her 
halükârda değerlendirici bir görüş 
kazandır(a)mamaktadırlar. Hatta bu 
çerçevede bazı grup mensupları der-
giyi teşkilata bir yardım olsun diye 
almaktadırlar.

Pek çok kültürel etkinlik konu-
sunda olduğu gibi dergi konusun-
da da sanal medya ciddi bir sorun 
yaratmaktadır. Bilindiği üzere sanal 
(veya sosyal) medyadaki bilgilerin temel özelliği 
günübirlik kırıntılardan ibaret olmalarıdır. Çoğu 
sağduyudan uzak, yanlı, ciddi bir yoruma dayan-
mayan, yazarına hiçbir sorumluluk getirmeyen, 
akletmekten çok zekâ fırlatmalarına dayanan 
malumatlardır. Medyadaki bu bilgilerin yüzde 
doksanı düşünce düzeyine çıkamamış bilgilerdir. 
Çünkü düşünce, birbiri üstüne konulmuş bilgi 
örgüleridir. Sanal medyadaki kırıntılar öncelikle 
sahibinin egosunu tatmin eder. Sanır ki her şey-
den haberi vardır ve başkalarına da katkıda bu-
lunma üstünlüğüne sahiptir. Fakında eğilir ki bu 
kırıntılar hiçbir zaman bir örüntü oluşturmazlar, 
bir gecede bayatlarlar. Yani çoğu kere bir günlük 
ömürleri vardır. 

Sanal medya, ciddi bir dergi okuyuculuğuna 
fırsat vermez. Dergi yazıları o dedikodulara na-
zaran sıkıcıdır, onu okuyacak zamanı da yoktur. 
Esasen sanal medyadaki mesajlar da bir paragrafı 
geçerse çoğu kişi tarafından okunmaz, başına ba-
kılarak sonu kestirilir. Üstelik sanal medya herke-
si okur ve ‘yazar’ yapmıştır. Bir düşüncenin açılımı 
için gerekli arka arkaya üç sayfayı okumaya ta-
hammülü olmayan kişi kendini okur saydığı gibi 
her hâlükârda birkaç cümlelik mesaj gönderen 
kişi de kendisini bir yazar sayar. Çünkü başkasını 
yazılarıyla bilgilendirip aydınlatmaktadır. Bu ya-
zarlığın en önemli görünümü, siyasi olaylara tepki 
verip küfretmek veya daha makul görüneni cuma 
ve bayram mesajları döşenmektir. Bu mesnetsiz 
işlerle uğraşanlar, kitap dergi ve hatta yorumlayıcı 

bir gazete yazarının köşesinin ciddi bir okuyucu-

su bile değildirler.

Dergilerin az sayıdaki ciddi okuyucularının 

yanında ilginç iki tip dikkat çeker. Bunlardan bi-

risi “dergi yazarlarının hep bildik 

şeyleri tekrarlayıp durduklarından” 

bahseder. Aslında bunlar okuma-

yan, okumayışına bir gerekçe arayan 

kişilerdir. Başka bir ifadeyle bu oku-

mayan kişilerin, okumaya vakti veya 

anlamaya kafası yok değil, onun için 

böyle bir gerekçeye de başvurmaz, 

ona göre okunacak düzeyde yazı 

yoktur. Hâlbuki bir dergi yazarı, 

yeterli buluruz veya bulmayız, bizi 

ilgilendirir veya ilgilendirmez (ki 

bunu baştan tespit edebilirsek oku-

mayız) bir çabanın ürünüdür. Bunu burunlayan 

kişinin bu konularda ayrı bir bilgisi yoktur. Sözge-

limi geçen sayımızın konusu olan toplumsal kim-

likle ilgili yazılara yetersiz gözüyle bakan kişinin 

kimlikle ilgili ciddi hiçbir görüşü yoktur. Eleşti-

rimiz bu konuda bilgisinin olmayışı değil, ahlaki 

olmayan bir itiraz gerekçesine sarılmasıdır.

Müslümanlar arasında daha sıkça rastladı-

ğımız ikinci bir tip, mevcut yazıların anlaşılmaz 

bulunmasıdır. Üniversite bitirmiş insanlar arasın-

dan bile “Hocam siz yazarlar olarak niçin böyle 

anlaşılmaz biçimde yazıyorsunuz? Lafı fazla do-

laştırıyorsunuz biz de anlamıyoruz. Biz buyuz, 

sizin seviyenize çıkamayız, ama siz bizim seviyeye 

inebilirsiniz, vb.” diyorlar. Ne yazık ki bu indirge-

meci yaklaşımla bir yere varmamışız ve varama-

yız da. Bu yolla İslâm’ı, kısır bir döngünün içinde 

mahsur kılarız. 

Türkiye’de Dergicilik

Türkiye’de fazla değil, yarım yüzyıl öncesi-

ne gittiğimizde bulunduğu yer belli ama herkese 

hitabeden sınırlı sayıda dergi vardı. Peyami Safa, 

Necip Fazıl, Serdengeçti, Fedai Coşkuner gibi ki-

şilerin adlarıyla anılsalar da dergiler genelde sağ 

ve sol kategorilerine ayrılıyorlardı. İslâm, Sancak, 

İslâm’ın Nuru, vb. İslâmcı çizginin önemli isim-

leriydi. Dergicilik solda da açık ve net bir çizgi-

ye sahipti. Yön, Ant, Devrim, vb. solun popüler 

dergileriydi. 
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Son zamanlarda Türkiye’de pek çok dergi çık-
maktadır. Daha önce de söz konusu edildiği üzere 
bunlar özgün bir kültürel etkinlik aracı olmaktan 
daha çok, bir aidiyet sembolü olarak görev yap-
maktadır. Akademik kuruluşlar, 
belediyeler, odalar gibi yarı özerk 
kuruluşlar, meslek teşkilatları, farklı 
türden sivil toplum kuruluşları vakıf 
ve dernekler, çoğu kere kendilerini 
çevrelerinde bir dergi ile tanıtmak-
tadırlar. Tabi farklı, bilimsel, siyasi, 
dini, edebi, mesleki grup görüşleri 
ve bunu destekleyen fikri temalar 
burada dile getirilmektedir. Şüphe-
siz ülkemizdeki bu dergi yaygınlığı, 
toplum adına memnuniyet verici bir 
şeydir. Çünkü bu her şeyden önce 
bir fikri zenginlik göstergesidir. Sı-
nırlı kesimlere ulaşabilseler de sonuç genelde 
olumludur.

Evet, dergiler sınırlı da olsa birer önemli top-
lumsal-grupsal açılım yoludurlar. Grupla der-
gi arasında cambazla sopası arasındaki ilişkiye 
benzer karşılıklı bir bağ söz konusudur: Dergiyi 
fiziken var kılan bu gruptur; ama bu grup aynı 
zamanda inanç, düşünce ve eylem imkânlarını 
bu dergiden devşirir. Ancak burada önemli olan 
sadece grubun büyüklüğü değil, derginin misyo-
nunun genişliği, fikri yoğunluğu, kalıcı etkileridir.

Bir Dergi Olarak Umran

Bu bağlamda ve genel olarak söylemek gerekir-
se Umran önemli bir işlevi yerine getirmektedir. 
Yukarıda adı geçen işlevlerden hiçbirisini küçüm-
semeksizin diyebiliriz ki Umran, bilimsel, edebi, 
günlük siyasi, mesleki ve hatta sırf ilmihal düze-
yinde dini olma eksenlerinin ötesinde bir İslâmî 
politik bilinç, yakın veya uzak çerçevede ulusal- 
küresel bir düzlemde olup biten tüm sorunları bu 
perspektifle değerlendirip okuyucusuyla paylaş-
ma, umut verme, inandıklarını savunma gereğini 
hatırlatma gibi bir misyonu taşımaktadır. Hatta 
denebilir ki bu çerçevede kendine özgü bir gele-
nek oluşturmuştur. Özellikle 1990’lardan bugüne 
uzanan süreçte istikrarlı, üretken genel eğilimi iti-
bariyle İslâmcı dergilerden biri olmuştur. Umran, 
genel kapsamlı, sosyal, dini, politik bir düşünce 
dergisidir. Yayın hayatına 1991 yılında Araştırma 
ve Kültür Vakfının (AKV’ nin) Bülten’i olarak baş-
lamış, bir yıl sonra Umran adıyla düzenli iki aylık 

bir dergi hâline gelmişti. 1998’den beri de aylık 
olarak yayın hayatını sürdürmektedir. 

Ünlü İslâm düşünürü İbn Haldun’dan alınan 
ve sözlük itibariyle (a.m.r) kökünden gelen ve 

imar edilmiş (mamur), hayat bul-
muş beşerî oluşum anlamına ge-
len Umran, sosyal hayatın bütün 
imkânlarını ifade eden bir kavram-
dır. İbn Haldun’a göre bedevi (gö-
çebe) toplumların asabiyeti (kültü-
rü), haderi (yerleşik) toplumların 
ise temeddünü (medeniyeti) vardır. 
Umran ise bunun ikisini de ihtiva 
eden bir kavramdır. Diğer bir de-
yişle umran, günümüzde yaygın 
kullanımı itibariyle topluma özgü 
olduğu kabul edilen kültür ve farklı 
topluluklar arasında ortak bir çizgiyi 

oluşturan medeniyeti kapsayan bir olgudur. Tabi 
umran din bağlamında bütün bir hayattır. 

Karşılıksız bir övünç olarak kalmaksızın di-
yebiliriz ki Umran başından beri ilkeli bir yayın 
hayatı sürdüre gelmiştir. Bilim ve edebi kaygıları 
bilerek öncelememiş, düşüncede fantezilere yer 
vermemiş, bir başka deyişle düşünceyi bir zihin 
jimnastiğine indirgememiş, eleştirilerinde hak-
kaniyete bağlı kalmıştır. En kritik zamanlarda 
olması gerektiği yerde durabilmiştir ki bunun en 
açık örneği 28 Şubat sürecindeki tavrıdır. Pek çok 
insanın sırra kadem bastığı bir ortamda Umran 
yazarları, doğruyu yazmada, yanlışı eleştirmede 
hiçbir kısıntıya gitmemişlerdir. Etosu, halkın eto-
su olan İslâm, dili toplumun dilidir. Bilim diline 
sapmamak, edebiyat retoriğinin içinde kaybolma-
mak, güncel sorunlara bir arka plan belirlemek 
gibi özellikler entelektüalizm açısından eleşti-
rilebilecek şeyler ve bu ilkeleri benimseyenlere 
saygılı ise de Umran bilinçli olarak böyle bir yola 
girmemiştir.

Umran’da bir dergiyi var 
ve sürekli kılan merkezi bir 
kadro söz konusu olmakla 
birlikte, akademisyenlerden, 
üniversite dışı entelektüelle-
re, edebiyatçılardan değişik 
alanlarda uzman kişilere ka-
dar İslâmî duyarlılığa veya en 
azından adalet ve hakkaniyet 
gibi ahlaki değerlere bağlı 
farklı kesimlerden pek çok 
yazar ve düşünüre sayfalarını 



G
Ö

ST
ER

İ T
O

P
LU

M
U

N
D

A 
O

K
U

R
 O

LM
AK

36

 Umran • Ağustos 2019

D O S Y A
D

O
S

YA
  DERGİCİLİK vE ÇEYREK YÜZYILIN ARDINDAKİ UMRAN

açmış, yelpazesini mümkün olduğunca geniş tut-
maya çalışmıştır. Türkiye’den yazarların yanı sıra 
İslâm dünyasının tanınmış düşünürlerinden Ali 
Şeraiti, Roger Garaudy, Cevdet Said, M. Hüseyin 
Fadlallah, Raşid el-Gannuşi, Hasan 
Hanefi, Hasan Turabi gibi kişilerin 
düşünceleri Umran’da yer almıştır. 
Hatta Eugene Ionesco, Jean Baudril-
lard, Immanuel Wallerstein, Roger 
Garaudy, Noam Chomsky, Jurgen 
Habermes gibi Batının olumsuzluk-
larını eleştirebilen sağduyulu ya-
zarların görüşlerine sıkça yer verile 
gelmiştir.

Yazar noktasında olduğu gibi ele 
alınan konular da bir merkezi tema 
etrafında İslâm düşüncesi, Kur’ân 
yorumları, güncel siyasi yazılar (ve 
arka planına ilişkin kuramlar), dini yazılar, kültür-
sanat ve edebiyat, çoğu dergi bünyesinde düzen-
lenmiş söyleşi ve açık oturum metinleri gibi geniş 
kapsamlı bir alan oluşturmaktadır. Sözün kısası 
Umran, bütün bir hayatı kapsayıcı olma anlamın-
daki isminin müsemmasına uygun olarak ulusal 
ve uluslararası pek çok sorunu tartışmış, söz ko-
nusu çerçevedeki yazıların paralelinde gündem 
ve kapak konuları oluşturmuştur. Bu gündemler 
de tabir caizse basın piyasasınca belirlenmemiş, 
Umran’ın kendine özgü öncelikleri olmuştur.

Umran ’ın Konuları ve Bunları Ele Alış Biçimi

Sırf kültürel olanlarının yanında Umran’da yer 
alan konular; bütün bir dünya, Türkiye ve İslâm 
gibi üç genel kategoride toplanabilir. Esasen birbi-
rinden farklı alanlarmış gibi gözüken bu sorunlar 
dini-sosyal bir duyarlılık ekseninde buluşmakta-
dır. Şüphesiz bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin 
güneyinde bir terör hattı oluşturulması gibi sırf 

ulusal gözüken herhangi bir 
sorun İslâm ve İslâm dünya-
sının bütününü ilgilendiren 
sorunlarından bütünüyle 
farklı konular değildir. Mo-
dern kimlikten insan hak-
larına, aydın sorunundan 
medyaya, siyasetten ekono-
miye kadar olgu ve kavram-
lar mümkün olduğunca tev-
hidi (birleştirici) bir çizgide 
ele alınmaya çalışılmaktadır.

Umran’ın bakış açısına göre tüm sorunlar di-
ni-siyasal bir eksende buluşurlar. Ancak buradaki 
siyaset, sırf bir hükümet etme biçimi değil, belli 
bir kültür kodunun ifadesidir. Daha açık bir ifa-

deyle hemen her türlü beşerî olu-
şum genelde Batıcı/laik bir “merkez” 
ile yerlici/İslâmcı bir “çevre” denkle-
minde olup bitmektedir. Eğitimden 
ekonomik bölüşüme kadar hemen 
her şey bu sevimsiz, ama gerçek 
ikilem göz önünde bulundurulma-
dan açıklanamaz. Umran’ın pek çok 
kapak konusu başlı başına bir de-
ğişim talebidir: Umran’ın en kritik 
dönemlerde sapasağlam duruşuna 
tarih şahitlik edecektir. Yukarıda da 
belirtildiği üzere pek çok kişi kurum 
ve kuruluşun sesini çıkarmadığı 28 

Şubat süreci gibi dönemlerde Umran’ın dik du-
ruşu, hanesine yazılabilecek olumlu bir puandır. 
O dönemlerin sayıları bu yargının örnekleriyle 
doludur.

Umran, bu 25 yıllık yayın hayatında, içinde 
farklı hükümetlerin gelip geçtiği güncel siyasetle 
ilişkilerinde belirttiğimiz ilkelerine bağlı kalmış, 
mesela hükümet ortağı olan Refah Partisi’ni, 28 
Şubat’tan önce, gösterdiği dalgalanmalar üzerine 
ciddi bir şekilde eleştirmiştir. AK Parti hüküme-
tine de kabaca “bizim hükümet” gözüyle bakma-
makta, iyi ve kötü icraatlarını ayrı ayrı değerlen-
dirmektedir. Tabi uluslararası nitelikteki “diktatör 
Erdoğan” gibi bir retoriğe de asla prim verme-
miştir. Umran bu konuda İslâm üzerinden siya-
seti değil, siyaset alanında İslâm’ı temsil etmeye 
çalışmaktadır. Çünkü siyasal hayatta İslâmî bir 
misyonun açık olduğuna ve bunun temsil edilme-
si gerektiğine inanmaktadır. Resmen benimsenen 
muhafazakârlık, toplumumuzun sosyal- politik 
hayatında neye denk düşerse düşsün İslâm açısın-
dan bu, ulusal-küresel iktidarların talebine denk 
düşen ehlileştirilmiş bir İslâm’dır ki bu Umran’ın 
benimsediği bir anlayış değildir. 

Umran ve İslâm Bağlamında Sorunlar

Bu geldiğimiz noktada denebilir ki şüphe-
siz Umran’ın en önemli duyarlılıklarından birisi 
İslâm’dır. Ulusal ve küresel bazda İslâm’a yönel-
tilen saldırılar, kamusal alandan dışlama çaba-
ları ve benzeri çıkışlar güncelliğini yitirmeyecek 
sorunlardır. Tabii ki Umran’a göre İslâm ile ilgili 
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sorunlar çok yönlüdür. Sembollerinin korunması, 
eğitim sorunu, toplumca yaşanabilir olması, bun-
lardan bazılarıdır. Maalesef İslâm bir muhalif mer-
kez tarafından Protestanlaştırılmaya çalışılırken, 
diğer taraftan mesiyanik bir kültü-
re boğulmak istenmektedir. Varlık 
kazanımlarına bağlı olarak bizzat 
Müslümanlar tarafından bir seküler-
leşme süreci yaşanmaktadır. Umran, 
geçmiş sayılarında bu konuya ye-
terince yer ayırmıştır. Yazarlarımız 
“Dini Allah’a has kılmak”, “din dili”, 
gibi konularda bir hayli çaba gös-
termişler, özellikle Ramazan’lar bu 
konuda bir vesile edinilmiştir. Kısa-
cası Umran’a göre “çözümün adresi 
İslâm’dır”. 

Umran’ın İslâm duyarlılığı bir 
söz, bir slogan değildir. Bunu bir toplumsal bilinç 
sorunu olarak görmektedir. Dolayısıyla esas olan, 
modernliğin hedeflediği millîlik değil, İslâmî 
ümmet bilincidir. Onun için de savunulan şey, 
sırf ulus çıkarı değil, hakkaniyeti esas alan bir 
“İbrahimî duruş” tur. Sade bir örnekle açıklamak 
gerekirse ulus çıkarı Irak veya Suriye’de ABD’nin 
yanında yer almayı, ama İbrahimi duruş, tüm ri-
zikolarına rağmen Müslüman Suriye halkının ya-
nında olmayı gerektirir. Sevindiricidir ki bazı kü-
çük çevrelerin dışında toplumumuzun çoğunluğu 
da bu konularda hakkaniyetin yanındadır.

Umran, İslâm’ı soyut kişisel bir inanç, Allah 
ile kurulan bir trans sistemi olarak değil, bütün 
bir yaşama biçimi (bir umran) olarak görmekte-
dir. İslâm, hayatın her alanında yansıması gerekli 
bir projeksiyon sistemidir. O, kapsamlı bir kül-
tür olgusudur, toplumumuz için nihai kimlik-
tir, Müslüman toplulukların bir varoluş öğesidir. 
Esasen İslâm’a karşı yürütülen özellikle küresel 
nitelikli saldırı da bu temel espri üzerinden yürü-
tülmektedir. İslâm’a kazandırılmak istenen şekil, 
toplumlara etos görevi yapma ve baskıcı üst ya-
pılara tavır koyma gibi bir tarihsel misyonu bu-
lunmayan, tabir caizse ehlileştirilmiş, global Batı 
kültürüne karşı bir diyeceği olmayan, omurgasız 
bir İslâm’dır. Umran, İslâm’ı tarihsel misyonuyla 
almaktadır.

Umran “umutsuzluk ortamında umut olmayı”, 
kendisine bir görev bilmiştir. Çünkü o fiziki yenil-
gilerin de, başarıların da nihai olmadığına, bunla-
rın manevi kazanım ve kayıplarla daha kapsamlı 
bir envantere sahip bulunduğuna inanmaktadır. 

Bunun için özgüven önemlidir ama bunun ar-

kasında “Sırat-ı müstakim (dosdoğru yol)” temel 

esprisi esastır. Çünkü ikame edici iktidar olgusu 

bile bir nihai iktidar değildir.

Yayın ile muhatabı arasında kar-

şılıklı gizil bir ilişki vardır. Yazar, 

adresi belli olmayan bir dosta mesaj 

göndermekte, okuyucu da çoğu kere 

yüz yüze gelemediği bir dostundan 

mesaj almaktadır. Bu süreç tek yön-

lü değil karşılıklı olarak işlemek-

te, birbirlerini etkilemektedirler. 

Şüphesiz bu ilişki biçimi sorunsuz 

değildir. Bu sorunların başında se-

viyeyi ayarlayabilmek gelmektedir. 

Okuyucu seviyesini ayarlayabilmek 

her zaman kolay olmamaktadır; 

yazılanlar bazen yukarıda askıda kalabilmekte, 

bazen de beklenenin alt düzeylerinde seyredebil-

mektedir. Dergileri geliştiren en önemli etkenler-

den birisi yazarın okuyucudan aldığı uyarılarım-

lardır. İstenen sonucu elde edebilmek için benim 

saygıdeğer okuyucuya tavsiyem, peşin yargıların 

ötesinde, çağrıya duyarlı olmak; bunun için de 

sağcı, gelenekçi, muhafazakâr, iktidarcı ve benzeri 

eğilimlerin ötesinde genel geçer bir tutum sergile-

yebilmektir. İnsan olmak, Müslüman olmak hak-

kaniyetli olmak da bunu gerektirir.

Bir dergi olarak yaklaşık çeyrek yüzyılını ge-

ride bırakan Umran gerçekten de kendine has 

özellikleriyle başlı başına bir okul olmuştur. Yaza-

rıyla, okuyucusuyla önemli bir gelişme göstermiş, 

başlangıçta öngörülen ve yukarıda kısaca belir-

tilen ilkeler artık iyice oturmuştur. Başlangıçtaki 

yazarlara, misafir yazarların yanında, özellikle son 

on beş yıl içinde önemli isimler katılmış, önceki-

ni ikiye-üçe katlamıştır. Ki 

bu merkez kadro, bir dergi-

nin istikrar ve sürekliliği için 

çok önemlidir. Umran’ın hiç 

aksamaksızın, İslâmi hassa-

siyetleri esas alarak -Allah’ın 

izniyle- çıkmaya devam et-

mesi bu istikrar ve kararlılı-

ğın göstergesidir. Allah’tan, 

yazarlarıyla, okuyucularıyla, 

daha nice sağlıklı ve verimli 

Umranlı yıllar dilerim.
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  YAZI vE SİMÜLASYON: DERRIDA’NIN ÜZÜLDÜĞÜ ÇAĞ

P ostmodern ol-
duğu söylene-

gelen bir Cezayir 
Yahudi’si olduğu 
için uzun zaman 
Fransa’da akade-
mik dünyaya ka-
bul edilmeyen dil-
bilimci ve felsefeci 
Jacques Derrida’yı 
şöhrete kavuşturan 
tezi yazı üzerin-
den Batı metafiziği dediği şeyin üzerine sağlam 
bir eleştiri olan deconsturiction bizdeki yaygın 
tercümesi ile yapısökümü teorisidir. Çok basite 
indirgemek pahasına yapısöküm, metnin doku-
suna nüfuz eden hegomonik dil yapısının deşifre 
edilmesidir. Yapısöküm yöntemi, yıkarken tekrar 
yapmaya çalışmayı kapsar. Bu yöntem vasıtasıyla 
özellikle dildeki ve kavramlardaki farklılaşmaya 
ve ikircikli anlamlara dikkat çekilmesi de müm-
kün olur. Onun çalışmalarının merkezinde dil ve 
yazı ilişkisi esastır. 

Temel tespiti, Batı felsefesi tarihi boyunca yazı-
nın, konuşmanın ikincil bir türevi, bir sapkın biçi-
mi olarak düşünüldüğünü ileri sürer. Sözün dop-
dolu mevcudiyeti karşısında yazı, sahipsiz, öznesiz 
ve mesnetsizdir. Sözün sahibi sözün elinden tutar-
ken yazı, düşünce için bir düşkünlük ve acziyet 
olarak damgalanmış ve bastırılmıştır. Saussure’den 

Rousseau’ya ve 

Husserl’e bütün 

Batı metafiziği Pla-

toncu söz-logos 

merkezli tavrın 

hükmü altında-

dır. O safını yazı-

dan yana kurar ve 

metnin dışında bir 

hakikat yoktur so-

nucuna varır.

Bütün bunlarla 

söze başlama nedenim sanal dergicilik olgusunu 

yazı, metin, anlam ve hakikat ilişkisi üzerinden 

ele almak istemem. Tam da bu nedenle yazı ve 

fark üzerine yazmış olan Derrida’nın üzüleceği 

bir çağda yaşıyoruz. Çünkü internet ya da sanal 

âlemde yazı bir simülasyona dönüştü ve bu da 

“metnin sıfır derecesini” (Roland Barthes’e selam 

edelim burada) ya da yazının kutup iklimini ya-

rattı. O yüzden bu çağda dergicilik her biçimi ile 

mahzundur tıpkı yazı gibi.

Bu tespitlerden sonra mecmua ile web sitesi 

arasındaki farkları ve yeni cehalet iklimi içerisin-

de Jacques Ellul ile Baudrillard arasında “sekerek” 

ve Derrida’ya da ağıt yakarak yazının ölümünden 

söz edebiliriz. Bu çerçevede sanal dergicilik adını 

taşıyan mahzun varoluşu analiz edebiliriz.

Yaşadığımız çağda entelektüelin yerini televizyon starları ya da 
tartışma programcısı kanaat önderi uzmanlar aldıkça dergiler de 
kriz içindeler. Doğrusu tam da bu nedenle elektronik dergicilik yazılı 
kültürü korumaya almak isterken onun ölümünü hızlandırmaktadır.

Yazı ve Simülasyon: 
Derrida’nın Üzüldüğü Çağ

Dilaver DEMİRAĞ
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Teuth’un Saf Zehiri: Söz Yazı Olunca

Platon ünlü metni Phaedros’ta yazının söze 
nasıl darbe vuracağını anlatır. Derrida da bu her-
metik haylazlığı sahiplenir ve Platon’un protesto-
suna Aristocu bir karşı saldırıda bulunur. Platon 
yazının hafızaya nasıl düşman olduğunu anlatır 
burada. 

“Hikâye ederler ki Mısır’da, Naukratis yakının-
da, bu memleketin eski tanrılarından biri yaşardı. 
Bu tanrının kutsal işareti, bildiğin gibi, ibis dedik-
leri bir kuştu. Tanrının adı da Theuth idi. Sayıyı, 
hesabı, geometri ve astronomiyi, tavla oyununu 
ve zarları, nihayet -haberin olsun- yazıyı ilk bulan 
işte bu Tanrıdır. Öte taraftan 
aynı çağlarda, bütün Mısır’a 
Thamus hâkimdi; memle-
ketin yukarı taraflarında, 
Hellenlerin Mısır Thebaisi 
dedikleri şehirde otururdu. 
Bu şehrin tanrısına Mısırlılar 
Ammon derler. Theuth bir 
gün Thamus’un yanına gitti, 
bulduğu sanatları ona gös-
terdi ve bunları bütün Mı-
sırlılara tanıtmak gerektiğini 
söyledi. Kral, bu sanatlardan 
her birinin ne işe yaradığını 
sordu, Theuth anlattıkça, işe 
yarar bulduklarını övüyor, 
işe yaramaz bulduklarını 
kötülüyordu. Söylendiğine göre Thamus, sanat-
lardan her biri hakkında Theuth’a beğenme veya 
beğenmeme ifade eden birçok şeyler dedi. Bunları 
bir bir söylemek uzun sürer. Sıra yazıya gelince 
Theuth : “Ey Kral, dedi, işte bir bilgi ki bunun 
sayesinde Mısırlılar daha bilgili ve geçmişi hatır-
lamaya daha yetili olacaklar. Bilginin de, belleğin 
de ilacını buldum!” Kral cevap verdi “Ey eli hü-
nerli Theuth! Bu dünyada kiminin elinden sanat 
yaratmak gelir, kiminin elinden de bu sanatın 
onu kullanacaklara fayda mı, zarar mı getireceğini 
kestirmek. Harflerin babası olan sen, kendilerine 
duyduğun sevgi dolayısıyla, verecekleri neticenin 
tam aksi bir neticeyi onlardan bekliyorsun. Harf-
leri öğrenenler, artık belleklerini işletmeyecekleri 
için, unutkan olacaklar: işte bu bilgiyi elde etme-
nin sonu! Yazıya güvendikleri için, etraflarındaki 
şeyleri içerden kendi kendilerine hatırlayacakları 
yerde, dışardan, kargacık burgacık izler sayesinde 

hatırlamaya çalışacaklar. O hâlde sen bellek için 
değil, hatırlama için bir ilaç buldun. Öğrenime 
gelince; sen öğrencilerine ancak gerçeğe benzer 
şeyleri öğretirsin, gerçeğin kendini değil. Bunlar, 
senin harflerin sayesinde, öğretmensiz olarak gırt-
laklarına kadar bilgiye gömüldüler mi, çoğu za-
man hiç bir şeyi doğru dürüst düşünemedikleri 
hâlde kendilerini bilgin sanacaklardır. Sonra, ger-
çekten bilgili adam değil de bilgili adam bozması 
oldukları için, çekilmez, bir şey olacaklardır !”1

Böylece söz ile yazı arasındaki gerilimi ortaya 
koyan bu metin nedeni ile Derrida Platon’u eleşti-
rir. Ancak Derrida yazıyı ne kadar savunup yücel-

tirse yüceltsin Kral Thamus 
haklı çıktı. Yazı insanları 
bilgiç yaptı bilgin değil, yazı 
insanları bilgi taslayan yaptı 
bilge değil ama en önemlisi 
yazı hafızanın yıkımı oldu.

Derrida Platon’un ya-
zıya yönelik tutumundaki 
çifte anlamlılığa Pharmekia 
isminin geçtiği bölüm üze-
rinden ulaşır ve Pharmakon 
olarak ilacın çift değerli ni-
teliğine dikkat çeker, hem 
deva hem zehir. Yazı böyle 
bir nitelik taşımakla birlikte 
sözel kültürün de taşıyıcı-
sı oldu. Ancak Derrida’nın 

aksine söz düştükçe yazı da düştü. İmaj iki ger-
çekliği de ortadan kaldırıp hakikat denen anlamı 
buharlaştırdı.

Bu olguya girmeden önce yazının modern ve 
modern öncesi serüvenine kısaca değinmekte fay-
da var. Yazmak tarih boyunca bir ayrıcalıktı. İlk 
Sümer ve Mısır’dan başlayarak yazı özel bir kastın 
yazıcılar kastının işiydi. Bu ayrıcalık iki şey ile or-
tadan kalktı matbaa ve okul. İkisinin de ulus dev-
letle birebir ilişkisi olduğu gerçeğinden hareket-
le ulus devletin matbaalarda bastırdığı alfabe ve 
diğer okul kitapları ile okul tarafından sağlanan 
yaygın eğitim sonucu toplumun büyük bir ço-
ğunluğu okuryazar oldu. Ancak okur-yazar olmak 
belirli türden yani yüksek kültür içeren metinle-
ri okumak için yeterli değildi. Bu anlamda mo-
dern öncesi yazıcıların, hafızların, rahiplerin ve 

1 Eflatun, Phaidros, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s.110-
112.

Okur aktif olarak zihnini işleten 
birisidir, buna mukabil görme 
kendini olduğu gibi sunan bir 
eylemdir. Bu nedenle de eğer 
özel bir film gibi görsel yapıt söz 
konusu değilse görsellik aktif 
bir zihinsel çaba talep etmez. 
Hâl böyle olunca dünya imaj-
lar dolayımında şekillenen bir 
bilişin konusu olur ki bunun da 
adı simülasyondur.
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ulema denilen kesimin yerini başka bir sınıf aldı; 

entelektüel. Yüksek kültüre aşina olan bu insan-

lar aydınlanmanın hakikat bilgisine sahip ve onu 

toplum katına indirecek, akli becerilerde yetkin 

insanlardı. İşte dergi de böyle bir sürecin ürünü 

olarak modern çağda ortaya çıktı. Zamanla popü-

ler dergiler yüksek kültür dergileri ayrımı oluştur. 

Magazin dergileri özel ilgiye hitap eden hobi tarzı 

dergicilik iken daha kapsamlı konulara değinen 

siyasi, sosyolojik ya da genel dergiler daha az ama 

daha önemli okura hitap ediyordu.

Peter Sloterdijk bütün bir modernite serüveni-

nin temeli olan hümanizmin okuma ve yazı üzeri-

ne kurulu olduğuna dikkat çeker.

“Böylece, bütün hümanizmlerin temelinde 

yer alan ortaklaşmacı hayal, tarafların kanonik 

okumalarla, kendilerine esin veren gönderile-

re duydukları ortak sevgiyi keşfettikleri yazınsal 

bir toplum modeline dayandırılabilir… Burjuva 

hümanizmi tözü gereği, gençliği klasikleri oku-

maya zorlamaktan ve ulusal okumaların evrensel 

geçerliliğini iddia etmeye tam yetkili olmaktan 

başka bir şey değildi. Bunun için burjuva ulus-

lar da bir ölçüde yazın ve posta ürünleriydiler; 

uzaktaki hemşehrilerle düpedüz hayranlık uyan-

dıran ortak-yerli yazarların, birbirlerine sempa-

tiyle bağlanmış okurlarıyla yazgısal bir dostluğun 

kurgularıydılar.

Bu dönem günümüzde geri getirilemez bir bi-
çimde geçip gitmiş görünüyorsa, bunun nedeni, 
insanların süfli bir ruh hâli içinde artık yazınsal 
görevlerini yapmak istemeyişleri değildir; ulusal 
burjuva hümanizm çağının sonu gelmiştir, çün-
kü dostlardan oluşan bir ulusa, sevgi esinleyerek 
Mektuplar yazma sanatı, ne kadar profesyonelce 
icra edilirse edilsin, modern kitle toplumunun sa-
kinleri arasındaki uzaktan iletişim bağını kurmaya 
yetmemektedir”2

Yazılı kültür üzerinden bir ortak ulus doğar 
okurlar ulusu. Bu ulus, kendi içinde çeşitli bu-
dunlara ayrılsa da ortak bir cemaati oluştururlar. 
Bu cemaatin liderleri de söz ve yazma ustası, bilgi 
tanrıçası Minerva’nın yeryüzündeki izdüşümleri 
olarak aklın hakikatini dillendiren entelektüel-
lerdir. Entelektüellerin buluşma yeri ise dergi ol-
muştur. Ama yaşadığımız çağda entelektüelin ye-
rini televizyon starları ya da tartışma programcısı 
kanaat önderi uzmanlar aldıkça dergiler de kriz 
içindeler. Doğrusu tam da bu nedenle elektronik 
dergicilik yazılı kültürü korumaya almak isterken 
onun ölümünü hızlandırmaktadır.

Kısacası şu anda krize giren okuryazarlık ya da 
yazının krizi bir çağın da yavaş yavaş son bulmak-
ta olduğunun göstergesi. Sürece katkıda bulunan 
olguları ele almaya devam edelim.

Göz Söz ve İmaj:                                                
Gösteri Toplumunda Okur Olmak

İmaj ile sembolion olarak suret iki farklı gerçe-
ğe işaret eder. Sembolion kavramının ifade ettiği 
taşımak, geçişkenlik ya da aracılık etmek hakikat-
le ilişkilidir. Sembol sizi aşkın bir hakikate götü-
rür, tezhip, hat, ebru vb. kitap sanatları salt bir 
tezyin değil kulun yeryüzü ile kurduğu ilişkinin 
bir dışa vurumudur. Tüm bu süsler tamamlanmış 
olan yaradılışın düzenlenemeyeceğini, bu anlam-
da insanı üretemeyeceğini, olsa olsa mükemmellik 
mekânı olan yeryüzünü tezyin edeceğimiz gerçe-
ğinin bir parçasıdır. Dolayısıyla tevhidi bir hakikat 
ikliminin ürünü olan sembol aşkın gerçekliğe işa-
ret eder. Bir anlamda biz ayetlerimizi afakta ve en-
füste göstereceğiz şeklindeki ilahi sözün görselleş-
mesidir. Adeta sizle konuşarak ben kendi başıma 
bir hakikat değilim ben beni de aşan ilahi hakika-
tin bir yansıması, ona işaret eden bir suretim der. 

2 Peter Sloterdijk, İnsanat Bahçesi İçin Kurallar, çev. Mustafa 
Tüzel, Everest Yayınları, İstanbul, 2001, s.9.

Dergi yazısı kitap yazısından zordur, 
çünkü sınırlı bir yer içinde okura konu 
hakkında bilmesi gereken temel bilgileri 
buna ilişkin kendi yorumunuzu da kata-
rak vermeni gerekir. Özetleme faaliyeti 
o bilgiyi sizin iyice öğrenip, sonra bilgiyi 
zihninizde yoğurup başka bilgilerle de 
birleştirip, sonrada o bilgiyi kişiselleşti-
rip kendinize ait kıldığınız bir sindirme 
hâlidir. Bir besinin kan yoluyla hücrele-
re taşınması gibi o bilgiden kalan özdür. 
Bu bakımdan çok konsantre olduğundan 
içinde en az bir kitap kadar bilgi olan, 
ama bir kitabın bilgisinin en yoğun şek-
lini içinde taşıyan saf bir besin gibidir.
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İmaj ise beni aşan benden öte olan bir gerçeklik 
bir hakikat yoktur boşa arama ben ne suretim, ne 
sembol ben kendi başıma bir hakikatim benden 
öte bir gerçek, benden gayrı bir şey yoktur der. 
Dolaysıyla iki hakikat re-
jiminin yansımasıdır.

Baudrillard’an önce 
imajların hakikat hâline 
gelme sürecine ışık 
tutan Ellul, imajla-
rın sözün sonunu 
getirdiğini söyler. 
O Baudrillard’ı ön-
celercesine imajın 
hakikat noktasında 
boş olduğunu imajın 
hakikati dile getireme-
yeceğini belirttikten 
sonra imajlara olan 
düşkünlüğümüz ne-
deni ile sözün gücü-
nü kaybettiğine dikkat 
çekerek sözün de içi boş bir anlatı olabileceğini 
belirtir.

“Söz çifte kullanımını reddettiğinde zorunlu 
yalana ve taklide dönüşür. Böyle bir durumda, 
söz yalnızca gerçeklikten söz etme talebinde bu-
lunduğunda, çok hızlı bir şekilde imajın gerisinde 
kalır ve canlılığını ve ciddiyetini yitirir. İmaj çok 
daha fazla etkili hâle gelir ve söz hakikatini bü-
tünüyle kaybeder; insanlar, o sırf pratik bir şeye 
dönüştüğü için, kendilerini söylenen şeye bağla-
maktan vazgeçerler.”3

Böylece doğası gereği imajinatif bir olgu olan 
internette söze ve yazıya darbe vurmuş olur. El-
lul yazı ile imaj arasındaki farklı gerçeklere ve 
faaliyetlere yönelik farka dikkat çekerken imajın 
insanı tefekküre düşünmeye ve pür dikkat dav-
ranmaya yöneltmediğini dolaysıyla da hakikat ile 
bağ kurmak gibi bir amaca hitap etmediğini ifade 
eder.

“Dahası, görme ve dil, düşünmenin farklı tür-
lerini de belirlerler.’ Yazılı dil, uzun ve dikkatli bir 
süreci gerektirir. Gözlerim sözleri teker teker izler 
ve dolayısıyla bir anlamalar serisi birbirine bağla-
nır. Düşünce, bu sözler dizisi eksenine göre geli-
şir. Anlamaya çalıştığım şeyin unsurları, art arda 

3 Jacques Ellul, Sözün Düşüşü, çev. Hüsamettin Aslan, 
Paradigma Yayınları, İstanbul, 2012, s. 42.

birbirine bağlanırken, sürekli olarak bilgi alırım. 
Düşünceler, ben cümleyi takip ederken, tedricen 
yerlerini alırlar. Cümle, belirli bir süre içinde, 
bilgim zorunlu olarak adım adım akıl yürütme 
biçimini alacak şekilde açılır. Bilgim, bu dilin 
kıvrımlarını izleyerek, cümlede kesin bir sürek-

lilik, kelimeler arasındaki ilişkide 
bir rasyonalite bulunduğunu 

varsayarak ilerler. Nihayet, 
bilgi daima bilinci gerekti-
rir. Dil, rasyonaliteyle do-
natılmıştır; öteki kişinin 
bana söylediği şeyi anla-

ma ihtiyacı duyarım ve 
bunu yalnızca, söyle-
diği şeyin yapısında 
bir rasyonalite varsa 
gerçekleştirebilirim 

(rasyonalite bunun 
yeterli nedeni değildir, 
fakat zorunlu şartıdır). 

Bu yüzden dil, yalnızca 
beni yeni bilgiye değil, aynı zamanda genişlemiş 
ve gelişmiş bilince götüren bir bilinçli işleme de 
çağırır.

İmajlara dayalı işaretleriyle vizüel dünya bü-
tünüyle başka bir düzene aittir. İmaj bizi hemen 
bir totaliteye götürür. O bize bir bakışta, muhte-
melen ihtiyaç duyabileceğimiz enformasyonun 
tamamını verir. O, imajın kendisinin yaptığından 
daha farklı olarak madde madde gösterme veya 
birleştirme ihtiyacı duymayacağım bir bilgi rezer-
vini dağılır: yani, uzaysal olarak dağıtır. İntikal, 
imajla aynı uzay içinde lokalize olduğum sürece 
anında gerçekleşir, imaj, beni, herhangi bir ön 
eleştiri olmaksızın ikna eden delil kategorisine 
ait enformasyona götürür. Bir tanığın tanıklığı 
(tanıklık “güvenilirlik” ten yoksundur) veya akla 
dayalı ispatlamanın kabulü konusunda tereddüt-
ler varken, fotoğrafın çoğu zaman delil sayılması 
gariptir.”4

Ancak Ellul, Derrida gibi yazıdan yana saf 
tutmuşların tersine yazı ile hakikat ilişkisini yok 
sayar. Ona göre yazı da son tahlilde bir imaj bi-
çimidir. Ellul’un açtığı yolda ilerleyen Debord ve 
Baudrillard imajinatif hakikat olgusunu geliştir-
diler. Toplumun devasa bir imajlar yığını hâline 
geldiğini söyleyen Debord adeta Baudrillard’a al 

4 Jacques Ellul, a.g.e., s.47.
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bu pası der gibidir. Çünkü onun gösterge değeri 

kavramı ile seyirlik toplumun imajlarla hipnoti-

ze olmuş yaşantısı arasında yakın bir ilişki vardır. 

Çünkü ‘enformasyon toplumu’ denen günümüz 

dünyasında en büyük üretim tarzı imajdır yani 

seyirlik metalar ya da metaların seyirlik nesneler 

hâlini almasıdır. İmajların görünüşünün gerçeklik 

hâlini aldığı bir toplumsal dünyada her şey gös-

teriye dönüşür. Gösteri varoluşun tersyüz edile-

rek gösterişli bir görünüşe indirgendiği anlamına 

gelir. Görünüş varoluşun yerini aldığında, gösteri 

olur. Başka bir ifadeyle görünüş anlamın kendisi 

hâlini alır ve böyle olduğunda hakikat rolü oynar.

“Modern üretim koşullarının hâkim olduğu 

toplumların tüm yaşamı devasa bir gösteri biri-

kimi olarak görünür. Dolaysızca yaşanmış olan 

her şey yerini bir temsile bırakarak uzak laşmış-

tır. Yaşamın her bir görünümünden kopmuş olan 

imajlar, bu yaşamın birliğini yeniden kurmanın 

artık mümkün olmadığı ortak bir akışta kayna-

şırlar. Kısmî olarak göz önünde bulundurulan 

gerçeklik, ayrı bir sahte-dünya olarak, salt seyrin 

nesnesi olarak, kendi genel birliğinde sergilenir. 

Dünyasal imajlardaki uzmanlaşma, aldatıcı şeyin 

hakikatle yüz yüze gelmekten kaçındığı özerkleş-

miş imaj âleminde kendini tamamlanmış bulur. 

Genel anlamda gösteri, yaşamın somut tersyüz 

edilişi olarak, canlı olmayanın özerk devinimidir. 

Gösteri bir imajlar toplamı değil, kişiler arasında 

var olan ve imajların dolayımından geçen bir top-

lumsal ilişkidir. Gösteri, ne bir görüntü dünyası-

nın suiistimal edilmesidir ne de imajların kitlesel 

yayılma tekniklerinin ürünüdür. Gösteri, daha 

ziyade somutlaşmış ve maddi olarak ifade edilen 

bir Weltanschauung’dur [dünya görüntüsü]. Bu, 

nesnelleşmiş bir dünya görüntüsüdür”5

Zevk, hayranlık ve şaşkınlıkla gözlerini dike-

rek imajlar dünyasına odaklanan daha doğrusu 

dikizleyen6 seyirci ise sirkte gibidir. Debord’un 

ifadesi ile “Seyirci düpedüz hiçbir şey bilmeme-

si gereken ve hiçbir şey hak etmeyen biri olarak 

varsayılır. Çoğunlukla bundan sonra ne olacak 

5 Guy Debord, Gösteri Toplumu, çev. Ayşen Ekmekçi, Okşan 
Taşkent, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996, s. 13-14.

6 Burada Martin Jay’ın scopic regime kavramına gönderme 
yaparak imajın bakışı kendine çekmesi ona kilitlenmiş bir 
biçimde bakılması olgusuna dikkat çekilmekte. Jay sanatla 
görme arasındaki ilişki üzerinden dünyayı görme biçimimize 
değinir. Bu göz merkezci diyeceğimiz bir görsellik rejimidir.

bakalım diye izleyenler asla eyleme geçmez: İşte 
seyirci olmanın vazgeçilmez koşulu budur.”7

Okuyucu olmakla seyirci olmak arasındaki 
farkta burada yatar. Okur aktif olarak zihnini işle-
ten biridir, buna mukabil görme kendini olduğu 
gibi sunan bir eylemdir. Bu nedenle de eğer özel 
bir film gibi görsel yapıt söz konusu değilse gör-
sellik aktif bir zihinsel çaba talep etmez. Hâl böyle 
olunca dünya imajlar dolayımında şekillenen bir 
bilişin konusu olur ki bunun da adı simülasyon-
dur. Zira hakikat kavramının zedelendiği bir baş-
ka postyapısalcı düşünür Baudrillard’ın simülas-
yon yani taklit ancak artık bir gerçek sahte, asıl 
olan taklit olan ayrımın ortadan kalktığı anlamı 
imaja hapseden bir karadelik olarak tanımlayaca-
ğımız hayaletimsi gerçeklik, artık anlamı da atar. 
Toplum yerini her şeyi, her anlamı yutan, görün-
tülerle mest edilen ya da ayartılan yığın olarak 
kitleye bıraktığından kitle ile simülasyon arasında 
güçlü bir bağ vardır. Anlam ve hakikat toplum-
sallık dediğimiz olguya aitken, imajların boş uza-
yında dolaşan simülasyonlar kendinden başka bir 
şeye gönderme yapmaz.

Hiper Modern Çağın Hızlandırılmış Zaman Dizisinde 
Anlamın Karadeliği Olarak Kitle

Bu anlamda suret ile temsil olunan hakikat re-
jiminde yazı bir sembol iken imaj çağında video 
esastır. Tam da bu nedenle sanal dergicilik denen 
şey adı gibi sanal bir olgudur. Sanal dergicilik de-
ğil sanal habercilik olur, yani bu çağda dergi değil 
sürekli ve hızla akan enformasyon olarak haber 
ya da malumat söz konusudur. Oysa dergi bir ha-
kikat rejimine ve bunun önemli bir ögesi kurucu 
değeri olan anlama yaslanır. Metin anlamla ilişki-
lidir. Oysa tüketimci pan-kapitalizmin bir ürünü 
olan hipermodernite çağında anlam değil enfor-
masyondur öne çıkan. 

Dergi, okur diye bir özneye hitap eder, oysa 
enformasyonun hedefi kitledir. Enformasyon sa-
dık takipçiler, takip ettiği metin ile samimi bir 
ünsiyet geliştiren okura dayanan derginin tale-
binin zıddıdır. Enformasyon doğduğu anda ölen 
hızlandırılmış zaman algısının ürünüdür, çabuk 
tüketilmeye uygundur ve onun en iyi örnekliği de 
twitterdır. Düşüncenizi çok kısa (ilk başlarda bir 
cümle kadarken şimdilerde kısa bir paragraf ka-
dar) bir biçimde ifade etmeniz istenir. Eğer süslü 

7 Guy Debord, a.g.e., s.137.
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parlak ama çoğu kez anlam olarak boş, bir anlam-
da imajinatif metinler üretiyorsanız asla sadakati 
olmayan, beklentisini karşılamadığınız anda sizi 
terk eden takipçilerinizin sayısını çoğaltırsınız, ya 
da bir tür röntgencilik faaliyetini ima eden ünlü/
şöhretli kişiler olarak kimi zaman kendi etkinlik-
lerini, bizde ise çoğunlukla enformatik gündemin 
salatası olarak gündeme dair fikirlerinizi ifade ede-
rek hayran takipçiler edindiğiniz bir ortamdır bu.

Baudrillard’ın simülasyon teorisinde kitle anla-
mı emen ama geri yansıtmayan bir kara delik gibi-
dir. Onun belirttiği gibi kitlede anlam denen şeye 
kayıtsızdır, onlar bir şey yapmaktan çok seyretme-
ye meyillidirler. Tam da bu yüzden denen cıvık 
yığışma olarak kitleler bir şey iletmezler. (Onlar) 
“Politikaya ve toplumsala ait iyi bir iletici olma-
dıkları gibi, daha genelde iyi bir anlam ileticisi de 
değildirler. Her şey onların üstünden kayar gider. 
Onları her şey mıknatıslayabilir. Oysa bütün bun-
lar kitlelerin üstünde hiçbir iz bırakmadan uçup 
gider. Sonuç olarak kitlelere yapılan çağrı her za-
man yanıtsız kalmıştır denebilir. Kitleler kendile-
rine yapılan bu çağrıları birer ışık demetine dö-
nüştürüp dalga dalga yaymaya kalkmazlar. Tam 
tersine Devlet, Tarih, Kültür ve Anlam’ın çevresin-
de oluşturulmuş ışık demetlerini emerek ortadan 
kaldırırlar. Onlar tepkisizliktir, tepkisizliğin, nötr 
olanın gücüdür.”8 Dedikten sonra anlamın zede-
lenmesi meselesi ile kitle arasındaki bağa dikkat 
çeker:

“Onlar anlam yerine gösteri istemektedirler. 
Hiçbir çaba onları içeriklerin ya da kodun cid-
diyetine inandırmada yeterince kandırıcı olama-
mıştır. Gösterge isteyen insanlara mesaj verilme-
ye çalışılmaktadır. Oysa onlar içinde bir gösteri 
olması koşuluyla tüm içeriklere tapmaktadırlar. 
Yadsıdıkları şey anlamın “diyalektiğidir”. Onların 
aldatılıp kandırıldığını ileri sürmek de boşuna uğ-
raşmaktır. Bu ikiyüzlü varsayım anlam üreticile-
rinin entelektüel bir rahatlığa kavuşmak için ileri 
sürdükleri bir varsayımdır… Kitleler, tam tersine 
kendilerine verilen anlam ültimatomuna karşı 
gösteri istediklerini belirtirken tam anlamıyla öz-
gürdürler. Çünkü anlamın bu saydamlığından ve 
bu politik iradeden, ölümden çekindikleri kadar 
çekinmektedirler. Kendi anlayışları doğrultusun-
da, bütün söylemleri tek ve temelsiz irrasyonel bir 

8 Jean Baudrillard, Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da 
Toplumsalın Sonu, çev. Oğuz Adanır, Doğu-Batı Yayınları, 
2.Baskı 1991, s:8.

boyuta, göstergelerin anlamını yitirdiği ve büyü-
nün başladığı, bir noktaya, yani görülene indirge-
yerek, ona karşı gelmektedirler.”9

Hâl bu olunca anlam üretimine yönelmiş yazı 
da can çekişir. Zaten hipermodernite çağında her 
şeyin bir tüketim ürününe dönüşmesi ile yazı da 
bir tüketim ürünü hâline geldi. Hiper modernite 
denen ve postmodernliğin bile daha üstünde olan 
bu evrenin belirleyicisi siber teknolojiler ve üretil-
miş tüketiciler üzerinden pan kapitalizm dediği-
miz olgunun hayat ritmini hızlandırarak birey de 
dâhil her şeyi eritip, sıvılaştırıp akışkan hâle sok-
ması ile belirlenen şedid bir evre. Bunun bir üst 
evresi ise artık insanlığın robotlar ve yapay zekâ 
ile dönüşeceği post hümanist-trans modernite ev-
resi olsa gerektir.

Hiper modernizm, nesnenin, nesnenin ni-
telikleri ile değiştirildiği bir dünyayı şart koşar. 
Teknolojinin yükselmesinden doğar ve teknolo-
ji ile biyoloji arasında ve daha da önemlisi bilgi 
ve madde arasında bir yakınlaşmayı hedefler. Bu 
anlamda trans hümanizm. post hümanizm gibi 
akımlar tam da bu nesne odaklı toplumsal yapının 
ürünleridir. Hiper modernizm, meşruiyetini doğal 
sınırlamaları aşmak için yeni teknolojinin değeri 
üzerinde durarak oluşturuyor ve nesneye dayalı 
bir geçmişin esnek, nitelik odaklı bir tekno top-
lumsallık uğruna işten çıkarılmasını talep ediyor.

Hiper Batı dillerine Grekçeden geçmiştir. Kav-
ramda daha çok fazlayı, taşmayı, aşmayı ve aşırı-
lığı içeren bir terim. Günümüzde bu evre, fazlayı, 
aşırılığı, yoğunluğu, sürekli aşmayı, normun ya 
da çerçevenin ötesinin de ötesine geçmeyi nite-
ler; en yüksek ve sınır durum gibi anlamlara ge-
lir hiperlik durumun modernite ile birleştiğinde, 
moderniteye özgü eğilimlerin yoğunlaşması, ra-
dikalleştirilmesi ve şiddetlenmesi anlamına gelir. 
Hiper modern, birey için kullanıldığında, bireysel 
aşırılık (tüm istekleri hemen karşılama, peşinde 
koşulan yoğunluk, mutlak’ı elde etme çabası) ve 
kendini aşma, ticaret mantığının egemenliği; bir 
normun ya da bir çerçevenin ötesi, bir evrim de-
mektir. Hipermodernlik dediğimiz sosyal süreçte 
esas olan bireydir artık yeni liberalizm adı verilen 
ama özü vahşi kapitalizm olan sürecin kült isim-
lerinden Thatcher’in ünlü deyimi ile toplum diye 
bir şey yoktur, bireyler vardır ve o birey özgür 
olma komutu ile sahnededir.

9 Jean Baudrillard, a.g.e., s.12.
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Hiperodernite de birey yeni bir varlık türü 
hâline gelmeye zorlanır çünkü Hipermodernizm 
yeni ve tuhaf hiper-birey’i yarattı; kartezyen ya da 
monad olarak özne-ben ve onun aşkın benliği gibi 
bir şey olmayan bir birey, çünkü bu yeni benlik 
yüzüyor, tüm dünya ufuklarından uzaklaştı, tas-
fiye edildi. Hiper-bireyin, sosyal birlikle, tarih, 
toplum ya da herhangi bir idealist, ütopik proje 
ile bağlantısı yoktur. Bunların hepsi geçmişi ka-
rakterize eder. Aşırı ve aşkın birey kendi başına 
bir dünyadır.

“Hipermodernite, tüm ütopik projelere sıvı 
döker, çünkü bu tür projeler onların arkasında 
tarihsel bir anlatı öneriyor. Hipermodern bireyin 
geçmişle ya da gelecekle hiçbir bağlantısı yoktur, 
aslında önceki anla hiçbir bağlantısı bile yok, za-
mansız, boşluksuz bir biçimde var olduğu için, 
tarihsiz ve modüler bir şimdi. Hiper modernitede 
zamanın yapısı modülerdir: her biri izole edilmiş 
olan ve önceki herhangi bir anla veya gelecekteki 
herhangi bir anla hiçbir ilişkisi olmayan ardışık 
anlardan oluşur. Bireyin ontolojisi, her bir anda, 
diğerlerinden kopuk olan, her anın duyusal haz-
zını kazanmasını sağlayan ahlaki bir hedonizmdir. 
Sonuç olarak, hiçbir değer yoktur ve vizyonlar 
yoktur ve hepsinden önemlisi, bireyin herhangi 
bir geleneksel sosyal oluşumlarla bağlantısı yok-
tur. Kendi başına, bağlantısı kesilmiş, modüler 
ve tarihsel bir göçebe oldu. (Dolayısıyla, tehlikeli 
yalnızın ortaya çıkışı, yeni bir antropolojik hiper-
modernite türüdür). Batı tarihinin aşkın benliği 
iken o aslında onu Yunanlılara kadar geri götüren 
tarihi bir akışa gömülü olan nesnel bir varlıktı, Hi-
permodern bireyinse siber aydınlığın ışımasından 
başka hiçbir şeyle bağlantısı yoktur.”10

Hiper modern bireyin, tüm ütopik projelerden 
ve topluluk duygusundan bağlantısı kesildiği-
ne göre -artık dünya içinde, bir veya başka sos-
yal gruplaşmanın parçası olarak toplanabileceği 
bir dünya alanı yok- bu sürecin gerçekleşmesini 
sağlayan yeni medyayı kullanarak kendisini bir 
elektronik yer imine dönüştürür. Facebook’ta hi-
permodern birey, kendi web sitesi ve kendi vide-
oları ile siber uzayda benzersiz bir varlık hâline 
gelir; teknoloji şimdi onu devasa yapmak için 
dönüştürür. Herhangi bir ölçek ilişkisi ile oran-
tılı olmayan bu durum onu herhangi bir gruba 

10 John David Ebert, On Hipermodernty, Culturel Discourse 
https://cultural-discourse.com/on-hypermodernity/

veya sosyal medyanın sanal topluluklarına bağlar. 
Hiper modernitede medeniyet artık nüfusunun 
toplamı hâline gelmiştir: o artık ahlakı olmayan, 
herhangi bir değere bağlı olmayan, motive ola-
mayan, tatmin elde edemeyen, vizyonsuz, anlık 
memnuniyet elde etmeye odaklanan bir bireyler 
gezegenidir.

Öte yandan tüm toplumsal yapılar hızlanan 
hayat ritmi içinde dağılmaya başlamıştır. Harmut 
Rosa’nın tespitleri ile sosyal hızlanmanın neticesi 
olarak yaşam dünyası da parçalanmıştır 

“Teknik, sosyal ve kültürel yeniliklerin sayısı, 
dramatik bir şekilde artmaktadır dolayısıyla bun-
lar teze kanıt kabul edilir. Sonuç olarak, yaşam 
dünyası sürekli olarak daha hızlı bir şekilde par-
çalanır: moda, yaşam tarzları, ürün döngüleri, iş-
ler, eşlerle ve cinsel partnerlerle ilişkiler, siyasi ve 
dini inançlar, uygulama ve toplulukların yanı sıra 
sosyal eyleme yönelik özel yönelimler modernite 
süresince giderek daha koşullu ve kararsız hâle 
gelmektedir.”11

Hâl böyle olduğundan zaman sadece ândan 
ibaret hâle gelmiştir ve anın dışında bir zaman 
olmadığından hafıza da ortadan kalkmaya başlar. 
Unutmak bu çağın en değerli korunma biçimi ol-
duğu gibi sürekli değişen haz fırsatlarını kaçırma-
mak içinde gerekli hâle gelmiştir.

Tüm bunların sonucu ise yeni cehalettir. Yeni 
cehaleti eskisinden ayıran şey Tanıl Bora’nın tah-
silli cehalet dediği şey olması… Elektroniğin in-
san hafızasının işleyemeyeceği kadar bilgiyi ağa 
depoladığı bir çağda bu yeni cehalet biliyormuş 
gibi yapar. Ama bu bilmenin kötü bir taklididir. 
Bu cehaleti besleyen şeylerin başında ise uzman-
lığın dar kalıbı vardır. Belirli bir alan büyük bir 
bilgi birikimine sahip olmasına karşılık cahil di-
yeceğimiz kadar bilgi yoksunu tipler sürekli bilgiç 
bir eda ile size bir şeyler öğretmeye kalkıp bir de 
üstüne cehalet suçlamasını yöneltir. İkinci grup 
ise kırıntı bilgilerle allame kesilen tiplerdir. Hiç-
bir konuda derinlemesine bir bilgi sahibi değildir 
bilgisini büyük oranda sağdan soldan gelen enfor-
masyon akışı ama daha da önemlisi sosyal med-
yanın ürettiği çoğu yalana dayanan bilgiler daha 
doğrusu kanaatler, doxalar.

Böyle bir çağda dergiciliğin krizde olduğu-
nu ve dijital dergiciliğin de dergiciliğin sonunu 

11 Harmut Rosa- William Schuerman, High Speed Society, 
Socıal Accelaration, Power, And Modernıty, The Pennsylvania 
State Unıversıty Press, Pennsylvania ,2009, s.6.
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getirdiğini söyleyebiliriz. Fikrin çilesine talip olan 
ve bilgiyle ilişkisini adeta uzun bir yolculuğa dö-
nüştüren yazarlardan oluşan dergi ile sanal der-
gi denen ama ağda edinilmiş bir yerdeki ev gibi 
düşüneceğimiz web sitesinin “okur”ları aynı de-
ğildir. Çünkü bunlar okur değil enformasyoncu 
malumatfuruşlardır. Sizin uzun bir çaba ile inşa 
ettiğiniz bilgi biriktirmenizin ya da entelektüel 
sermayenizin mamulü olan yazının girift koridor-
ların bir seyyah merakı ile seyahat eden yolcu de-
ğil de bir turist edası ile adeta fotoğraf karesi gibi 
bir anlık görüntü sayılacak, göz atma faaliyetin-
den ibaret taleplerini karşılar. “Geyik ortamında” 
masada bulunan kişilere ne kadar bilgili olduğu-
nu gösterme fırsatı verecek bir çabadır bu.

Dergi okuru ise bir bilginin peşindedir, bir tür 
hamule hâle gelmiş bilgiyi alır ve kendi birikim-
lerinin içine yerleştirir. Bu anlamda magazinel bir 
faaliyet de, light (azaltılmış, hafifletilmiş) bir şey 
de değildir. Oysa sanal dünya okurunun bu ka-
dar uzun metinleri okuyup beyin kıvrımlarının 
arasında dolaştırıp bir tür elektriksel boşaltım gibi 
şimşekler çaktırması söz konusu değildir.

Dergi yazısı kitap yazısından zordur, çünkü 
sınırlı bir yer içinde okura konu hakkında bilme-
si gereken temel bilgileri buna ilişkin kendi yo-
rumunuzu da katarak vermeni gerekir. Özetleme 
faaliyeti o bilgiyi sizin iyice öğrenip, sonra bilgiyi 
zihninizde yoğurup başka bilgilerle de birleştirip, 
sonrada o bilgiyi kişiselleştirip kendinize ait kıldı-
ğınız bir sindirme hâlidir. Bir besinin kan yoluyla 
hücrelere taşınması gibi o bilgiden kalan özdür. 
Bu bakımdan çok konsantre olduğundan içinde 
en az bir kitap kadar bilgi olan, ama bir kitabın 
bilgisinin en yoğun şeklini içinde taşıyan saf bir 
besin gibidir. Bu bir çiledir. Şimdi sizin bu çile ile 
elde ettiğiniz bu bilgiyi de okur denen kişi adeta 
kan nakli gibi kendisine naklederek o besini bün-
yesine katar. Bu anlamda bir karşılıklılık ilişkisi 
vardır ve birçok dergide okur mektubu denen bir 
geri besleme, ya da bir tür test vardır. O mektup-
lar içinde bir tanesi vardır ki size derki “Bu besini 

aldım bünyeme kattım ve kimyasal işlemden geçi-
rerek kendime ait kıldım, sonra da bu bilgiyi tıpkı 
senin gibi bir fikir hâline getirdim.” Açıkçası bir 
yazarı onca çabasının sonucunda bu denli mutlu 
eden bir şey yoktur. Hele de kendisine eksiklerini, 
boşluklarını, kendisinin farkında olmadığı şeyleri 
gösteren okur yok mu dur amiyane tabir ile tadın-
dan yenmez deyimine uygun bir zevk verir yazara.

Sanal âlemin söz de dergisi olan web sitelerin-
de de çok kıymetli makalelere rastlamak müm-
kündür. Ama bu makaleleri okuyanlar da söz 
konusu dergi okurlarından başkası değildir. Bu 
yüzden de gerçek manada hakikat adresleri olan 
bu tür dergiler mahzundur, yalnızdır. Çokluk-
la moral bozukluğu nedenidir yazar için. Hâsılı 
kelam yazının ve düşüncenin mahzun kaldığı 
bir çağdayız, artık insanlar maksimum bir parag-
raflık düşünüyor, hâl böyle olunca de dergicilik 
gibi aktif zihinsel işbirliği talep eden bir mecranın 
da aşınmaya başlamasından doğal bir şey olamaz. 
Pan-kapitalizm ve tekno-kapitalizm yani kapita-
lizm her hâlükârda rakipsiz kaldı. 

İslâmcılığın yaşadığı kriz ise, bu teknoloji dini-
nin mensuplarına karşı hayattan, şehirden, insan 
ve tabiatın harmonisinden, tekniğin asli ihtiyaç-
lar için ve kesin amaçlılık içinde tanımlandığı bir 
medeniyetin tekrar özne olması için mücadele 
verenlerin sahneden en azından şimdilik çekil-
mesi insanlık için derin bir kayıp. Çünkü mevcut 
medeniyet bizi her anlamda bir yok oluşun, bir 
sonların kıyısına getirmişken dünyayı da birbiri-
ne benzetti. Ancak bu medeniyetin her zaferi bir 
pirus zaferi, çünkü bu zaferler bir şeylerin kaybı 
bahasına elde ediliyor.

Hâsılı bir yol ağzına geldiğimiz hakikat ve ar-
tık bu kötücül uygarlığı durduracak da bir rakip 
güç yok. Bu yol ağzı Batı dünyası içindeki mu-
halefet başaracak mı yoksa başaramayacak mı 
noktasında. Açık ve net ki onların başarması için 
hepimizin onlara el vermesi şart. Diğer türlüsü fe-
laketimiz olacak.

Dergi okur diye bir özneye hitap eder, oysa enformasyonun hedefi kitledir. Enformasyon 
sadık takipçiler, takip ettiği metin ile samimi bir ünsiyet geliştiren okura dayanan derginin 
talebinin zıddıdır. Enformasyon doğduğu anda ölen hızlandırılmış zaman algısının ürünü-
dür, çabuk tüketilmeye uygundur ve onun en iyi örnekliği de twitterdır. Düşüncenizi çok 
kısa (ilk başlarda bir cümle kadarken şimdilerde kısa bir paragraf kadar) bir biçimde ifade 
etmeniz istenir.
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Y aklaşık 330 yıllık 
tarihi olan dergici-

lik ilk olarak Batı’da 

ortaya çıkmıştır. İlk 

yayımlanan dergi, 

1692 yılında R. Bald-

win tarafından çıka-

rılan The Gentleman’s 

Journal adını taşıyan 

dergidir. Ülkemizde 

dergicilik 200 yıllık 

bir gecikme sonrası 

ilk olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bu asır-

da yaygınlaşmıştır. Türkçe yayımlanan ilk dergi, 

bir tıp dergisi olan Vakıa-i Tıbbiye adlı dergidir. 

Sayısal olarak en çok derginin yayımlandığı yıllar 

ise İstibdat dönemi adını verdikleri II. Abdülha-

mid döneminde olmuştur. Bu dönemde yayımla-

nan dergiler; Servet-i Fünun, Malumat, Mecmuai 

Ebüzziya, Hafta-i Rehber-i Fünun, ve Gayret gibi 

dergilerdir. I. Meşrutiyet’le birlikte fikir dergile-

rinin sayısı artmıştır. Kalem, Davul, Âlem, Cem 

gibi mizah dergileri ise II. Meşrutiyet sonrasında 

ortaya çıkmaya başlamıştır. İslâmî içerikli dergi-

ler de aynı yıllarda yayımlanmaya başlamıştır. Bu 

dönemlerde ve Cumhuriyet döneminde Batılılaş-

ma yanlısı dergilerin çokluğu göze çarpmaktadır. 

Cumhuriyet döneminin dergicilikte öncü ismi ise 

Sedat Simavi olmuştur (A. Gönenç, 2007: 65-67). 

İslâmcı dergilerin 
ilki olan Sırat-ı Müsta-
kim 1908-1925 yılları 
arasında tam 641 sayı 
yayımlanmış ve 182. 
sayıdan sonra Sebilür-
reşad adıyla yayımlan-
maya devam etmiştir. ı 
Kadrosunda M. A. Er-
soy, İ. H. İzmirli, İ. H. 
Mısırlı, Musa Kâzım, 
Ferit Kam, M. Ş. Gü-
naltay, A. H. Aksekili, 

Ş. Yaltkaya ve M. C. Kuntay gibi mühim isimler 
bulundurmaktadır. İslâm dünyasının gelişmişliği 
meselesi, İslâm’ın terakkiye mani olup olmadı-
ğı, İttihadı İslâm, din-devlet ilişkileri, içtihat gibi 
mevzuları içeren bir yayın politikasına sahiptir. 

Çok partili hayatla birlikte inkılapçı-Kemalist 
dergiler yanında İslâmî çizgide olan dergiler ya-
yımlanmaya başlamıştır. Gerçi 1939’da Nurettin 
Topçu tarafından yayımlanan Hareket ve 1943’te 
Necip Fazıl Kısakürek’in çıkardığı Büyük Doğu 
gibi dergiler çok partili devirden önce kendisin-
den söz ettirmeyi başarmıştı. 1950’li yıllarda de-
vam eden bu dergilere 1960’ların sonunda Sezai 
Karakoç’un Diriliş’i eklenecektir. Adı anılan her 
üç dergi de aslında Sebilürreşad dergisinden içerik 
bakımından olduğu gibi yayım türü olarak tek bir 
şahsın perspektifi üzerinden yayımlanan dergiler 
oldukları için farklıdırlar. 

Umran dergisi, genel olarak kapak-gündem sayısı çıkararak 
felsefi, siyasi ve içtimai meseleleri gündemine aldığı gibi kültür-
sanat kısmına da yer vererek sinemadan seyahate kadar geniş 
entelektüel bir içeriğe sahiptir. Dünyanın, İslâm coğrafyasının 
ve ülkenin meselelerini konu edinen Umran, dünya ve ülke 
Müslümanlarının sorunlarını dert edinmiş, Müslümanların meseleler 
hakkında fikri dünyasının oluşmasına ciddi katkılarda bulunmuştur.

Bir Ocak Olarak Dergilerin 
Fikri ve Kültürel Zemini

Ahmet DAĞ
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Bir Ocak Olarak Dergiler ve Modernleşme

Türkiye’de İslâmî yapının veya toplumun ve 
bilinçli-entelektüel Müslümanların oluşmasına 
katkı sağlayan unsurlar dernekler, kurumlar veya 
cemaatler değil bilakis dergiler olmuştur. Dola-
yısıyla İslâmîliğin veya Müslümanlığın fikrî ola-
rak oluşmasını sağlayan dergiler; Cemil Meriç’in 
ifadesiyle yalnızca “hür tefekkürün kalesi” de-
ğildir. Aynı zamanda İslâmî kesim için bir ocak 
olmuştur. Bu bağlamda “Dergi, insan ve Müslü-
man olan için ocaktır.” diyebilirim. Dergiler; ülke 
Müslümanları için düşüncenin gelişmesi, bilginin 
üretilmesinin ve dava derdinin edinilmesinin va-
sıtası olmuşlardır. Dergiler, İslâmî kesime hem 
yazar-düşünür vasatını/ortamını sağlarken hem 
de okurlarını dolayısıyla ulaştığı kitleyi eğiten ve 
kesimin bilinç kazanmasını sağlayan onlar için bir 
mektep hâline gelmiştir. Dergiler; İslâmî hareketin 
kendini ifade ettiği bir vasat olurken aynı zaman-
da kendine taban yani eğitimli-bilinçli bir kitle ka-
zandırma maksadıyla bilinçli bir yayın politikası 
izlemişlerdir. Bu bağlamda söz konusu içerikteki 
Sebilürreşad’dan Umran dergisine kadar tüm der-
giler incelendiğinde tam 110 yıllık İslâmî kesimin 
ve vasatın hafızasına ulaşılabilecektir. Aynı zaman-
da dergilerin değişimi ve dönüşümü üzerinden 
İslâmî kesimin beklentileri, ümitleri, yaşadıkları 
ve talepleri periyodik olarak da anlaşılabilir. 

1980’lerde yayımlanan dergiler; İslâmî devlet 
ve toplum, laiklik, din-devlet, toplumsal sorunla-
rı, İslâm dünyasının sorunlarını ve meseleleri ele 
alınırken 1990’larda yayımlanan dergiler ise daha 
fazla entelektüel bir içeriğe sahip arayış ve müla-
hazalar içeren dergiler hâline gelmiştir. Mütedey-
yinlerin statülerinin, eğitimlerinin, bürokratik ve 
siyasi süreçler içinde konumlarının farklılaşması, 
hâliyle kültürel konumlarının ve duruşlarının da 
değişmesine yol açmıştır. Ali Bulaç’ın yönettiği 
daha önceki Bilgi ve Hikmet dergisinden farklı 
olan Bilgi ve Düşünce dergisi bunun açık bir ör-
neği olmuştur. Dergide, “politik İslâm”, “kültürel 
İslâm”, “resmi İslâm”, “sivil İslâm” ve “neo-İslâm” 
gibi kavramlar kullanılmıştır. Bulaç, modern yapı-
larla uyum gösteren protestanlaşan/ sekülerleşen 
modernist İslâmcı çizginin moderniteyi aşıp mo-
dern dünyaya cevap vermek anlamına geldiği bir 
neoliberal İslâmcılık sürecinden bahseder (Kentel, 
2004: 11-12). Aslında Bulaç’ın yaptığı neoliberal 
bir İslâmcılık projesine zemin sağlamaktı. Bu te-
şebbüs Gülen hareketinden ayrı düşünülemez 

bir harekettir. Nitekim daha sonraki yıllar Zaman 
gazetesinde Mümtazer Türköne ile aynı dönmede 
yazdıkları “İslâmcılık bitmiştir” mealindeki yazılar 
bu durumun en büyük göstergesidir. 

Bir nevi kentleşmiş ve sekülerleşmiş/Protes-
tanlaşmış İslâm’ın, Müslümanlar için alternatif 
olduğunu ifade eden bir çizgiye sahip Bilgi ve Dü-
şünce dergisi AK Parti iktidarı üzerinden yeni bir 
Müslümanlaşma ve İslâmcılık zeminin doğduğu-
nu iddia eder ve bu duruma katkıda bulunmak 
derdindedir. Dergide Ali Bulaç’ın Helsinki Yurttaş-
lar Birliği Üyeliğine bağlı olan bir bakışla ile Me-
dine Vesikası tarihsel durumu sentezi (ucube bir 
sentezdir) yapılmaya çalışılmıştır. “Farklılıklarla 
bir arada yaşama” söylemi bir model olarak öne 
sürülmektedir. Bu bağlamda unutulmamalıdır ki 
Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği ilk dö-
nemde LGBT konusunda demokratik ve hak te-
melli olacağını ileri sürmüş ve R. T. Erdoğan,  Ab-
bas Güçlü’nün programında “Eşcinsellerin kendi 
hak özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altı-
na alınması şart” cümlesini kullanmıştır. Partinin 
önemli figürlerinden olan Ömer Çelik’in de yaz-
dığı Bilgi ve Düşünce dergisinin yeni siyasal parti-
nin çizgisinin oluşmasında ve bu siyasal hareketin 
lideri olan Erdoğan’ın üzerinde etkisi yoktur de-
nilemez. Nitekim dergide çoğulculuk üzerinden 
uzlaşmacı bir toplum imkânı üzerinde durulmuş-
tur. Fakat bu uzlaşım Müslümanların dönüşmesi 
şartına bağlanmıştır. Dergide protestanlaşma üze-
rinde durularak bu sürecin olumsuzluğu üzerin-
den değil bu sürecin adeta kaçınılmazlığı üzerin-
de durulmuştur. Bulaç’a ve nihayetinde yönettiği 
dergisine göre Müslümanların modernleşmeden 
kaçınması mümkün değildir. 

Çoğulculuk ve farklılıkların olmasına dair 
söylem nihayetinde İslâmî kesimin tüm yazılı ve 
görsel medyasına da (televizyon, dergi, gazete) 
ve STK’larına da sirayet etmiştir. Müslümanların 
maddileşme ve sekülerleşme süreciyle bilgi temel-
li yaklaşımları da daha çok imaj temelli bir yakla-
şıma dönüşmüştür. Başörtüsünün takvadan daha 
çok imaja yönelik seyri bunun en büyük gösterge-
sidir. Yaşanılan farklı hayat tarzıyla birlikte İslâmî 
entelektüel hayat ve düşünüm de farklı bir mec-
raya yönelmiştir. Dergiler yalnızca nitelik kaybına 
değil aynı zamanda nicelik kaybına uğramıştır. 
İslâm, Vahdet, Ribat ve Yörünge gibi onlarca dergi, 
hem muhatabının sekülerleşmesiyle hem de baş-
ka sebeplerden dolayı varlıklarını sürdürememiş 
ve kapanmak zorunda kalmışlardır. İslâmcı veya 
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Müslüman olarak nitelendirilen dindar-mütedey-
yin insanların, muhafazakâr olarak isimlendiril-
mesiyle birlikte hem İslâmî kesim hem de mevcut 
dergileri dönüşmeye başlamıştır. 

Dönüşüm Sürecine Dair

Bu dönüşümün en büyük göstergelerinden biri 
haftalık yayımlanan Gerçek Hayat adlı dergidir. 
28 Şubat sürecinin ilk yıllarında yayımlanan dergi 
yayın politikası olarak 28 Şubat’a karşı protest bir 
tavır edinmiştir. Bu protest tavrını ilk sayıların-
dan birinde İsmet Özel’in konferanslarının başlığı 
olan “Toparlanın Gitmiyoruz” ifadesiyle kapağı-
na taşımıştır. 2002 yılında iktidara AK Parti’nin 
gelişinden sonraki yıllarda derginin genel yayın 
yönetmenliğine getirilen Murat Menteş’ten sonra 
dergi daha popüler bir içerik kazanmıştır. Nitekim 
2002 yılında Umran dergisinde yazmaya başlamış 
ve birkaç yıl sonra 2005 yılında Gerçek Hayat der-
gisi için de yazma mevzusu olduğu bir görüşmede 
Menteş, bana yazılarımın içeriğinin dergi için hem 
akademik hem de İslâmcı(!) düştüğünü, bu üslu-
bu hafifletme ve değiştirmem gerektiğini, derginin 
“çekirdek çitlenirken okunan bir dergi” olduğunu 
ifade etmişti. Ancak bu şartla yazabileceğimi teklif 
etmişti. Son 4 yıldır Albayrak-Yeni Şafak grubuna 
bağlı bir dergi olan Gerçek Hayat, “muhafazakâr” 
popüler düşünce-edebiyat dergisi olarak yayım-
lanmaya devam etmektedir. 

Hem gazetelerin hem de dergilerin formatının 
değişmesi yazarların hem kimliklerinin hem de 
yazdıklarının içeriğinin değişmesine yol açmıştır. 
Aslında yazılıp çizilenler A. Bulaç’ın öngördü-
ğü -aslı itibariyle önerdiği- neoliberal İslâmcılık 
düzlemine oturmuştu. Bu süreçte İslâmî kimlik-
leri olan yazarların liberal-muhafazakâr kimliğe 
dönüşmesi söz konusu olmuştur. Eski İslâmcı 
yeni muhafazakâr kesimin yayınları, artık ne 
Selam gazetesi (kapatıldı) ne de eski V/Akit ve 
Yeni Şafak gazetesi değil daha popüler ve siyasî 
konuları ele alan aynı isimlerle devam eden ga-
zetelerdir. Bu muhafazakâr içerikli gazetelere Sa-
bah, Star, Akşam ve Takvim gibi gazeteler iktidar 
yanlısı olarak dâhil olmuştur. Bu düzlemde Cem 
Küçük’ten Hilal Kaplan’a kadar uzanan yeni ne-
sil dindar-İslâmcı! yazar kadrosu ihdas edilmiştir. 
Eski İslâmcı-Müslüman-Dindarların yeni gazete 
ve yayımcılık türleri bu gazeteler olmuştur. Bu 
gazetelere Turuncu, Nihayet, Cins gibi dergiler de 
eklenmiştir. 

Ali Bulaç’ın söylemleri ile başlayan modern-
leşmeyi dolayısıyla dönüşümü normal gören teo-
rik yaklaşımlar AK Parti iktidarıyla ve tecrübi bir 
icraat olan siyasetin faaliyetleriyle İslâmî kesimin 
dolaylı sekülerleşmesini doğurmuştur. 28 Şubat 
İslâmî kesimi doğrudan sekülerleştirmeye yönelik 
bir dönüştürme hareketi iken AK Parti’nin siyasal 
iktidarı ile gönüllü ve dolaylı bir dönüştürme sü-
recine girilmiştir. Mütedeyyinlerin, artık Filistin, 
Afganistan ve diğer İslâm ülkelerinin sorunlarını 
gündem edinen dergileri olmadığı gibi diğer dergi 
türlerinden de söylem olarak çok farklı olmayan 
muhafaza/kâr dergileri bulunmaktadır. Çünkü 
İslâmî kesimin içinde bazı cemaat ve yapılar, ken-
di siyaset ve yayımcılık türleriyle kendi kesimini 
kimliksizlik içeren bir dönüşüme uğrattı. Artık 
cemaat dergileri dışında İslâmî veya dinî mesele-
leri mevzu edinen dergiler bulunmamaktadır. Bu 
içerikte bir dergi bulunsa dahi kendisine muha-
taplar bulamamaktadır. 

Umran Dergisinin Fikri ve Kültürel Zemini

Mevcut dergiler içinde yayın çizgisini istikrarlı 
bir biçimde sürdüren Umran dergisi yaklaşık 40 
yıl önce yayımlanan Pınar dergisi ile irtibatlandı-
rılabilir. Zira dergi Pınar dergisinde yazmış olan 
Cemil Meriç’in de kullandığı “Umran” kavramına 
atfen aynı adı almıştır. Yayın çizgisinin istikrar-
lı bir biçimde sürdürülmesinde derginin banisi 
isimlerin önemli katkısı vardır. Çünkü dergi çok 
farklı alanlardan akademisyen, entelektüel, edebi-
yatçı ve yazarları kadrosunda bulundurarak ente-
lektüel ve akademik bir zemin ortaya koymaya ça-
lışmıştır. İnsanlığın/toplumların, Müslümanların/
ümmetin ve ülkenin/milletin sorunlarına değinen 
Umran dergisi, genel olarak kapak-gündem sayısı 
çıkararak felsefi, siyasi ve içtimai meseleleri gün-
demine aldığı gibi kültür-sanat kısmına da yer ve-
rerek sinemadan seyahate kadar geniş entelektüel 
bir içeriğe sahiptir. Dünyanın, İslâm coğrafyasının 
ve ülkenin meselelerini konu edinen Umran, dün-
ya ve ülke Müslümanlarının sorunlarını dert edin-
miş, Müslümanların meseleler hakkında fikir dün-
yasının oluşmasına ciddi katkılarda bulunmuştur. 
İslâmî içerikte bir dergi olarak yayım hayatını sür-
dürmede bir çekingenlik sergilememiştir. 

Yalnızca yerli yazarların yazılarına değil İslâm 
coğrafyasından A. Şeriati, H. Hanefi, R. Gannu-
şi, H. Turabi, M. H. Fadlallah, Mesiri, C. Said ve 
İ. Faruki gibi yazarların Batı dünyasından ise R. 
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Garaudy, Baudrillard, Chomsky, Habermas, Lyo-
tard ve I. Wallerstein gibi düşünür-filozofların 
yazılarına yer verilmiştir. Umran dergisi, hem bü-
yük ölçekte/küresel hem de küçük ölçekte/yerel 
yazarlara ve mevzulara yer veren “Umran” ismiyle 
müsemma olma gayreti içerisinde bulunmuştur. 

Dergi, gerek İslâmî kesime gerekse siyaset an-
layışına yönelik öneri ve uyarılarda bulunmuştur. 
Hem Refah Partisi hem de AK Parti döneminde bu 
partilere İslâmî bir duruşla uyarı ve önerilerde bu-
lunmuştur. 1997 sonrası Fethullah Gülen cemaa-
tinin 28 Şubat’taki ilkesiz duruşunu eleştirmiş, 11 
Eylül vakıasının Müslümanları mahkûm etmeye 
yönelik bir ABD’nin kendi iç dinamikleriyle yaptı-
ğı tertip içeren bir eylem olduğunu, 2005 yılında 
Irak topraklarına müdahale olan tezkerenin oy-
lanmasının yanlışlığına değinmiş ve bu oylamanın 
karşısında durmuş ve başörtüsü meselesinin öne-
mi üzerinde durduğu gibi başörtülerin savrulma-
sına dikkat çekmiştir. İslâmî kesimin kapitalist-
leşmesini, AK Parti’nin yanlış aile politikalarını ve 
son olarak şimdilerde ise Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği ve İstanbul Sözleşmesi’nin sakıncalarını konu 
edinerek uyarılarda bulunmuş ve öneriler sunan 
bir dergi olmuştur. 

Umran dergisi, “Zulme Karşı İbrahimi Duruş” 
başlığını kullanmaktan çekinmeyen “İbrahimi Du-
ruşu” titizlikle sürdürmeye çalışan bir dergi olma 
özelliğini hâlâ korumaktadır. 28 Şubat sürecinde 
yenilgi psikolojisinin aşılması için mücadele ettiği 
gibi diğer dergilerin yaşadığı savruluşu, kopuşu ve 
tükenişi yaşamaktan kendini muhafaza edebilmiş 
nadir bir dergidir. Dergi, Cemil Meriç’in dediği gibi 
“hür tefekkürün kalesidir”. Umran dergisi hem bir 
kale olma vasfını barındırdığı gibi hem de yazar ve 
düşünürlerin yetiştiği ve okurlarını da yetiştiren 
bir ocaktır. Umran dergisi, benim de içinde bu-
lunduğum onlarca düşünür-akademisyen-yazar 
yetiştiren bir irfan mektebi olmuştur. Umran’ın 
yazarları gibi okurları da bu dergi sayesinde çok 
talihli olup ilmi, irfani ve felsefi düzlemde kendini 
yetiştirme ve bilgilenme imkânı bulmuştur. Bu va-
sıflarıyla Umran, Türk kültür hayatında müstesna 
bir yere sahiptir. 

Umran dergisindeki 2002 yılında 95. sayısı 
olan Temmuz-“Yeraltından Istıraplar” başlıklı ilk 
metnimin üzerinden tam 17 yıl geçti. Bu süreçte 
yaklaşık olarak 70 makale-deneme yayımlamak 
nasip oldu. Bu süreçte derginin tüm sayılarını hat-
ta eski sayılarını okumaya da çalıştım. Bu dergide 

yazıları yayımlanan birçok yazarı okuyarak tanı-

ma fırsatı buldum. Bu isimlerin birçoğu daha son-

raları akademide ve kültür dünyasında diğerleri 

de siyaset ve bürokrasi dünyasında varlık buldu. 

Hemen söylemeliyim ki bu yazarlarda gördüğüm 

en büyük eksiklik sonraki yıllarda dergiye vefa 

duygusunun zayıflığıdır. Dergide gördüğüm bü-

yük eksiklik ise, eskiden bugüne yazarlarını bir 

araya getirerek, derginin ev sahipliğinde birbiriy-

le tanıştırma girişiminde bulunmamış olmasıdır. 

Bundan sonra periyodik olarak buluşturmaları ge-

lenekselleştirmesi en büyük güzellik ve kazanım 

olacaktır.   

Cahit Zarifoğlu’nun “Bir kitabevi açmak, bir 

üniversite kurmak kadar önemlidir” manasında-

ki cümlesinden hareketle “Bir dergi yayımlamak 

bir üniversite açmak kadar mühimdir.” diyebi-

lirim. Çünkü akademos yani akademi dünyası, 

“cin olmadan adam çarpanların mekânı” hâline 

gelmektedir. Başka bir ifadeyle kitap okumadan 

ve nitelikli bir deneme-makale yazmadan yer 

yer derlemelerde yer yer intihallerde bulunan bir 

merdiven atlama mekânı hâlini edinmektedir. 

Öncelikli olarak entelektüel olmayan kişinin aka-

demisyenliğinin çok işe yaramadığını düşünmek-

teyim. Nitekim Nietzsche geleceğin filozoflarının 

üniversite profesörlerinden değil çılgın düşünür 

tiplerinden çıktığını söylerken belki de bürokrasi-

nin akademiyi nasıl kuşatacağını önceden tahmin 

etmekteydi. Akademi, entelektüel kabiliyetleri 

körelten ve yetenekleri öldüren yazıyı ve düşün-

ceyi kalıba sokmaya çalışan hâliyle bürokratik bir 

mekanizma hâline gelmektedir. Mevcut akademik 

yapılanma düşünür bir tipin ortaya çıkmasına cid-

di anlamda engel olmaktadır. Bu süreçte dergilere 

eskisinden daha çok iş düşmektedir. Şunu iddia 

edebilirim ki; Umran dergisini kendisine ilk mek-

tep yapan akademisyenler, entelektüel donanım-

larıyla ülkenin en üretken akademisyenleridir. 
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C emil Meriç Bu Ülke kitabında 
“Dergi, Hür Tefekkürün Kale-

si” başlığı altında şunları söylüyor: 
“Şöhreti fethe koşan aydınlar ordu-
su. Kimi yan yolda kalacak kimi yol 
değiştirecektir bu akıncıların. Belki 
hiçbiri varamayacaktır hedefe. Genç 
düşünce, dergilerde kanat çırpar. 
Yasak bölge tanımayan bir tecessüs; 
tanımayan daha doğrusu tanımak 
istemeyen. En çatık kaşlılarında bile 
insanı gülümseten bir “itimat-ı nefs” 
dünyanın kendisiyle başladığını vehmeden bir 
saffet var… Bir şehrin iç sokakları gibi mahrem 
ve samimidirler. Devrin çehresini makyajsız ola-
rak onlarda bulursunuz. Müzeden çok antikacı 
dükkânı, mühmel ve derbeder. Kitap istikbale 
yollanan mektup smokin giyen heyecan, mumya-
lanan tefekkür. Kitap ve gazete biri zamanın dı-
şındadır, öteki “an”ın kendisi. Kitap, beraber ya-
şar sizinle, beraber büyür. Gazete okununca biter. 
Kitap fazla ciddi, gazete fazla sorumsuz. Dergi hür 
tefekkürün kalesi. Belki serseri ama taze ve sıcak 
bir tefekkür. Kitap çok defa tek insanın eseri tek 
düşüncenin yankısı; dergi zekâlar topluluğunun. 
Bir neslin vasiyetnamesidir dergi; vasiyetnamesi 
daha doğrusu mesajı. Kapanan her dergi, kaybe-
dilen bir savaş, hezimet veya intihar. Bizde hazin 
bir kaderi var dergilerin; çoğu bir mevsim yaşar, 
çiçekler gibi. En talihlileri bir nesle seslenir. Eski 
dergiler ziyaretçisi kalmayan bir mezarlık. Anah-
tarı kaybolmuş bir çekmece. Sayfalarına hangi 
satırlar sinmiş, hangi ümitler, hangi heyecan-
lar gizlenmiş, merak eden yok… Dergiler İkinci 

Meşrutiyet’te bir hitabet kürsüsüydü, 
hitabet kürsüsü veya bayrak. Altın 
çağları yeni harflerin kabulü ile sona 
erdi. Eski okuyucularını kaybettiler, 
yeni okuyucu nesilleri yetişinceye 
kadar devletten yardım beklemek 
zorunda kaldılar. Cumhuriyet inte-
lijansiyasının en acil vazifesi, mazi-
yi tasfiye ve hali takviyeydi. Takrir-i 
Sükûn Kanunu’ndan 1940’lara ka-
dar dergilerimiz hiçbir aşırı düşün-
ceye daha doğrusu düşünceye yer 

vermez.”1 
Cemil Meriç’in müşahhas bir dille ifade etti-

ği gibi yaşanan dil devrimi, uygulanan baskıcı 
yönetim anlayışı ve değişen devirle birlikte dergi 
ve dergicilik faaliyeti de zaman içinde değişime 
uğramıştır. Ancak hiçbir zaman sona ermemiştir. 
Bir heyecanla başlayan yayın serüveni toplumdan 
görülen ilgi veya ilgisizlikle paralel bir yol takip 
etmiştir. Bu çaba çerçevesinde edebiyat, tarih, fel-
sefe, din, bilim ve kültür konuları dergiciliğin en 
önemli faaliyet alanlarını oluşturmuştur. Bu kadar 
geniş bir faaliyet alanı içerisinde bizim ilgimizi çe-
ken nokta ise ülkemizdeki tarih dergiciliği.

Tarih her ne kadar sosyal bilimlerin faaliyet 
alanında yer alan önemli bir disiplin alanı olsa da 
toplumun her kesiminin ilgisine mazhar olmayı 
başarmış bir merak konusudur. Var olan geçmi-
şi bilme arzusu veya geçmişin magazinel ilgiye 
mazhar olması, düşüncelerin kısa ve öz bir şekil-
de okuyucuya ulaştırılması düşüncesini hareke-
te geçirmiştir. Tarih kitaplarının “smokin giyen 

1 Cemil Meriç, Bu Ülke, İstanbul 1992, s. 100-101.

Tarihin yayın dünyasındaki popülerliği tarihsel hadiselerin sağlıklı 
değerlendirilebildiği ve anlaşılabildiğini söylemememiz için 
yeterli değildir. Öncelikle tarihsel hadiselerin değerlendirilmesinde 
kullanılan sert dil ve bu çerçevede itham edici yargılar toplumun 
tarihi hafıza konusunda bile ayrışmasına neden olmaktadır. 
Çünkü içinde yaşadığımız toplumun fertleri farklı tarihsel 
dönemleri sahiplenirken diğer dönemlere karşı düşmanlaşmaktadır.

Ülkemizde Tarih Dergiciliğine Genel Bir Bakış

Güngör GÖÇER
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heyecan” olması, tarihe ilgi duyan insanları daha 
kısa, öz, “taze ve sıcak bir tefekkür” aracı olarak 
tarih dergilerine yönlendirmiştir. Bu ilgi de tabii ki 
beraberinde tarihi konu alan birçok derginin orta-
ya çıkmasına neden olmuştur. Bu dergilerden ba-
zılarının çıkması ile kapanması bir olurken bazıla-
rı ise ilgi çeken yayınlarıyla varlıklarını uzun yıllar 
devam ettirmişlerdir. Tarih-i Osmani Mecmuası, 
Resimli Tarih Mecmuası, Tarih Hazinesi, Hayat 
Tarih, Popüler Tarih ve dijital yayıncılığın verdiği 
avantajlarla sayıları her geçen gün artan akademik 
dergiler tarih dergiciliğinin ilk akla gelen örnekle-
rini oluşturmaktadır. Bu çerçevede dikkate değer 
üç dergi üzerinde durmak tarih dergiciliğinin se-
rüveninin anlaşılması adına 
oldukça anlaşılır olacaktır. 
Bunlardan birisi 1937 yı-
lında yayın hayatına başla-
yarak günümüze kadar de-
vam eden ve iki yüz doksan 
dördüncü sayısı yayınlanan 
Belleten dergisidir. İkincisi 
üç yüzüncü sayısını yayım-
ladıktan sonra dört yüzüncü 
sayıya doğru yayın hayatına 
devam eden yaklaşık yirmi 
beş yıllık bir geçmişe sahip 
Toplumsal Tarih dergisidir. 
Üçüncüsü de seksen seki-
zinci sayısını yayınlayan De-
rin Tarih dergisidir. 

Tarihsel Sürekliliğe Sahip Bir Dergi

Belleten dergisi Cumhuriyet döneminin ilk 
yıllarından günümüze kadar devam eden bir ta-
rih dergisi olması bakımından oldukça önemlidir. 
Ancak bu dergiyi önemli kılan özelliklerden biri-
si de her ne kadar Cumhuriyet döneminin temsil 
eden bir yayın olarak anlaşılsa da aslında tarihsel 
bir sürekliliğe sahip olmasıdır. Bu süreklilikten 
kastımız II. Meşrutiyet sonrası “mükemmel bir 
Osmanlı tarihi” kaleme almak amacıyla Sadra-
zam Hüseyin Hilmi Paşa’nın önerisi ve Mehmet 
Reşad Paşa’nın onayıyla 27 Kasım 1909 yılında 
kurulan Tarih-i Osmânî Encümeni’nin ilk sayısını 
14 Nisan 1910 yılında çıkardığı Tarih-i Encüme-
ni Mecmuası’nın bir devamı niteliğinde olması-
dır. Tarih-i Encümeni Mecmuası iki ayda bir ol-
mak üzere Mondros Mütarekesi’ne kadar sekiz yıl 

düzenli olarak yayınlandı. Müta-
reke ile ortaya çıkan karışıklıklar 
nedeni ile derginin yayını aksadı 
ve 1921’de bir cüz, 1923’te de 
bir cüz olmak üzere yayınlandı. 
Yayınlandığı zaman dilimi içeri-
sinde 280 civarında farklı tarih 
konularını ele alan makale mec-
muada yayımlandı. Bu makale-
lerin büyük bir kısmı encümen 
üyeleri tarafından kaleme alındı. 
Mecmuanın kaderi de 1931 yılında Tarih-i Osma-
ni Encümeni’nin Mustafa Kemal’in emriyle kapa-
tılması ile sona ermiş oldu.2

1931 yılında Mustafa 
Kemal’in emriyle kapatılan 
Tarih-i Osmânî Cemiyeti’nin 
yerine önce Türk Tarihi Tet-
kik Cemiyeti kuruldu. Bu 
cemiyetin adı da 1935 yı-
lında Türk Tarih Kurumu 
olarak değiştirildi. Sema-
vi Eyice’nin ifadesine göre 
1931 yılında sona erdirilen 
Tarih-i Encümeni Mecmuası 
gibi bir yayının eksikliği his-
sedilmeye başlanınca Mus-
tafa Kemal yeni bir derginin 
çıkarılması emrini verdi.

Türk Tarih Tezi ve Gü-
neş- Dil Teorisi’nin tartı-

şıldığı bu yıllarda yeni cumhuriyetin tarih ve 
dil tezlerinin anlatılması için de oldukça faydalı 
olacağı düşünülen yeni derginin ismi konusunda 
da Güneş-Dil teorisinden faydalanıldı. Bu teoriye 
göre “Fransızca’daki bulletin kelimesinin aslının 
belleten olduğu kabul edildi ve “bildiren, öğreten, 
zihne koyan” anlamlarındaki bu kelimenin dergi-
nin adı olması uygun görüldü.”3 Böylece Osmanlı 
Devleti’ni son döneminde devlet eliyle oluşturula-
rak tarih yazma edimine başlayan Tarih-i Encüme-
ni Mecmuası ilerleyen dönemde tarihin tozlu say-
falarına karışsa da Cumhuriyet döneminde benzer 
gayelerle Belleten dergisi yine devlet eliyle yayın-
lanmaya başlanmıştır. Böylece tarihsel süreklilik 
aradaki kesilmelere rağmen devam etmiştir.

2 Abdülkadir Özcan, “Tarih-i Osmânî Encümeni”, TDV İslam 
Ansiklopedisi, İstanbul 2011, c.40, s. 83-86. 

3 Semavi Eyice, “Belleten”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1992, c. 
5, s. 424-425.

Varolan geçmişi bilme arzusu 
veya geçmişin magazinel ilgi-
ye mazhar olması, düşüncelerin 
kısa ve öz bir şekilde okuyucuya 
ulaştırılması düşüncesini hare-
kete geçirmiştir. Tarih kitapla-
rının “smokin giyen heyecan” 
olması, tarihe ilgi duyan insan-
ları daha kısa, öz, “taze ve sıcak 
bir tefekkür” aracı olarak tarih 
dergilerine yönlendirmiştir.
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Belleten’in ilk sayısında derginin amacının 
“tarihe ve Türk tarihine ait hakikatleri ortaya 
koymak” olduğu ifade edilmiştir. İlk sayıda belir-
tilen bu amaç kapsamında günümüze kadar ya-
yın hayatına devam eden dergi, aslından format 
itibariyle bir dergi olmaktan ziyade kitap şekline 
sahiptir. Bu gelenek ilk sayısının 
288 sayfa olarak yayımlanmasıy-
la birlikte oluşmuş ve günümü-
ze kadar da devam etmiştir. Tabi 
burada Belleten dergisinin uzun 
yıllar boyunca yayımlanmasında 
devlet desteği yadsınamayacak 
bir gerçektir.

Belleten dergisi akademik 
dünyanın önemli isimlerinin 
makalelerinin yayımlanmasının 
dışında akademik dünyaya yeni 
adım atmış akademisyenlerinde 
makalelerinin yer aldığı önem-
li bir dergidir. Ancak dergi sahip olduğu içerik 
ve format nedeni ile tarih araştırmalarının geniş 
kitlelere ulaştırılması ve tarihe karşı bir ilgi oluş-
turulması çabalarının çok uzağında yer almakta-
dır. Çünkü dergi de yer alan yazılar “çatık kaşlı 
ciddi bir anlatıma” sahip olduğu gibi “akademi-
nin boğucu havası”nı da yansıtmaktadır. Ancak 
bu tespitimiz derginin birçok önemli ismin (Fuat 
Köprülü, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Mehmet Altay 
Köymen, Halil İnalcık gibi) ses getirici çalışmala-
rının tarih dünyasına sunulmasında öncü bir gö-
rev üstlendiği gerçeğini göz ardı ettiğimiz anlamı-
na gelmemelidir. Alanlarında önemli ve çığır açıcı 
birçok araştırma Belleten’in sayfalarından Türk ve 
dünya tarihçilerinin ilgileri sunulmuştur. 

Toplumsal ve Tarihsel Meselelerde Eleştirel Bakış

Toplumsal Tarih dergisi ülkemizde yayınlanan 
tarih dergileri içerisinde en uzun süre yayın haya-
tına devam eden popüler bir tarih dergisi olarak 
ülkemizde tarih ve tarihçiliğe önemli katkılarda 
bulunmuştur. İlk sayısı Ocak 1994 yılında yayın-
lanan dergi o tarihten bu güne kadar 307 sayı ya-
yınlanmayı başarmıştır. Bu başarıda Mete Tunçay, 
Edhem Eldem, Cemil Koçak, Mehmet Ö. Alkan, 
Zafer Toprak gibi alanında önemli çalışmalar yap-
mış birçok önemli ismin katkıları unutulmama-
lıdır. Toplumsal Tarih bu katkılar sayesinde de 
uzun yıllardır yayın hayatını sürdürebilmektedir. 

Toplumsal Tarih dergisi başta resmî tarih görüşleri 
olmak üzere tartışmalı konularda eleştirel bir tavır 
takınarak tarihi geniş kitlelerin ilgisine sunmuştur. 

İlker Aytürk, ülkemizde yaşanan post-
Kemalizm döneminin ortaya çıkmasının ve geliş-
mesinin nedenlerini ortaya koyduğu çalışmasında 

1970’li yıllardan itibaren Hindistan 
ve Doğu Asya uzmanı tarihçilerin 
inşa ettiği “Subaltren Studies” adı 
verilen ekolün (maduniyet çalışma-
ları) Türk tarihçileri ve sosyal bilim-
cileri etkileyerek yepyeni çalışma 
konuları ve temalarına yönlendirdi-
ğini ifade ediyor. Bu tarihten sonra 
“Kemalist cumhuriyet anlatısının 
dışında kalan, ona ters düşen, mu-
halefet eden, akordu bozdukları için 
Kemalist tarihçiliğin görmezden gel-
diği yahut düşmanlaştırdığı bütün 
kişi ve hareketler post-Kemalist aka-

deminin gözde konuları haline geldiler. Sırasıyla 
gayrimüslim azınlıklar, Kürt halkı, muhafazakârlar 
ve İslâmcılar yeni dönemin önde gelen, en başa-
rılı bulunan kitaplarının, makalelerinin, doktora 
tezlerinin merkezine oturdular.”4 “Maduniyet ça-
lışmaları” başta olmak üzere daha birçok etkenin 
sonucu olarak özellikle 1980 sonrasında resmî 
tarih eleştirilerine ciddi bir ağırlık verildiği görül-
mektedir ki bu etki Toplumsal Tarih’in sayılarına 
bakıldığında rahatlıkla görülebilir.

Mete Tunçay’ın Türkiye’de Tek Parti Yönetimi-
nin Kurulması adlı eseri bu eleştirelliğin artışın-
da önemli bir eşik olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Birçok konuda eleştirel yaklaşımların bir devamı 
olarak önce 1983 yılında Tarih ve Toplum dergisi 
yayınlanmaya başladı ve onun bir devamı olarak 
da 1994 yılında Toplumsal Tarih dergisi yayın ha-
yatına başladı. Mete Tunçay Tarih ve Toplum der-
gisinin kapanış sayısında “Tarih ve Toplum‘da baş-
lattığımız çok yönlü, insan haklarına saygılı şoven 
olmayan, barışçıl ve eleştirel yaklaşımlı vulgarise 
dergiciliği Toplumsal Tarih de sürdürmeye çalış-
tık.” diyerek zaten bu sürekliliği ifade etmiş oldu. 
Zaten Toplumsal Tarih dergisinin de şu açıklama-
ları bu sürekliliği teyit etmesi bakımından önemli: 
“Türkiye’de tarih, resmî ve şoven çizgilerin çok-
ça kirlettiği bir alan. Toplumsal Tarih yalan söy-
lemeden, şimdiye kadar oluşmuş tarihyazımını 

4 İlker Aytürk, “Post-post- Kemalizm Yeni Bir Paradigmayı Beklerken”, 
Birikim, Kasım 2015, sayı: 319, s. 38.
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eleştirel bir bakışla okuyarak, tartışılması gereken 
konuları dürüstçe ele alan bir dergi.” Bu anlayış 
doğrultusunda özellikle “resmî tarih” eleştirisine 
ağırlık veren birçok yazı dergide yer almıştır ki bu 
eleştiri yazılarından ilk akla gelenlerden birisi ba-
sit ve etkileyici bir tarzda kaleme alınan Mehmet 
Ö. Alkan’ın “23 Nisan’ın Gayri Resmî Tarihi” (En 
Doğru Bildiğimizden Kuşkulanmak-5) dir.5 

Yayın hayatı içerisinde de Toplumsal Tarih’in 
yayın politikası şöyle tanımlandı: “Toplumsal Ta-
rih tarihçilerle sosyologların buluşma alanı. Top-
lumsal Tarih zaman ve değişim boyutlarını göz 
önüne alan, sıradan olay anlatma sınırlarını aşa-
rak, bunların üstüne kuramsal açıklamalar, çö-
zümlemeler oturtmak çabasına önem veren bir ta-
rih dergisi. Konumuz kültür, sanat ve edebiyattan, 
dine, bilime, siyasete, iktisada, coğrafyaya ve ulus-
lararası ilişkilere kadar yayılan geniş bir yelpazede 
geçmişin günümüze aktarımı…” Toplumsal Tarih 
bu aktarım çabası içerisinde “millî mefahiri okşa-
ma çabasında olan bir dergi” olmadığını da açık 
bir şekilde ifade etmekte. Aslında bu ifade geniş 
anlamıyla Türkiye’de son dönemlerde daha fazla 
karşımıza çıkan “millîlik ve yerlilik” kavramları 
çerçevesinde düşündüğümüzde böylesi bir kıs-
tasın içerisine Toplumsal Tarih’in anlayış olarak 
dâhil olmadığını ifade ediyor. Çünkü “millî mefa-
hiri okşama” düşüncesi ile birlikte hareket etme-
nin eleştirelliğin ve mesafeli yaklaşımın önünde 
bir engel olarak durduğu düşünülüyor. Bu çerçe-
veden hareketle baktığımızda da yine sol düşünce 
içinde önemli bir isim olan ve resmî tarih eleştiri-
sini çok sert ve etkili bir dille gerçekleştiren Kemal 
Tahir ile Toplumsal Tarih’in yayın hayatına yön ve-
ren başta Mete Tunçay olmak üzere diğer isimle-
rin arasındaki anlaşmazlığın temelinde “millîlik ve 
yerlilik” kavramlarının teorik tartışmalarının izleri 
olduğu söylenebilir. Aksi takdirde benzer ideolo-
jik bakışa ve eleştirellik anlayışına sahip bu isim-
lerin arasındaki ayrılığı açıklamak güçleşecektir. 

Toplumsal Tarih sahip olduğu yayın politikası 
çerçevesinde resmî tarihin sert eleştirilerini ya-
parken benzer bir eleştirel tavrı “Ermeni” mese-
lesinde de ortaya koymakta. Bu çerçevede Edhem 
Eldem’in çalışmaları akla gelen ilk etkili örnek 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Resmî tarihin iddi-
aları ve karşı tarafın suçlamaları karşısında mesele 
kabul ve ret kolaycılığına kayılmadan tartışılmaya 

5 Mehmet Ö. Alkan, “23 Nisan’ın Gayri Resmi Tarihi”, Toplumsal Tarih, 
Nisan 2011, sayı: 208, s. 52-62.

çalışılmakta. Zaten “Ermeni meselesinin” gaze-
te, dergi, dersler ve televizyon. programları gibi 
kamuoyu önünde işlenirken veya tartışılırken 
karşımıza çıkan duygu yüklü değerlendirmeleri-
ne karşılık kapalı kapılar ardında daha rahat ve 
soğuk kanlı değerlendirmelere muhatap olması 
bu meselenin ele alınmasındaki zorluğu ortaya 
koymaktadır. Toplumsal Tarih ise “millî mefahiri 
okşamayacağını” baştan deklare ederek bu nokta-
da daha esnek bir yayın politikasına sahip olabil-
miştir. Bu durum da böylesi tartışılması zor konu 
ve problemlerin anlaşılmasını kolaylaştıracak bir 
yayın politikası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Toplumsal Tarih belgecilik ve kuramcılık ola-
rak ifade edebileceğimiz yaklaşımlar karşısında 
birini diğerine tercih etmeden iki yaklaşımın da 
artı ve eksileri ile tarih araştırmalarında bir usul 
olarak benimsenmesi anlayışına sahip olduğunu 
hem açıklamalarıyla hem de şimdiye kadar yaptı-
ğı yayınlarla ortaya koymuştur. Tarihçiler arasında 
sadece veya büyük oranda resmî kurumların sesi 
olan “resmî belgeler” üzerinden geçmişi anlamaya 
ve anlamlandırmaya çalışmak düşüncesi kökü es-
kilere dayanan ve hala da devam eden bir usuldür. 
Buna karşılık resmi belgeleri “devletlerin manipü-
le edilmiş kâğıt tomarları” olarak kabul eden ve 
geçmişi sonradan teorize edilmiş çeşitli kuram-
larla açıklamaya çalışmak düşüncesi ortaya çık-
mıştır. Ancak bu iki yaklaşım arasında belgelerin 
önemini yadsımadan ve kuramsal yaklaşımları da 
bir tarafa itmeden takip edilecek dengeli bir usul 
tarihin anlaşılmasında olumlu sonuçlar verecektir. 
Toplumsal Tarih de bu anlayış çerçevesinde den-
geli bir yaklaşım sergilemektedir. Sahip olduğu bu 
anlayışın etkisi ile 300 sayının üzerinde yayınla-
nan Toplumsal Tarih sadece kendi taraftarlarına 
hitap etmeden, propagandist bir dil kullanma-
dan da bir tarih dergisinin popülerleşebileceğini 
göstermektedir. 

Yakın Tarihte Eleştirellik ve Sınırlar

Derin Tarih dergisi ilk sayısını 2012 yılının ni-
san ayında yayımlayarak okuyucularının karşısına 
çıktı. Derin Tarih popüler bir tarih dergisi olarak 
karşımıza çıksa da yazarlarına baktığımızda ala-
nında isim yapmış birçok tarihçi akademisyenin 
dikkatimizi çekmekte. Bu isimler içerisinde en 
dikkat çekenler Halil İnalcık, Semavi Eyice, İs-
mail Kara, M. Şükrü Hanioğlu, Norman Stone, 
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Tufan Gündüz, Mustafa Budak, Necmettin Alkan, 
Ahmet Uçar’dır. Bu isimlerin dışında birçok aka-
demisyen dergide yayımlanan yazıları ile dergiye 
katkı vererek derginin popüler tarih dergisi olma 
vasfından ziyade popülerleşen bir tarih dergisi ol-
ması sürecine katkıda bulunmuşlardır.

Derin Tarih ilk sayısında kapağından “Kazım 
Karabekir Açıklıyor! 19 Nisan 1919’da Trabzon’a 
Çıktım” başlığını sunarak yayın hayatına başladı. 
Bu ilk sayıdan itibaren dergide göze çarpan en 
dikkate değer konulardan birisi Millî Mücadele 
dönemi ve sonrasında yaşanan hadiseleri ele al-
malarıydı. Dönemin hadiseleri ele alınırken de 
eleştirel ve sorgulayıcı bir dil kullanılmaktaydı. 
Hemen hemen her sayısında resmî tarihin ortaya 
koyduğu tarihsel bilgiye karşı farklı bakış açısına 
sahip incelemeler derginin sayfalarında kendisine 
yer bulabildi. Örneğin “Harf İnkılabı Amaç Ney-
di?” ( sayı: 8), “Atatürk’ün Kafatası Dersleri” (sayı: 
12), “Hilafet İngiltere’ye Hediyemiz mi? (sayı: 
13), “Diktatörlük ve CHP” (sayı: 15), “Lozan ve 
Kürtler İngilizler ile Mustafa Kemal Nasıl Anlaş-
tı” (sayı:16), “İstiklal Mahkemeleri Cumhuriyetin 
Terör Fırtınası” (sayı: 20), “Ayasofya Kararnamesi 
Sahtedir” (sayı: 21), “Atatürk 23 Nisan’ı Çocukla-
ra Armağan Etmedi!” (sayı: 25), “Şeyh Said Ger-
çeği Resmi Tarihin Kara Deliği” (sayı: 27), “Türk-
çenin Barbarlıkla İmtihanı” (sayı: 30), “Atatürk ve 
Kürtler” (sayı: 32), “Dersim Planlı Katliam” (sayı: 
34), “Çerkes Ethem Bir İhanet Yalanı” (sayı: 35), 
“Tutanaklar Nutuk’ta Sansürlenmişti” (sayı: 41), 
“Sultan Vahdettin Sevr’i Onaylamadı”( sayı: 43), 
“Lozan’da Barışı Aldık Petrolü Verdik” (sayı: 52), 
“Musul’u İngilizlere Nasıl Verdik” (sayı: 56), “İngi-

lizlerin 100 Yıllık Oyu-
nunu Bozuyoruz Arap 
İhaneti Efsanesi” (sayı: 
58 ). Alıntıladığımız bu 
sayılarda Cumhuriyet 
tarihinin tartışmaları 
farklı gözle ve eleşti-
rel bir bakış açısı ile 
ele alınmıştır. Başlıklar 
dikkate alındığında da 
dönemin eleştirisinde 
sert bir dil kullanıldığı 
dikkati çekmektedir. 

Derin Tarih’in takip ettiği eleştirel yayın politi-
kası doğrultusunda 62. sayısında “Latife Hanım’ın 
91 Yıldır Gizlenen Mektubu “Kemal Paşa Çakma 

Napolyon’dur” başlığı ile okurlarının karşısına 
çıktı. Ancak başlıkta kullanılan ifadeler Atatürk’e 
hakaret olarak değerlendirilerek dergi hakkında 
kanuni takibat uygulandı ve 62. sayının toplatıl-
masına karar verildi. Bu arada Mustafa Armağan 
da bu yazı nedeniyle yargılanarak 1 yıl 3 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. Armağan davayı ve dava sü-
recini şöyle değerlendirmekteydi: “Hatırlayacak-
sınız, dergimizin Mayıs 2017 tarihli sayısı Latife 
Hanım’ın bir ABD gazetesinde çıkan mektubunu 
kapağa taşımıştı. Bakırköy Basın Savcılığı tarafın-
dan 18 Mayıs’ta toplatılan derginin Genel Yayın 
Yönetmeni olarak şahsıma açılan dava süreci 31 
Ekim 2017 günü 15 ay mahkûmiyetimle sonuç-
landı. […] Yaptığım sadece Boston Sunday Ad-
vertise adlı gazetenin 21 Şubat 1926 tarihli nüs-
hasında çıkan haberi Türkçeye tercüme ettirerek 
yayımlamaktan ibarettir. […] Sonuçta bir TC 
mahkemesi bu haksız kararla bir tarih dergisinde 
tarihe ışık tutacak 91 yıllık bir mektubu orijinali-
ne sadık kalarak yayımlamayı suç sayarak tarihe 
geçmiş oldu. […] Bir belgeyi olduğu gibi yayım-
ladığım için tebrik edilmem gerekirken “Niye ol-
duğu gibi yayımladın?” gibi akla seza bir mantıkla 
cezalandırılmam hiçbir hukuk kaidesine ve evren-
sel hukuk normlarına sığmayacak bir tavırdır.”6 

Bir belgenin hele de üzerinden yaklaşık 90 yıl 
gibi bir zaman geçmiş bir gazete haberinin oldu-
ğu gibi yayımlanmasının suç sayılarak bu haberi 
yayımlayan derginin ve genel yayın yönetmeninin 
yargılanıp cezalandırılması tarih alanında yaşa-
nan tartışmaların ve tabuların hâlâ var olduğunun 
önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Yaklaşık 20 yıllık bir siyasal değişimin so-
nucunda tabu olan birçok konunun dergide ele 
alınıp işlenmesine rağmen hâlâ bazı duvarların 
da olduğu yerde durduğunu göstermesi adına ol-
dukça ilginçtir. Çünkü söz konusu yazı bir yorum 
veya eleştiri değildir. Tarihe mal olmuş bir habe-
rin birebir çevirisinin yayımlanmasından ibaret-
tir. Eğer yayımlayan kişi bu çeviride bir çarpıtma 
veya tahrifat yapsaydı belki bu nedenle yargılan-
mayı hak edebilirdi ama ortada böyle bir durum 
da yoktu.7

6 http://derintarih.com/editorden/dava-sürecimiz/ (17.07.2019)

7 Mustafa Armağan’ın yayımladığı mektup nedeniyle yargılanması 
hadisesinden birkaç yıl önce İlker Aytürk’ün Post-Post – Kemalizm 
Yeni Bir Paradigmayı Beklerken” yazısında dile getirdiği “… bugün 
post –Kemalizm dediğimiz paradigma, itilen kakılan, devlet eliyle 
cezalandırılan, ama gene de “resmi tarihe meydan okuyan” bir 
yaklaşım değil, bizzat düşünce iktidarının kendisidir. Bunu artık 
teslim etmek gerekiyor.” iddiasının çokta isabetli olmadığını düşün-
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Bu yargılamanın içinde barındırdığı problem 
aslında yargılamayı yapan hakim tarafından da 
dile getirilmiş ve Mustafa Armağan bu durumu 
şöylece aktarmıştır: ”Davanız bıçak sırtı gibi bir 
durumdaydı, bir başka mahkeme size rahatlıkla 
beraat verebilirdi ama ben tercihimi cezalandırıl-
manız yönünde kullandım.” demesi salondakiler-
de büyük bir şaşkınlık yarattı.”8

Derin Tarih’in ilerleyen sayfalarında da Cum-
huriyet dönemini ele alan sayılar sık sık karşı-
mıza çıkmaya devam etti. Hatta derginin Tem-
muz ayında yayımlanan son sayısında Lozan ve 
bu kapsamda 12 adanın Yunanistan’a verilmesi 
“Lozan’da On iki Ada Nasıl Verildi?” başlığı altın-
da tartışılmaktadır. 

Derin Tarih sayılarında Cumhuriyet dönemi 
ile ilgili konuların dışında sık sık işlenen konu-
lardan birisi de II. Abdülhamid ve dönemi ile 
ilgili yazılar. Fakat yukarıda başlıklarını verdiği-
miz kapaklardaki gibi Cumhuriyet dönemine iliş-
kin olarak oldukça sert ve eleştirel bir yaklaşım 
sergilenirken II. Abdülhamid ve dönemine karşı 
ise eleştiriden uzak hatta tam tersine sahipleni-
ci ve övücü bir yaklaşım dikkatimizi çekmek-
te. Derginin kapak başlıklarına baktığımızda bu 
durum daha rahat görülebilmekte. Örneğin II. 
Abdülhamid’i konu edinen sayıların kapak başlık-
ları şöyle: “Abdülhamid’i Anlamak Her Şeyi Anla-
mak Olacaktır” (sayı: 11), “Abdülhamid’in Siyo-
nizmle Savaşı” (sayı: 29), “Abdülhamid’in Direnişi 
Yeni Türkiye’nin Dirilişi” (sayı: 54 ), (Bu sayı 15 
Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yayım-
lanmıştır. Başlığın altında da II. Abdülhamid ile 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resim-
leri yan yana basılmıştır. Derginin kapak başlığı 
II. Abdülhamid dönemi ile içinde bulunduğumuz 
zaman dilimi arasında bağ kurarak içinden geç-
tiğimiz kritik dönemin tarihsel bilgi vasıtasıyla 
anlaşılmasına çalışılmaktadır. Bu yaklaşım tarzı 
en basit ifadesiyle tarihin sadece geçmişin bilimi 
olmadığını içinde yaşadığımız zamanın kurgulan-
masında ve meşrulaştırılmasında taşıdığı önemi 
göstermesi bakımından önemlidir.) “Bilinmeyen 
Abdülhamid” (sayı: 59), “Musul ve Kerkük’ün 
Petrol Tapuları II. Abdülhamid’in” (sayı: 67), 

mekteyiz. Aytürk, a.g.m. s. 34-48. 2002 yılında AK Partinin iktidar 
olması ile birlikte resmî tarih eleştirilerinde yaşanan rahatlama bir 
gerçektir. Ancak bu yargılamanın ortaya koyduğu somut durum 
post- Kemalizm’in düşünce iktidarının kendisi olduğu iddialarının 
haklılığının da tartışılmaya açık olduğunu göstermektedir.

8 http://derintarih.com/editorden/dava-sürecimiz/ (17.07.2019)

“Abdülhamid’siz Yüz Yıl” (sayı: 71), “Neredesin 

Şevketli Sultan Hamid Han” (sayı: 85). 

Burada II. Abdülhamid ve dönemi ile ilgili 

olarak sadece sahiplenici ve övücü bir yaklaşımın 

sergilenmesinin tarihçilik adına çok makul bir 

yaklaşım olmadığını düşünüyoruz. Çünkü yakla-

şık 33 yıllık iktidarı döneminde II. Abdülhamid 

başta eğitim, sağlık, ekonomi ve ordu olmak üze-

re birçok alanda önemli çalışmalar yaptı. Ancak 

bu durum onun tahtta kaldığı dönemde ülkede 

hiç sorunun olmadığı veya başka bir ifade ile II. 

Abdülhamid’in eleştirilecek bir şeyi olmadığı an-

lamına gelmiyor. Eleştirmekten kastımız ise “kızıl 

sultan, despot, katil, kan dökücü, zalim” gibi basit 

ithamlar üzerinden değerlendirmek de değildir. 

Bir tarihçinin yapması gerektiği gibi mesafeli, adil 

ve ölçülü bir dil kullanarak. 

Bu değerlendirmemizin sonunda Derin Tarih’e 

baktığımızda toplumsal ilginin tarihe yönelmesin-

de ve tarihsel olayların anlaşılmasında, tartışılma-

sında ve eleştirel bir gözle bakılmasında birçok 

önemli eşiğin aşılmasında olumlu katkılarının ol-

duğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Sonuç

Toplumsal hafızada ve gündelik yaşamda ta-

rih, tüm kesimlerin ilgisine mazhar olma vasfına 

sahip bir alandır. Bu ilgilinin sonucu olarak baş-

ta akademik yayınlar olmak üzere popüler tarih 

dergileri ve diğer dergilerin içeriklerinde tarih 

mutlaka kendisine bir yer bulabilmiştir. Ancak ta-

rihin yayın dünyasındaki bu popülerliği tarihsel 

hadiselerin sağlıklı değerlendirilebildiği ve anla-

şılabildiğini söylemememiz için yeterli değildir. 

Öncelikle tarihsel hadiselerin değerlendirilme-

sinde kullanılan sert dil ve bu çerçevede itham 

edici yargılar toplumun tarihi hafıza konusunda 

bile ayrışmasına neden olmaktadır. Çünkü içinde 

yaşadığımız toplumun fertleri farklı tarihsel dö-

nemleri sahiplenirken diğer dönemlere karşı düş-

manlaşmaktadır. Bu parçacı ve seçmeci yaklaşım 

da tarihin anlaşılmasının önündeki en önemli en-

gellerden biri olarak durmaktadır. Tarih dergileri 

ister akademik ister popüler olsun kullanacakları 

yapıcı dille bu sorunların aşılmasında etkili olabi-

lecek en önemli araçlardır.
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  BİR FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ KUTADGUBİLİG

O tuz dokuzuncu sayısı çıkan felse-
fe bilim araştırmaları dergisi Ku-

tadgubilig, adını Yusuf Has Hâcib’in 
o meşhur kitabından almıştır. Has 
Hâcib’in, kitabında bilge bir bakışla 
daha çok siyaset, ahlak, toplum ko-
nuları üzerinde durduğu bilinmek-
tedir. Kutadgubilig, Dîvânu Lügati’t-
Türk kadar Türk düşüncesinin eski 
ve değerli yapıtaşlarından biridir. 
Bu açıdan Kutadgubilig dergisinin, 
adını, kadim Türk düşünce geleneğine yaslamayı 
esas aldığını, tarihî bilinçten beslenmeyi önemse-
diğini düşünebiliriz. Nitekim derginin ilk sayısın-
da, “Bu sayı Türk mütefekkiri Yusuf Has Hâcib’e 
ithâf olunmuştur.” ibaresi bu açıdan dikkate de-
ğerdir. Derginin bazı sayılarının Fârâbî, İbn Sînâ, 
Kınalızâde, Kâtip Çelebi, Fatma Aliye Hanım, 
Ahmet Yüksel Özemre gibi isimlere ithaf edilmiş 
olması aynı bakış açısının tezahürüdür. 

Felsefîleşmiş Kültür İnşası

Derginin yayım yönetmeni Ş. Teoman Duralı, 
‘Sözün Başı’ isimli yazısında ‘Neden, Niçin, Nasıl’ 
sorularından ‘Neden?’e, “Geçmişlerinden devral-
dıkları özelliklerden oluşan kişiliklerine uygun 
düşünce, siyaset, sanat, zanaat ile iktisat yapılarını 
inşa edemeyip bu doğrultuda kendilerini yenile-
meyen toplumlar, kısa ve uzun vadeli sorunlara 
özgün çareler üretemezler. Özgünlüklerini yiti-
ren toplumlar, yavanlaşıp sıradanlaşırlar. Böylece 

toplumlara da tarih sahnesinde uzun 
uzadıya yer aranıp tahsîs olunmaz.” 
cevabını vermektedir. Duralı, “Ta-
rihte üstün kültürler, medeniyet-
leşmiş olanlardır. Bunların da en 
üst mertebeye ulaşmış olanlarıysa, 
felsefîleşmiş medeniyetlerdir.” de-
dikten sonra Kutadgubilig’in, sayfa-
larını felsefîleşmiş kültür inşası adına 
felsefe, mantık, matematik ve bilime 
açacağını belirtir. Derginin yayınla-
rı, İbn Sînâ’nın eş-Şifâ isimli felsefe 

ansiklopedisinin içeriğini anımsatırcasına mantık, 
tabiat, matematik ve metafizik konularını kapsar. 

İlk sayısı Ocak 2002 yılında vücut bulan dergi-
nin figüründe Selçuklu-Osmanlı çizgisini çağrıştı-
ran ‘ulu çınar’ resmi dikkat çeker. İlk sayıda dergi 
hakkında şu bilgilere yer verilmiştir: Yılda iki kez 
yayınlanır. Dili Türkçe olmakla birlikte yaban-
cı dillerde kaleme alınmış yazılara da yer verilir. 
Derginin kapsadığı konular; felsefe bilimin temel 
sorunları, kültür felsefesi, bilim tarihi ve felsefesi, 
dil bilimi ve felsefesi, Türk düşüncesi ve kültürü 
konularıdır. Makale formunda yüksek lisans ve 
doktora tezlerine de yer verilir. İlk sayının ‘İçinde-
kiler’ kısmında Yusuf Has Hâcib ve eseri, Kutadgu 
Bilig’in kültür ve medeniyet tarihimizdeki yeri ile 
ilgili iki yazı Gökhan Yılmaz, Sadık Türker imzası-
nı taşır. Felsefe Çalışmaları başlığı altında ilk yazı 
Ş. Teoman Duralı’ya aittir: ‘Başkaldıran İnsan’. 

İlk sayının “Taslak” kısmı önemlidir. Şöyle 
ki, Kutadgubilig, Türk Felsefe Bilim Araştırma 

Kutadgubilig’in manifestosuna baktığımızda Türkçe’nin bir felsefe 
bilim dili hâline getirilmesi, bir vakıf ve yükseköğretim kurularak 
Türk düşüncesinin kuşatıcı/(evrensel?) bir boyuta evrilmesine 
katkı sağlanması, filozof doğurabilecek felsefe ikliminin vücuda 
getirilebilmesi gibi fevkalâde önemli ilgi alanlarının olduğu görülür

Bir Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi 
KUTADGUBİLİG

Ahmet ÇAPKU
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Merkezleri Birliği Vakfı kurmayı amaçlar. Anılan 
vakıf, ülke sathına yayılan merkezleri ile felsefe 
bilim çalışmaları yürütecek, Türk Devletleri ve 
Toplumlarına mensup vatandaşların konu ile ilgili 
çalışmalarını takip edecek, Kutadgubilig ödülleri 
dağıtacak, Türkçe’nin felsefe bilim dili olması-
na gayret edecek, College de France’a benzer bir 
yükseköğretim kurumu kuracak ve nihai planda 
Türkiye Cumhuriyeti ile Türk dünyasını kapsaya-
cak çapta felsefe bilim akademiasına dönüşecek-
tir. Demek ki, dergi bu konularda her açıdan bir 
mektep, bir ocak misyonu görecektir. (sayı 1, s. 
243-246).

Derginin içeriği ana hatları itibarıyla Var-
lık Bilgi Ahlak Araştırmaları: Metafizik; Doğa 
Araştırmaları: Bilim; Tarih Toplum Kültür Araş-
tırmaları şeklinde üç ana hat üzerinde kendini 
gösterir. Kitabiyât kısmında ise kitap değerlendir-
meleri vardır. Ayrıca vefayât, mülakâtlara da yer 
verilmiştir. Buna göre dergide Varlık Bilgi Ahlak 
Araştırmaları başlığı altında 223 kadar makale 
yayımlanmıştır. Doğa Araştırmaları: Bilim başlığı 
altında 33 kadar farklı imzalı makale/yazı (çev-
riyazı) neşredilmiştir. Dergide hatırı sayılır mik-
tarda makale Tarih-Toplum-Kültür Araştırmaları 
başlığı altında yer almıştır. Buna göre 160 makale 
(bunu Eski Türk Düşüncesi vb. ile birlikte yakla-
şık 165) gün yüzüne çıkmıştır.1 Özel sayılar ola-
rak İÜ. Felsefe Bölümü özel sayısı, [18. ve 19. sa-
yılar]; Gazâlî özel sayısı [20. sayı]; Osmanlı Türk 
düşüncesi özel sayısı [22. sayı]; Heidegger özel sa-
yısı [30 sayı]; çağdaş bilgi tartışmaları özel sayısı 
[32. sayı]; Aristoteles özel sayısı [34. Sayı]; ahlak 
felsefesi/etik özel sayısı [36. Sayı] bunlar arasın-
da dikkat çeker. Üçüncü sayıdan yirmi dördüncü 
sayıya kadar Şaban Teoman Duralı’nın Türkcenin 
Felsefe Bilim Sözlüğü yazıları daha sonra aynı adla 
Sözlük’e dönüşmüştür. ‘Abes’ kavramı ile başlayıp 
‘düzentanımazlık’ maddesi ile biten ilk cilt Dergâh 
Yayınları arasında (Mayıs 2013) yer alır. Böylece 
dergideki yazıların bazıları kitaba dönüşmüştür. 

Derginin yayım periyodu normalde altı ayda 
bir iken bu durum 30 Haziran 2016 (Heidegger 
özel sayısı/ 30. sayı) ile Mart 2018 (37. sayı) ara-
sında iki yıl süreyle üç ayda bir periyoda dönüş-
müş. Sonra tekrar altı ayda bir yayımlanarak eski 
hâline dönmüştür. Yayım ayları Ocak-Haziran 

1 ‘İçindekiler’ kısmında konu belirlenimi yapılmadan yayımla-
nan makaleler bu sayılara dâhil edilmemiştir. Örnek olarak 
bkz. sayı 1, sayı 39.

veya Mart- Eylül/Ekim gibi muhtelif altı aylık 
süre zarfında olmuştur. (Mart 2019’da 39. sayı 
çıkmıştır). 

Düşünceyi Ortaya Koyma ve Yeniden Yorumlama

Kutadgubilig felsefe bilim araştırmaları dergisi 
hakemli akademik bir dergidir. Dergideki yayın 
akışı, yayım yönetmeni Ş. Teoman Duralı’nın ilgi 
alanlarının derginin yayın içeriğinin bir kısmına 
yansımış intibaı verir. Alman filozof Kant’ın (ö. 
1804) bir dâhi olarak zâhidâne (pietist) yaşam 
tarzı, coğrafya ve yabancı dil tutkusu, gökyüzü ve 
ahlak anlayışı, bütün bunları dehasıyla bilime dö-
nüştürmesi2 felsefe tarihi açısından önemli etki bı-
rakmıştır. Duralı’nın Kant’a dair derginin dördün-
cü ve beşinci sayılardaki yazısı daha sonra Salt 
Aklın Eleştirisinin Teşrihi kitabında Kant’ı tanıma 
babında kitabın ilk kısmını oluşturacaktır. Dura-
lı, mezkûr kitabında (s. 45-62), Kant döneminde 
altı yüz seksen kadar Alman filozof, düşünür, şair, 
müzisyen, sanatçının ismini verir. Bu durum bize, 
Kant’ı yetiştiren ortama dair bir fikir sunar. Bu-
radan hareketle Kutadgubilig dergisinin, Türkiye 
ve Türk dünyasında büyük düşünürlerin, bilim 
insanlarının, sanatçıların yetişmesine ön ayak ol-
mak, onların düşüncelerinin tanıtımını sağlamak 
ve sözü edilen kişilerin vücut bulmasına zemin 
hazırlamak, imkan dahilinde bunları tanıştırmak 
ve kaynaştırmak gibi bir misyon yüklendiğini dü-
şünmemize imkan verir. 

Ocak 2002’de yayın hayatına atılan Kutadgu-
bilig dergisi demek ki, on yedi yıldır kesintisiz 
şekilde yoluna devam etmektedir. Böylece dergi, 

2 Konu ile ilgili bilgi için bkz. Duralı, Ş. Teoman, Aklın 
Anatomisi (Salt Aklın Eleştirisinin Teşrihi), İst. 2010, Dergâh 
Yay., s. 13-44.

Geçmişlerinden devraldıkları özellikler-
den oluşan kişiliklerine uygun düşünce, 
siyaset, sanat, zanaat ile iktisat yapıları-
nı inşa edemeyip bu doğrultuda kendile-
rini yenilemeyen toplumlar, kısa ve uzun 
vadeli sorunlara özgün çareler ürete-
mezler. Özgünlüklerini yitiren toplum-
lar, yavanlaşıp sıradanlaşırlar. Böylece 
toplumlara da tarih sahnesinde uzun 
uzadıya yer aranıp tahsîs olunmaz.
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YA felsefe-bilim çalışmalarında hatırı sayılır bir yer 
edinmiştir. İçindeki makalelerden kitaplar çıkmış, 
nice dikkate değer makalenin, makale formatında 
tezlerin yayımı bu dergide gerçekleşmiştir. Gü-
nümüzde felsefe dergileri içinde Felsefe Arkivi, 
Beytülhikme, EskiYeni, Dîvân, Nazariyât, Temâşâ, 
Doğu-Batı, Tabula Rasa, Kaygı, Flsf Dergisi, Fel-
sefelogos, Felsefî Düşün, Arkhe-Logos, Cogito gibi 
dergiler yanında ilahiyat fakültelerinin akademik 
dergilerinde hatırı sayılır oranda felsefe makalele-
ri/çalışmaları yayımlanmaktadır.3 Bunlar arasında 
Kutadgubilig felsefe bilim araştırmaları dergisinin, 
Türk düşünce ve kültürünü ortaya koyma ve yeni-
den yorumlama hususunda dikkate değer bir yeri 
vardır. 

Eğer ki, Ahmet Midhat Efendi’nin çıkardığı 
Dağarcık dergisi (1288/1872) felsefe konularının 
da işlendiği bir dergi olarak kabul edilirse onu son 
dönem Türk düşüncesinde ilk felsefe dergisi ola-
rak resmedebiliriz. Gerçi Dağarcık’tan önce Münif 
Paşa’nın başında olduğu Mecmûa-i Fünûn’dan 
söz edilebilir. (1279/1862). Ancak Dağarcık 
felsefî açıdan daha dikkate değerdir. Yok eğer 
batılı manada ilk felsefe dergisinden söz edecek 
isek bu durumda Baha Tevfik’in çıkardığı Felsefe 
Mecmuası’nı (1329/1913) ilk felsefe dergisi olarak 
kabul edebiliriz. On sayı kadar neşredilen Felsefe 
Mecmuası, Osmanlı son döneminde vülger mater-
yalizmin sesi olmuştur. Sonraki dönemlerde batı 
düşüncesini ön plana çıkaran İctihad, Piyano, Yir-
minci Asırda Zeka Mecmuası, Ulûm-ı İktisâdiye ve 
İctimaiye Mecmuası gibi dergiler yanında İslâm-
Doğu düşüncesini merkeze alan Beyânü’l-Hak, 
Sebilürreşâd, Dârulfünûn İlahiyat Fakültesi Mec-
muası gibi dergilerden söz edilebilir. Doğu veya 
batı düşüncesine öncelik verme diyebileceğimiz 
bu tercihe dayalı yapının sonraki dönem felsefe 
dergilerinde farklı şekillerde tezahür ettiği söyle-
nebilir kanısındayım. Bu açıdan Çin, Hint, Rus, 
Afrika düşünceleri felsefe incelemeleri içinde hâlâ 
daha istenilen seviyeye ulaşabilmiş değildir. 

İsim, İstikamet ve Gaye

Dergilerin aldığı isimler, onların neyi/neleri 
önemsedikleri, istikametleri, gayeleri hakkında 

3 Son dönem Türk düşüncesinde felsefe-düşünce dergile-
ri üzerine yapılmış bir çalışma için bkz. şenel, Cahid, 
“Tanzimat’tan Günümüze Felsefe Dergileri: Açıklamalı ve 
Seçme Bir Bibliyografya Denemesi”, Türkiye Araştırmaları 
Literatür Dergisi içinde, c. 9, s.17, 2011, s. 433-488.

bir nebze bilgi verir. Çünkü isimler tesadüfî seçil-
miş değildir. Bu bakış açısıyla, Kutadgubilig ismi, 
bize Türk düşüncesini ve kültürünü merkeze ala-
rak bir yayın çizgisi takip edeceğini telmih eder. 
Derginin yayın siyasetine bakıldığında onun, Orta 
Asya Türk düşünce geleneğini önemseyen, Sel-
çuklu ve Osmanlı mirasını dikkate alan, bunun 
yanında geçmişten günümüze uzanan çizgide Batı 
düşüncesinin önde gelen kurucu isimlerine özel 
önem atfeden ve böylece doğu-batı arasında Türk-
İslâm duruşuyla yeni bir yoruma gitmek isteyen 
çaba içinde olduğu görülür. 

Bunlar Kutadgubilig dergisi adına olumlu ola-
rak dile getirebileceğimiz hususlardır. Ancak Tür-
kiye ve Türk Dünyası çapında güçlü bir ses ola-
bilmek adına bir atılımı, anlayabildiğim kadarıyla 
henüz yapamamıştır. Bunda yayım yönetmeninin 
ve dergiyi ilk kuranların bir kısmının ilerleyen 
süreçte farklı dergilerde ve konumlarda mühim 
görevler üstlenmesi gibi çeşitli faktörlerin etki-
si olabilir. Derginin manifestosuna baktığımızda 
Türkçe’nin bir felsefe bilim dili hâline getirilmesi, 
bir vakıf ve yükseköğretim kurularak Türk düşün-
cesinin kuşatıcı/(evrensel?) bir boyuta evrilmesi-
ne katkı sağlanması, filozof doğurabilecek felsefe 
ikliminin vücuda getirilebilmesi gibi fevkalâde 
önemli ilgi alanlarının olduğu görülür. Bunlar 
hangi ölçüde gerçekleşmiştir sorusu önümüzde 
durmaktadır. Bunun yanında dergi, özel sayıla-
rında ilgili konularda nice önemli makalelerin 
yayımını gerçekleştirmiş olsa bile ülkemizde Türk 
düşünce geleneğinin köprübaşı konumundaki 
nice ismin eserlerinin toplu basımını (külliyât/bü-
tün eserleri) herhangi bir yayınevinde bulabilmek 
hâlâ mümkün değildir. Kutadgubilig bu konuda 
öncü bir isim olabilirdi. Tabi bu tür konuları bir 
kişinin, entelektüel bir grubun, yayınevinin üst-
lenmiş olması elbette teşekküre layıktır. Bu konu-
da büyük bir heyecan, umut ve tecrübeyle yola 
çıkılıp onu kalıcı işler yapabilen kurumsal boyuta 
taşımak daha önemli bir mesele olsa gerektir. Yu-
suf Has Hâcib’in bilgelik kokan eseri gibi ismiyle 
müsemma olmak adına Kutadgubilig felsefe bilim 
araştırmaları dergisinin, ilk günkü heyecanını ko-
ruyarak mümkünse kurumsal kimliğe bürünmesi 
önem arz eder. Kırkıncı sayısı çıkacak olan dergi-
nin elde ettiği birikim (kemâl/yetkinlik) ile kendi-
ni yeniden dizayn ederek yoluna devam edeceği-
ne inanıyorum.
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T ürkiye’de İslâmcılık düşünce-
si denince akla Mehmet Akif 

ve Said Halim Paşa’dan sonra 
Babanzâde Ahmet Naim Efendi 
gelir. Babanzâde’nin İslâmcılık dü-
şüncesine katkısında belki de ilkin 
karakterindeki doğruluk, ahlaki 
tutumu ve fikriyatını savunmadaki 
tutarlılık ve devamlılık gelir. Naim 
Efendi fikri anlamda İslâmcılık dü-
şüncesine öncelikle ilmi iki tutu-
muyla, hadis tercümesi ve tercüme 
usulü ile felsefe terimlerini Batıdan Müslüman 
dünyaya aktarmayla katkı sağlar. Bunların dışın-
da çöküş dönemi İmparatorluk düşüncesinde öne 
çıkan fikir akımlarından hassaten Türkçülük ile 
hesaplaşması, önemli kıstaslar ortaya koyması ile 
ahlak meselesinde yazdığı rapor/risale ile bugüne 
gelir.

Biyografilerden öğrendiğimize göre, Babanzâde 
dostlukları çok sahici ve devamlı iken herkesle 
dostluk kurmayacak ucuzluğa, düzeysizliğe prim 
vermeyecek kadar seçkinciymiş. Lahey’de dü-
zenlenen “ahlak eğitimi” kongresi için hazırlanan 
bir rapor olan İslâm Ahlakının Esasları eserin-
deki ilkeleri bir anlamda kendi benliği üzerinde 
gösterebilmiştir. Namuslu, inandığını söyleyen 
ve yaşayan tutumu, dalkavukluktan uzaklığı 
Babanzâde’nin sözünün tesirini artırır. 

Dostu Akif ile çok benzer tarafları var. İkisinin 
de Fransızcası ve Arapçası çok iyidir, ikisi de med-
rese eğitimi almasa bile İslâmî ilimlerde önemli 

çalışmalar yapmıştır, Arap edebiya-
tını bilir, sever, birbirlerine beyitler 
okurlar, ikisi de felsefe okurlar, bir 
tarafıyla felsefenin tesiri eserlerine 
yansır. İslâmî ilimleri kendi çaba-
larıyla öğrenmelerine rağmen asıl 
geleceğe kalan, fikir hayatını belir-
leyen yazıları eğitimlerinden çok 
ilgi alanlarından kaynaklanan has-
sasiyetleridir. Her ikisi de dindar, 
terbiyeli, dikbaşlı ve dirayetli, terbi-
yeli, dürüst, parada, şöhrette gözü 

olmayan karakterdedirler. Musikiyi, edebiyatı, 
sohbeti, cemaat ortamını sever, bu nedenle Küllük 
müdavimlerindendir. Üç dönemde “bir işin ucun-
dan tutma” ahlaklarının getirisi olarak çalışmışlar 
ama muhalefete geçmişlerdir. Akif de Babanzâde 
de Abdülhamit’e, İttihat Terakki’ye, Cumhuriyet 
idaresine muhaliftir. İttihatçıların keyfiliklerini, 
daha baskıcı olduklarını Naim Efendi de tecrübe 
etmiştir. Tabi belirtmek gerekir ki bu karakterler 
doğru bildiklerini söyledikleri, yanlış gördükleri-
ni arkadaşlarını kırmama hatırına gizlemezler… 
Babanzâde, Akif’in İstiklal Marşı’na İttihatçı kadro 
yüzünden sevinmemiştir. 

Süleyman Nazif ve pek çok örneğinde olduğu 
gibi Cumhuriyet inkılaplarını mecburen uygula-
ma yoluna gider; şapkayı sokaktayken elinde gez-
dirir, takmaz ama derslerde takke giyer! Modern-
leşme dönemi ikilemleri, çelişkileri Babanzâde’nin 
de başına gelir, bir taraftan Batıyı bilme, öğrenme, 
aşma için mesela Fransızca öğrenmek ister bunu 

Ercan YILDIRIM

Babanzâde Ahmet Naim’in İslâmcılık düşüncesine katkısında belki de ilkin karakterindeki 
doğruluk, ahlaki tutumu ve fikriyatını savunmadaki tutarlılık ve devamlılık gelir. Naim 
Efendi fikri anlamda İslâmcılık düşüncesine öncelikle ilmi iki tutumuyla, hadis tercümesi ve 
tercüme usulü ile felsefe terimlerini Batıdan Müslüman dünyaya aktarmayla katkı sağlar.

Öncü, Sahici, Erdemli… 
Babanzâde Ahmet Naim Efendi İslâmcılığı
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başarırken öte taraftan dindarlığına menfi tesir 
edecek, dine aykırı şeyler okumama adına Fran-
sızcayı unutmayı bile düşünür. Fakat Le Temps’i 
düzenli takip ederken İbn Arabi okumaları da 
yapar! 

Tabi kabul etmek gerekir ki düşünceleri za-
man zaman modernist içerikler taşısa da Akif de 
Babanzâde de taassuptan uzak, sofuluk satmayan, 
tasavvuf ile modern düşünceyi ve selefi de dene-
bilecek tavırları sergileyebilecek hatta medreseyi 
önemseyen, ihya etmeyi düşünen derinlikte ilmi 
anlayışa sahiptir. Halveti Dergâhına intisabı var-
dır, postnişin Amiş Efendi’nin 
kızıyla evlidir. 

Tasavvufu hem okuyan 
hem icra eden Naim Hoca, 
esasında kafasında şüphe ba-
rındırmayan netliğe sahip olsa 
bile Yahya Kemal ile girdiği bir 
diyalogda neo-selefi fikriya-
tını, ricatını, pişmanlığını da 
ifade etmiştir: 

“Derslerden yeni çıkmış-
tık. Kâtib-i Umûmî’nin oda-
sında istirahat ediyorduk. Ah-
met Naim Bey birdenbire dedi 
ki: ‘İslâmîyet’e sizin ettiğiniz 
zararı bu aralık kimse etmiyor. 
(…) Beyefendi! İslâmîyet’te 
ölülere ibadet, mezarlara mu-
habbet, ölmüş insanları filan 
ve falan semtte hâzır ve nâzır 
zannetmek gibi itikatlara yer 
yoktur.’ (…) Aramızda bu 
sözlerle kavga büyüdü; so-
nuna doğru bahis yalnız bir 
noktada toplandı: Ona göre, 
herhangi Müslüman bir mil-
let kalkıp da İslâmîyet’i ken-
di milliyetinin unsurlarından 
yalnız biri olarak telâkki edemez ve kendine uy-
gun bir şekle koyamaz. Müslüman bir kavim kav-
miyetini unutmak ve İslâm’ın nass-ı kâtı’larına 
tamamıyla bağlanmak şartıyla Müslüman olur ve 
diğer Müslümanları aynen kendi milliyetinden bi-
lir. (…) Öğleden hayli sonraydı, Vefa’ya doğru yü-
rüyordum, karşıdan Ahmet Naim Bey’in geldiğini 
gördüm. Rahatsızlıktan yeni kalkmış gibi yorgun 
yürüyordu. Beni görür görmez durdu, kollarını 
açtı, ‘Bu tesadüf münasebetiyle Cenâb-ı Hakka 
hamdolsun…’ diyerek söze başladı. ‘Seninle o 

kadar sene evvel, Dârülfünun’da bir münakaşada 
bulunmuştum. O münakaşa sonra benim zihni-
mi senelerce meşgul etti. Son senelerde ise ben, 
İstanbul’un birçok semtlerinde gezmeyi ve oralar-
da, tıpkı senin usulünde, eski mimarî eserlerinin 
tarihini araştırmayı itiyat edindim. Bu hoş merak 
beni sardıkça sardı. Senin bir zaman Tevhîd-i 
Efkâr’da çıkmış yazılarını buldum ve tekrar oku-
dum, azim bir zevk aldım. Sana bu yüzden ne ka-
dar haksızlık ettiğime, o yazıların bir şâir fantezisi 
olmayıp hakikaten manevî birer ufuk olduklarına 
kail oldum. İşte bundan sonra, bu yüzden seni o 

vakit gücendirdiğime yandım 
ve bir daha görürsem isti’fâ-
yı kusûr etmeyi nazrettim.” 
(Yahya Kemal, 2006, 49-51)

Galatarasaray Lisesi’ni, 
Mülkiye’yi bitiren Babanzâde 
Naim, hadis usulü ve felse-
feyi kendi çabalarıyla oku-
muştur. 1914’te Dârulfünûn 
felsefe hocası olur, Hariciye 
Tercüme Dairesi, Galatasaray 
Lisesi Arapça öğretmenliği, 
Maarif nezaretinde müdür-
lük, Islahat-ı İlmiye Encüme-
ni üyeliği, Hürriyet İtilaf Ayan 
Azalığı yapar, 1922 yılında 
üniversiteye döner. Emrullah 
Efendi döneminde üniversi-
tede hangi derse hoca lazımsa 
Naim Hoca’ya müracaat edilir, 
psikoloji dersi verir, ahlak ho-
cası lazım olduğunda işe ko-
yulur, metafizik okutur. Hatta 
yaptığı tercümelerle kaynak 
metinleri de kendisi sağlar. 
(Babanzâde, 2014)

Modernleşme Metodolojisinin Özü

Babanzâde Ahmet Naim Efendi tam anlamıy-
la Türk modernleşmesinin, İslâm düşüncesinin 
moderniteyle karşılaşmasının geçirdiği safhaları, 
metot arayışlarını karşılayacak denli tecrübeler 
geçirmiştir. Modern bilim ile klasik İslâmî ilim-
ler ve zihniyet, Batıdaki felsefi, bilimsel gelişme-
lerin Müslüman coğrafyaya intikali, dilin seçimi 
Babanzâde’nin üzerinde durduğu konular.

Bir kere farkındadır ki Naim Hoca, felsefe Ba-
tıda bilim demektir, madem teknik ve teknoloji 

Kant’ın görev ahlakıyla 
Allah’ın emirlerini birleşti-
ren Babanzâde, Kant ahla-
kını, kuvve hâlindekinin 
eyleme geçmeyen niyetleri 
görmediği şeklinde eleşti-
rir, ahlakı dine bağlarken 
yine Maturidi bir tavırla 
aklı esas alıp taklidi redde 
yönelir… Ahlak risalesi esa-
sında İslâmcılığın meşrui-
yet kaynağı niteliğindedir, 
ihya-tecdid fikrinin, İslâm 
düşüncesini yenilemenin 
mümkünlerini İslâm’ın 
içinde arama gayreti, cari 
ahlak felsefesiyle bağdaşık 
kılma çabası, meşruiyeti 
kaynaklarda arama endi-
şesi çok bariz görülür.
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transferi yapmak istiyoruz, hatta kültür bakımın-
dan ayrışmayı teklif ediyoruz o zaman Batı felsefe-
sini iyi kavramak gerekir. Bunu da yerine getirir-
ken Arapça’yı esas alarak yapar. 

Metodolojisi tartışılabilir, Arapçayı tercihi çok 
yerinde olsa moderni aktarma çabası geçerliliğini 
korusa da yeniyi, Aydınlanma değerlerini eskinin 
muhafazasıyla yapma, klasik formlarla bugüne 
taşıma tavrı üzerinde en çok durulması gereken 
husustur. Esasında bir medrese eleştirisi de yapar, 
alıştırma ve pratikten yoksun, gramerden başla-
yan, şerh ve haşiyelerdeki bitmez tükenmez tar-
tışmalar, konu dışı gereksiz bilgilerin ezbercilikle 
aktarıldığını, on beş yirmi senelik eğitim sonunda 
talebenin iki satır yazı dahi yazamadığını da sert 
biçimde belirtir. (Hansu, 2007, 112) 

Mithat Cemal Kuntay onu tanıtırken “kafası 
Batılı kalbi Müslüman” ibarelerini kullanır. Za-
manını, Batıyı çok iyi bilen, takip eden bir mü-
tefekkirdir Babanzâde. Zihni, tarzı ne kadar “mo-
derne açık”, yeni gelişmeleri takip ediyor olsa da 
Babanzâde gelenekseldir, Dârulfünûn’daki kız-
erkek karışık eğitime karşı çıkar, felsefeyi, mantığı 
bildiği hatta taşıdığı hâlde kendisine yaşam tarzı-
na hiçbir etkide bulunmaz, bu manasıyla Batının 
tekniğini, ilmini alıp kültürünü reddetme ilkesini 
bünyesinde sarahaten hayata geçirir. 

Tabi ilim konusunda yine Müslüman kaynak-
lar cephesinden yaklaşır, bilimi-ilmi Müslümanın 
yitik malı gördüğü için felsefenin, mantığın nakli-
ni rahatlıkla gerçekleştirir. Sadece ilim adamı ka-
rakteriyle açıklayamayız onun tavrını; Babanzâde 
İslâm düşüncesinin, Müslümanların vaziyetlerini 
düzeltmelerini isteyen bir mütefekkir olarak yapı-
labilecekleri açık ve net söylerken aynı zamanda 
İslâmcılığın temel tezlerini belirler: 

“Avrupalının ulûm u fünûnunu sevmeli, adeta 
ona meftun olmalıyız. İçinden işimize yarar her 
ne görürsek almalıyız. Zaten de bununla me’mur 
değil miyiz? Lakin bu mahabbet ü meftuniyet bizi 
bize unutturmamalı, efkâr ve âdât ü ahlak-ı diniye 
ve meftuniyet bizi bize unutturmamalı, efkar ve 
âdât ü ahlak-ı diniye ve milliyemizi nazarımızda 
küçültmemelidir. Bizim de gözler kamaştıracak 
gayet parlak bir mazimiz, bir vakitler rehber-i me-
deniyet, cadde-i terakkide meş’al-i hidayet olmuş 
gayretli eslâfımız vardır. Onlara ıktıfa etmek, faa-
liyette onlara peyrev olmak, umman-ı maarife atı-
larak bugün pişva-yı terakki sayılan akvam-ı fazıla 
ile yarışmak da onların ahfadına yani bizlere ait 
bir vazifedir.” (Babanzâde, 2018, 333) 

Bu paragraf bile İslâmcılık düşüncesinin sade-
ce tezlerinden bazılarını değil yöntemini de açıkça 
ifade eder. Hele bizim de “gözleri kamaştıracak” 
bir mazimizin bulunduğu kanaati hâla günümüz-
de de sıkça kullanılır. 

Babanzâde’ye bir dil mütefekkiri dense yeridir, 
hayatı boyunca yakınmaları daha çok dil üzerine-
dir. Batı gündemini ilmi ya da aktüel takip eden 
bir düşünce adamının kendi kaynaklarımızı da 
iyi bildiği düşünülürse dil yetkinliği anlaşılabilir. 
Fakat bir büyük işi başarması, modern kavram-
ları karşılamasına karşın cari dilin ötesinde ağır 
bir dil kullanması, Arapça ağırlığı hem kelimele-
rin hem felsefi çalışmalarının bugüne gelmesini 
engellemiştir. O bir sıradan mütercim değil fikir 
adamı, hâliyle aktüel dili değil bir zihniyeti ko-
yultmayı düşündüğünden yöntemini buna göre 
belirlemiştir. 

Babanzâde’nin felsefe çabasını günümüze taşı-
yan İsmail Kara, Naim Hoca’nın Arapça tercihine 
rağmen mensubu olduğu İslâmcı camianın dergisi 
Sebilürreşad ve pek çok yazarın Türkçenin sade-
leştirilmesi, kelime hazinesinin genişletilmesi ve 
imla tarzının basitleştirilmesini de savunmuştur. 
(Kara, 2016, 32) Buna rağmen Ahmet Naim Efen-
di, İslâm âleminde gözlenen yönelimlerden “tasfi-
yeciler, evrenselciler, eklektikler”den farklı olarak, 
“Osmanlılar da dahil olmak üzere İslâm medeni-
yeti dairesi içinde üretile gelmiş terimlerin muha-
faza edilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni terimlerin 
Arapça köklerden türetilmesi gerektiği yönündeki 
muhafazakar temayülün en önemli” temsilcisi vas-
fını sürdürmüştür. (Utku, 2018, 121) Bu anlamda 
o iki konuda felsefe ve hadis hususunda önemli 
usûlî yenilikler getirmiş, ilkeler ortaya koymuştur. 
Yine belirtmek gerekir ki felsefeciliği gibi hadisçi-
liği de sonradan öğrenmedir. 

İslâm Düşüncesini Yenilemek İçin…

Felsefe ve hadis sahasındaki amacı modern 
olanla İslâmîyi birleştirmek, İslâm düşüncesinin 
yenilenmesini sağlamaktır. Batı felsefesini aktar-
mada Arapça ağır bir dil hassasiyetini koruyarak 
klasik olanı merkeze alırken hadis gibi bir ilmi 
modern dönemlere getirmekten ziyade İslâmî ha-
yatı, düşünceyi anlamaya yönelik çabanın içine 
girer. Felsefeyi getirmesi ilerleme, bilim, teknik 
kaygılardan hadise yönelmesi ise cehalet ortadan 
kalksın, İslâm tam manasıyla anlaşılsın, hadisler 
ve sünnet topluma yayılsın, İslâm “doğru” anlaşıl-
sın kaygılarındandır. 
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İslâmcılığın sadece “teorisi”ni değil, “pratiği”ni 
de hayata geçirir. Hadis nakilleri yapmanın ötesin-
de yorumlar da yapar, tefsire girişir. İslâmcılığın 
tabi öze dönüş de denen, tarihsel İslâm’ı atlayan, 
Kur’an ve Sünnet’e dönüş fikriyatının uygulan-
ması için başlangıç mahiyetindedir. Buna İslâm’ı 
bütüncül yaşama amacının da tesiri var. Çün-
kü İslâm yalnız ibadet değildir, hayatın tümünü 
kapsar düşüncesi, laikliğin İslâm’a uymayacağı 
düşüncesi işte hadislerin, Peygamberimizin ya-
şantısının gözler önüne serilmesiyle netleştirilir. 
“Allah’a ait olan Allah’a, Kayser’e ait olanı Kayser’e 
vermek” düsturunu, Hikmet-i ruhaniye ve cisma-
niyenin ayrı ayrı teşekkülüne İslâm cevaz vermez. 
(Babanzâde, 2018, 410) 

Babanzâde hadis çalışmalarına çevirmenlikle 
başlar. Hadis çalışmalarında çok çeşitli yöntem-
ler geliştirir. Hadisin aslına mümkün olabildi-
ğince sadık kalınmasını kabul ederken Muallim 
Cevdet’in ifadesiyle “Türk şivesinin hakkını tama-
mıyla ver”meyi yöntemine borçlu: harfi tercüme, 
parantez kullanımı, ıstılahların tercümesi, hataları 
tashih ve eksikleri tamamlama, şerh hadislerin an-
laşılması için kullanılmıştır. (Özkan, 2018, 168-
171) Onun yarım bıraktığı Buhari Tercümesini 
Kamil Miras tamamlamıştır. 

Bütüncül Bir İslâm Düşüncesi ve Ahlakı

İslâm anlayışının tesiriyle felsefe ve hadis ter-
cümelerine girişen Babanzâde, İslâm’ın Dünü ve 
Bugünü metninde İslâmcılığın İslâm ile ilgili ka-
naatlerinin genel bir özetini de verir. Tabi burada 
İslâmî kavramları izah ederken onlara yeni içerik-
ler de kazandırır, kuvvet hazırlama gibi: 

“Kuvvet’ mefhumuna artık hepimiz biliyoruz 
ki yalnız top, tüfek değil bu asırda bunların bağlı 
olduğu ilimler, fenler, sanatlar da, ziraat, ticaret ve 
hatta şecaat, himmet de dahildir. Bunların hep-
sini tedarik etmek farz-ı kifayelerdendir. Bütün 
Muhammed ümmeti bu hususların hepsinde ya-
bancılara muhtaç olma zilletinden kurtulmadıkça 
toptan günahkardırlar.” (Babanzâde, 1997, 389) 

Bu manada İslâmcılık düşüncesi İslâmî kav-
ramları biraz da modern-aktüel içerikler yükleme 
işini de yerine getirir. Babanzâde, İslâm’ın hususi-
yetlerini izah ederken umdeleri gününe göre ba-
zılarını öne çeker, zaaf ve gönlün gevşeklik hâlini, 
Batıya üstün gelme amacımızı, birbirimize buğz 
ve yardımdan kaçınmamızı, cehaleti, emanete hı-
yanet ve ahde vefasızlık, gayrı müslim ahlakıyla 

ahlaklanma yarışı, galip milletlere benzeme çaba-
sı, Frenk taklitçiliği… 

Enteresan olan Ahmet Naim Efendi hayatı se-
vip ölümü sevmemenin çaresini: ‘i’la-yı kelimetul-
lahı, din düşmanlarına maddeten ve manen üstün 
gelmeyi emel gayesi edinip bu uğurda canı feda 
etmeyi kolaylaştıracak bir itikat kuvveti ve iman 
kudreti” tavsiye eder. İslâm fıtrat dinidir, akılla 
daima barışık, her türlü dünyevi imtiyazı, fertler 
arasında hukuki üstünlük taslamayı reddeder; 
şeriat nazarında herkes eşittir, tefrika çıkarmak 
ve cemaatten ayrılmak hakkında kesin yasakları 
vardır, arazi ve milliyet sınırlarını harikulade bir 
kolaylıkla kökünden söküp atmıştır. 

İslâm ahlak, fazilet, ilim ve hakikat dinidir; 
fakat Müslümanlar bugün İslâm düşmanlarının 
tahakkümü altında esir, zillet duyamayacak kadar 
hissiz ve şuursuz. Tabi İslâm beldelerinde aha-
li iptidai insanlık ve siyasi haklarına sahip değil, 
Müslümanlar ilim, sanat, ticaret ve ekonomiden 
nasiplenemez hâlde. Tabi Naim Efendi’nin İslâm’a 
bütüncül bakışı bu zevali ortadan kaldıracak 
düzeyde: 

“İslâm’ın dini emirleri yalnız itikatlara ve iba-
detlere, yani yalnız Hâlık ile mahlûk arasındaki 
münasebetlere münhasır değildir; insan hakların-
dan muamelat, evlenme-boşanma ve ceza kısımla-
rına da şamildir.”

Babanzâde Ahmet Naim Efendi ahlak üzerine 
yazdıklarıyla günümüzde de geçerliliğini sürdü-
ren İslâmcıların başında gelir. Onun ahlak risalesi 
“devlet adına” Lahey’de sunulması düşünülen bir 
rapordur esasında… Hâliyle her ne kadar Naim 
Hoca elinden çıksa da bütünüyle kendi kanaat-
lerini içerdiğini söylemek zor, Doğu’nun, İslâm 
âleminin, İmparatorluğun, cari fikir hayatının 
genel bir toplamını kaleme aldığını belirtmek 
gerekir. 

Rahatlıkla dile getirebiliriz ki İslâm Ahlakının 
Esasları, sadece iyi-kötüyü kapsayan bir ödevlen-
dirme değil aynı zamanda felsefi, dini, siyasi alt 
yapısı üzerinden İslâm düşüncesinin çıkışı için 
gerekli tezleri de içeren prototip… Mesela kader 
inancına vurgusu… 

İslâmcılık, Müslümanların tasavvufun da et-
kisiyle uyuşuklaştığını, tembellik ve miskinlikle 
üretimi bıraktığını, çalışmadığını, bidat ve hura-
felerle hareketsiz kaldığını iddia eder, bunu da 
tevekkülle kader inancına bağlar. Babanzâde ri-
salesinde bu kader inancının İslâm’a uymadığını, 
fatalizm ile bir arada düşünerek reddeder: 
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“Yaratıcının varlığını ispat eden ve etmeyen 
fatalist felsefe teorilerinin çoğunu kendilerine 
başlangıç noktası edinerek akli ve dini delilleri 
bir araya getiren, din ile felsefeyi barıştıran İslâm 
bilginleri cüz’i iradeyi isbat ederek problemi bu-
günkü rasyonalist ahlakçıların istedikleri şekilde 
çözmüşlerdir. (…) O hâlde bilinsin ki, Müslüman-
ların kadere olan imanları, eylem ve niyetlerinin 
ahlaki değerini noksanlaştıracak nitelikte değildir. 
Müslümanlar hem kadere iman ederler; hayır ve 
şerrin yaratıcısının Yüce Allah olduğuna inanırlar 
hem de Allah tarafından kendilerine gösterilen 
mutluluk yolundan hangisine girseler kendi se-
çimleriyle girdiklerine inanırlar. (…) İnsanların 
nefislerini terbiye etmeyi en yüce gaye edinmiş, 
ahlaki güzellikleri tamamlamak için kurulmuş ve 
bundan dolayı özellikle insanın iradesini terbiye 
etmeyi hedef edinmiş bir din, nasıl olur da insan 
hürriyetini yok sayarak kendi bünyan-ı bekasını 
yıkar.” (Babanzâde, 1997, 31-33) 

Bu paragrafta Maturidiliğe de yönelen, cüzi 
iradeyi insan eylemlerinin meşru yönü gören, 
tevekkülü, kaderciliği örten, insanların harekete 
geçmesini, iş yapabilmesini gerektirecek ahlak, 
ilke, itikat hepsi bulunur. 

İnsanların “kendi seçimleri”yle var olduğu-
nu dile getirmesi Batı bireyciliğine yontacak bir 
tutumu da besler, girişimcilik, aktivizm ferdin 
“tercih”lerine bağlı… Tabi bunu teolojik olarak da 
temellendirir Babanzâde, insanın seçmesi olmasa, 
cüzi iradesi bulunmasa emir ve yasaklar, sorgu-
sual ve sorumluluk, ceza ya da ödüllendirme ni-
çin bulunsun ki… ahret hayatı dünyanın semeresi 
olduğuna göre “tercih”ler cezayı veya ödülü içerir; 
tevekkül bu bakımdan yanlış anlaşılmıştır, güna-
hı, hatayı başkasına yükleme biçiminde kullanır 
Müslümanlar… Hâlbuki öncelikle iradeyi, tercihi 
sonrasında Yaradana teslimiyeti öngörür tevekkül. 

Naim Hoca tabiatın dinamizmini kadere, te-
vekküle, harekete gerekçe göstererek sünnetulla-
hı işaret eder, “tabiat kanunlarından gaflet etmek, 
onları hiçe saymak, ya Müslümanlığı bilmemek-
ten ya da acz ve miskinlikten kaynaklanır” diye-
rek oluş’un sürekliliğine, sünnetullaha vurgu ya-
par. Fetih Suresi 23. ayeti ele alan Ahmet Naim, 
sünnetullah üzerinden bir ahlak felsefesi ve ey-
lem diyalektiği kurar, Allah tefekkürü farz kılar, 
fen ilimlerini, bilimi öğrenmek mecburiyetinde 
Müslümanlar, sünnetullahın değişmeyeceğinin 
bildirilmesi bilimsel keşiflerin öğrenilmesini teş-
vik eder, olaylar ve olgular yenilenebilir ama doğa 

kanunu aynı kalır vurgusu da Müslümanları çağ-
daş gelişmelere açık kılmayla ilgili… 

Kant’ın görev ahlakıyla Allah’ın emirleri-
ni birleştiren Babanzâde, Kant ahlakını, kuvve 
hâlindekinin eyleme geçmeyen niyetleri görme-
diği şeklinde eleştirir, ahlakı dine bağlarken yine 
Maturidi bir tavırla aklı esas alıp taklidi redde yö-
nelir… Ahlak risalesi esasında İslâmcılığın meş-
ruiyet kaynağı niteliğindedir, ihya-tecdid fikrinin, 
İslâm düşüncesini yenilemenin mümkünlerini 
İslâm’ın içinde arama gayreti, cari ahlak felsefesiy-
le bağdaşık kılma çabası, meşruiyeti kaynaklarda 
arama endişesi çok bariz görülür; 

“Bu dini tam olarak yaşayanların, iyi Müslü-
manların sayıları çoğunlukta olduğu sürece Müs-
lümanlar ilerlemiş; iş tersine döndükten sonra ise 
bu acı sonuçla karşı karşıya kalmışlardır. Müslü-
manlar çalışma ve gayreti terk etmişler, tevekkül 
faziletini kötüye kullanmışlarsa, kabahat dinlerin-
de değildir. Hz. Peygamber tevekkülü bize böyle 
öğretmemiştir. Aksine ‘deveni bağla, sonra tevek-
kül et’ buyurmuştur.” (Babanzâde, 1997, 32, 33, 
52-57)

İttihad-ı İslâm, Ulus Devletler, Kavmiyet Eleştirisi

Babanzâde’yi ifade eden tavırlardan biri mil-
liyetçilik üzerine yazdıkları… Ahmet Naim’in, 
İslâm’da Davayı Kavmiyet yazısı bir kült makale 
hâlini alırken Türk, Kürt, Arnavut, Arap, Müslü-
man, milliyet, milliyetçi, Türkçü, kavmiyet, ırkçı-
lık ve ırkçılık davası gibi kavramları biraz da mua-
rızları, Türkçülerin tartışmaları, Nüzhet Sabit gibi 
isimlerin yazıları üzerinden değerlendirir. 

İslâmcıların belki görmedikleri, görmek iste-
medikleri dünyanın, uluslararası sistemin siyasi 
yönelimi… Dünya sistemi bir şekilde İmparator-
lukları gözden çıkarmıştı, siyasi yapılanma mana-
sında ulus-devletler gündeme girmişti. Gidişatı 
alelade bir ayrılık saymaya çalışan İslâmcılık hat-
ta “devlet aklı” bölücü yorumlarla yetindi. Ulus 
devlet düzenini fark edemeyen, etse de acziyetin-
den İslâmî olana sığınan mütefekkirler, milliyet-
çilik karşısında başta Veda Hutbesi olmak üzere 
Arap toplumunda yaygın olan “asabiye”ye yöne-
lerek, bunu kavmiyetçilikle izah etmeye yöneldi. 
Babanzâde de millet-kavim kavramları üzerinden 
karşıtlık kurarak İslâm’ın yasakladığı bir fiilin iş-
lendiğini, savunulduğunu hatırlattı. 

Milliyetçiliği, milliyeti, ulusu kavmiyetle kar-
şılamaya çalışan Babanzâde kabile ile ulusun aynı 
yere yönelmediğini belki de görmekten kaçındı. 
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Makalede vurguladığı gibi “ırkçılık dinsizlikten 
kötüdür” tezi elbette bir hakikati içerse de yıkı-
lan bir İmparatorlukta, hatta değişen ve dönüşen 
bir uluslararası siyasi nizamda nasıl bir yönetime 
geçileceği, hangi temel üzerinden yeni devlet ku-
rulacağı da “Türkçülerin” üzerinde durduğu ko-
nular. Yunanlıların, Bulgarların ayrılması neyse ya 
“Müslüman Arnavutların, Arapların” Osmanlı’yı 
terk etmesi buhranı artırırken en azından Kürtle-
rin de bünyede kalması için gayret sarf edilir. 

Osmanlı milleti çabası da yeni bir “ulus ya-
ratma” çabasına denk düşer; ümmet içinde bir 
birimdir. Babanzâde’nin amacı öteki İslâmcılar 
gibi Müslümanların gücünü yeniden kazanma-
sını sağlama… bu yolda uhuvvet, birlik gerekir-
ken ulusçu hareketler bozgunculuk yapar. Çünkü 
İslâmcılar Akif’te dile geldiği gibi, Babanzâde’nin 
“İslâm’ın son sığınağı” dediği gibi, Osmanlı-İs-
tanbul ümmetin hatta İslâm’ın kendisidir, onun 
kaybedilmesi Müslümanlara büyük darbe vurur. 
Nitekim bu tespit yerini bulur da. Arnavutluk ör-
neğinde olduğu gibi toprak bir anda küfür yur-
duna dönüşebilir, bir avuç kalan Müslümanların 
bu topraklarda ırkçılık davası gütmesi yok oluş 
olduğu gibi dinen caiz değildir: 

“Bizim iddiamız şudur: Irkçılık davası şeran 
kötülenmiş ve reddedilmiştir. Şerî tabirine göre 
bir cahiliyet devri davasıdır. İslâm’ın kıvamı ve 
devamlılığına, Müslümanların refah ve saadetine 
en müthiş darbedir.” 

Enteresan olan İslâmcıların milliyetçilik mese-
lesine dini hassasiyetlerle, umdelerle karşı durma-
ları… Mesela Babanzâde’nin de üzerinde durduğu 
“takva”… İnsanlar takvalı olabilmek için illa İm-
paratorluk bünyesinde mi yaşamalı?… Kendi ulus 
devletlerinde de daha takvalı davranamaz mı?… 
Modern siyasi gelişmelerden ziyade İslâm’ın ken-
di iç kavram düzeniyle zamanın ruhunu anlamaya 
çalışınca anlamsız bir denkleme düşülebiliyor. 

Ulusçu hareketlerin ırklarını övmeleri elbet-
te takvaya mugayir ama ulus oluşumu için tarih 
inşası, ritüeller kendiliğinden çıkmıştır. Anlaşı-
lan bu ulus hareketleri de zaten İmparatorluktan 
umudunu kestiklerinin ve beraber yaşamadıkla-
rının göstergesi. Ulus devletler hâlinde yaşayarak 
“ümmet” bağının içine girmek mümkün olamaz 
mı? Bu da tartışılması gereken bir konu. Sonraki 
yıllarda Babanzâde’nin de hassasiyet geliştirdiği 
İttihad-ı İslâm için toprak bütünlüğüne gerek ol-
madığına dair pek çok çıkarım yapıldı. Bu açıdan 

takva merkezli yeni siyasal düzen eleştirisi anında 
karşı tezlerle boşa çıkar, ayrılıkları da engellemez. 

Ahmet Naim’in halis Türkçüler dediklerinin 
tezlerini sıralarken kullanılan, bütün yükü Türk 
unsurun sırtlayıp yine Türklerin zarar gördüğü 
tezini, “İslâm bağı ancak ikinci derecede kalır” 
yorumu, ulusçu hareketlerin seküler-laik tarafını 
verir, halis Türkçüler bile, dünyevi-uhrevi mese-
lelerin ayrıldığı hatta dini hassasiyetlerin sadece 
Müslüman diyarlarda değil dünyada bile arkada 
kaldığı argümanı İslâmcıların “şer’an yasak, takva-
ya uygun değil” savunularını etkisizleştirir. 

Türkçüler “Türklük İslâm davasını takviye 
eder, asabiyet davası İslâm’a mugayir değil, iki 
mefkûre birbirini tamamlar” tezine “milli iman” 
olmaz gerekçesiyle Naim Efendi karşı çıkar. Daha-
sı Türklerin yüzünü Kâbe’den Turan’a, putperest 
Ergenekon, Cengiz gibi anlatılara çevirmemelerini 
ister… “Geçmişteki müşriklikle iftihar edilmez. 
Bize Muhammedî şeriatı, İslâm yurdunu, İslâm 
mücahitlerini bilmek, tanımak lazım. İslâm şere-
fine karşı ırk şerefi kâle bile alınmaz.” Babanzâde 
Türklere de Araplara da aynı tavsiyeyi yapar. Bu 
tezler bugün bile kullanılır fakat İslâmsız Türklük 
ile sentetik ümmetçilik buluşması hep yine mito-
loji anlatılarında tıkanıp kalır. 

Cumhuriyet idaresinde camilere sıra konul-
masından org çalınmasına kadar pek çok yeniliği 
getiren Dini İslah Beyannamesi’ne, İslâm reformu-
na Ferit Kam ile karşı koyan Babanzâde, İslâmcı 
kimliği çok bariz biçimde ifade de eder. Osman-
lı dönemi İslâmcıları için hep “onlar kendileri-
ne İslâmcı dedi mi” ifadesi kullanılır. Babanzâde 
Ahmet Naim Efendi, İslâm’da Davayı Kavmiyet 
yazısında, kendi taraflarının İslâmcı olduğunu 
açıkça belirtir, Türkçülerin İslâm ve Türk hassa-
siyetleri birleştirme tekliflerine karşı çıkar, çifte 
mefkûreciliği reddederek onları kendi yanına ça-
ğırır: “dobra dobra İslâmcı olunuz” der. 
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T ürkiye’de, ‘Nebevi hareket meto-
du’ ya da ‘Rabbani metot’ veyahut 

‘İslâmî hareket yöntemi’ gibi konu-
lar, 1970’lerden itibaren özellikle de 
1980 yılı 12 Eylül Darbesi’nden son-
ra partilerin -özellikle de- MSP’nin 
(Milli Selamet Partisi) de kapatılma-
sı üzerine yoğun olarak gündeme 
gelmeye başlamıştır. Zira o zamana 
kadar İslâmî kesimin çoğunluğunda 
parti/siyaset yoluyla iktidar oluna-
bileceği gibi yaygın bir kanaat bulunmaktaydı. 
Ancak, İslâmî faaliyet ve açıklamaları nedeniyle 
daha önce (20 Mayıs 1971) kapatılan MNP (Milli 
Nizam Partisi) gibi, benzer gerekçelerle ve özel-
likle de 6 Eylül 1980’de Konya’da yapılan ‘Büyük 
Kudüs Mitingi’ ya da ‘Kudüs’ü Kurtarma Mitingi’ 
dolayısıyla MSP’nin de kapatılmış olması1 Müslü-
manlar arasında parti/siyaset yoluyla iktidar olun-
masının mümkün olmadığı tartışmasını berabe-
rinde getirmiştir. Bu tartışmaların odak noktasını 
ise, İslâm’ın iktidar olma mücadelesinde nasıl bir 
‘metot-yöntem’ izlenmesinin gerektiği teşkil etmiş 
ve hâlen de etmektedir. 

Bu dönem itibariyle Müslümanlar arasındaki 
asıl tartışma, hangi yol ve yöntem kullanılarak 
iktidar/devlet olunabilirdi? İslâm, diğer din ve 
ideolojiler gibi, hedefe götüren her yol mubahtır 
anlayışı ile hareket etmeyi uygun görebilir miydi? 
Gayri İslâmî düzenlerde Müslümanlar, sistem içi 

1 Daha sonra da Refah Partisi, (RP, kuruluşu: 19 Temmuz 
1983, kapatılışı ise; 16 Ocak 1998) ve Fazilet Partisi (FP, 
kuruluşu: 17 Aralık 1997, kapatılışı ise 22 Haziran 2001) de 
aynı gerekçelerle kapatılmıştı.

araçları kullanarak, sistem içi müca-
dele ile İslâm’ı egemen kılma müca-
delesi verebilir miydi? İşte bu ve ben-
zeri sorular, İslâmî kesim arasında 
çokça tartışılarak cevap bulunmaya 
çalışılmıştır. Çünkü kimi Müslüman-
lara göre, İslâmî mücadelede, hede-
fin İslâmî olması kadar, hedefe gö-
türen yol/yöntemin de İslâmî olması 
gerekmekte idi. Dolayısıyla, beşerî 
din/ideolojilerde olduğu gibi hedefe 

götüren her yol mubahtır anlayışı asla kabul edile-
mezdi. Zira bir mücadelenin İslâmî olabilmesi için 
hedef ile, hedefe götüren yol/yöntem/metodun ay-
niliği yahut denkliği de zorunlu idi. Kimileri ise 
cılız bir sesle de olsa sistem içi yani demokratik/
partisel bir mücadeleyi hâlâ savunmaktaydı. 

İslâmî mücadelede metot/yöntem konusu, 
1960’lı yıllar itibariyle tercüme edilen kitaplar 
kanalıyla Türkiyeli Müslümanların gündemine 
girse de 1970’li yılların ortalarından itibaren daha 
çok tartışılmaya ve kimi kesimlerce de benimsen-
meye başlanmıştı. Ancak bu, ülkenin içinde bu-
lunduğu şartlar göz önünde bulundurulmadan 
tercüme eserlerdeki çözümler/öngörüler gereği 
gibi tartışılmadan, olduğu gibi alınmaya çalışıl-
mış olması, Türkiyeli Müslümanları aceleciliğe ve 
bugünden yarına ‘İslâmî Devlet’in kurulabileceği 
gibi yanlış bir düşünceye götürmüştür. Elbette 
eserleri Türkçeye tercüme edilen İhvan-ı Müs-
limin ve Cemaat-i İslâmî gibi hareketlerin ve li-
derlerinin Müslümanlara kazandırdığı birikim ve 
tecrübeler çok önemli idi. Ancak bu hareketlerin 
faaliyet gösterdiği gerek Mısır ve gerekse Pakistan 

Ali KAÇAR

Seyyid Kutub, yazdığı ‘Fi Zılâli’l-Kur’ân’ ve ‘Yoldaki İşaretler’ kitapları 
başta olmak üzere bütün kitaplarında ve makalelerinde İslâmî hareketin 
yöntemi konusunu detaylandırmış ve daha da anlaşılır hâle getirmiştir. Nitekim 
İslâmî mücadelede yöntem/metot konusu ilahi olması dolayısıyla yöntemin 
beşerî tercihlere bırakılmış bir konu olmadığını, kaynak ve hedef gibi rabbani 
olduğunu ifade etmiş, çağlara ve toplumlara göre değişemeyeceğini savunmuştur. 

Seyyid Kutub ve 
İslâmi Mücadelede Yöntem
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gibi ülkeler ile Türkiye şartlarının benzeşen yan-
ları olsa da birbirinden farklı yönlerinin olduğu 
unutulmakta idi. Her şeyden önce bu iki ülkede 
(ve daha sonra da İran’da), Türkiye’de olduğu gibi 
İslâm ve dolayısıyla Müslümanlar, devletin askeri 
ve bürokratik oligarşik güçleri kullanılarak baskı 
altına alınmamış, İslâm ve İslâm’a ait en sıradan 
semboller yasaklanmamış, İslâm, bireysel ve top-
lumsal hayattan bütünüyle uzaklaştırılmamıştı. 

Oysa Türkiye’de, tarihsel süreç itibariyle -bi-
reysel hayatta da- İslâmî yaşam yasaklanmış, 
İslâm’ın en basit sembollerinin görünürlüğüne 
bile müsaade edilmemiştir. Halka zorbalıkla, te-
peden inmeci ve metazori yöntemlerle laiklik ve 
sekülerizm dayatılmış, harf inkılabı ile toplum bir 
gecede cahilleştirilerek -bireysel ve toplumsal- ha-
fıza bütünüyle silinmeye çalışılmıştır. Türkiye’de 
Müslümanlar, uzun yıllar Kemalist tek parti ide-
olojisinin tepeden inmeci baskıları nedeniyle en 
sıradan İslâmî sorumluluklarını bile yerine ge-
tiremez hâle ge(tiri)lmişlerdir. Öyle bir zaman 
gelmiş ki cenaze namazlarını kıldıracak imam 
bile bulunamaz hâle gelmiş, hatta ‘Allah,’ ‘Pey-
gamber’ demek bile yasaklanmıştır.2 İşte bütün 
bu olumsuz şartlara rağmen Türkiye’de tevhidi 
anlamda İslâm’a yöneliş 1960’lı yıllardan itiba-
ren gerek İhvan gerekse Cemaat-i İslâmî lider ve 
âlimlerinin eserlerinin Türkçeye tercümesiyle baş-
lamıştır. Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in ha-
yatı ve mücadele yöntemi ile de ilişkiler/irtibat bu 
dönem itibariyle kurulmaya başlanmıştır. Ancak 
ayrıcalıklı Kemalist güçler, bu uyanışı saptırmak, 
yanlışa/sekülerizme/Kemalizm’e yeniden yönlen-
dirmek ya da kendi kontrolleri altına almak için 
çok uğraşmışlardır. Bu, becerilemeyince on senede 

2 Sebilürreşad dergisi, Peygamber Efendimiz’in hayatını anla-
tan bir yazı serisi başlattığı için Dâhiliye (İçişleri) Bakanlığı 
derhal harekete geçmiş ve bu dergiyi toplatmıştır. Bunun 
üzerine dergi idarecileri bu toplatma kararının kaldırılma-
sı için ilgililere müracaat edince, İçişleri Bakanlığı adına 
Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim (Tör) dergi idareci-
lerine şu cevabî yazıyı göndermiştir: “TC/Dâhiliye Vekâleti/
Matbuat U.M./Sayı: 653” Hülasa: Hz. Muhammed’e Dair/
Ankara, 17 Mayıs 1943 “Muhterem Efendim,” Mektubunuzu 
aldım. Biz her ne şekil ve suretle olursa olsun memleket 
dahilinde dinî neşriyat yapılarak dinî bir atmosfer yaratıl-
masına ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücuda geti-
rilmesine taraftar değiliz.” Zat-ı alilerinin (Derginin idarecisi 
Eşref Edip Bey’i kastediyor) herkesçe de müsellem olan ilim 
ve faziletine hürmetkarız. Ancak günün bu kabil neşriyata 
tahammülü olmadığını siz de takdir edersiniz. “Matbuat 
Umum Müdürü Vedat Nedim” (Sebilürreşad, c. 12, sayı: 284, 
s. 144) Vedat Nedim bu yazıyı kendi kafasından yazmamıştı. 
“Yukardakilerden aldığı emri ve talimatı aktarmıştı. Bkz; 
https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/hasan-karakaya/eski-
chp-yeni-chp-katrani-kaynatsan-da-olmaz-seker-1244.html

bir yapılan darbelerle genel olarak halk terbiye 
edilirken, ayrıca da İslâmî kesim, çıkarılan kanun-
larla uyduruk ithamlarla zindanlarda çürütülmeye 
çalışılmıştır. Nitekim o dönemlerde TCK’nın 163. 
Maddesi ve 5816 sayılı Mustafa Kemal’i koruma 
Kanunu, Müslümanların üzerinde demokles’in 
kılıcı gibi sallandırılmakta idi. İsimleri ve numa-
raları değişse de gerektiği zaman Müslümanlara 
yönelik kullanılmak için benzeri hâlen birçok ka-
nun ve yönetmelik bulunmaktadır. 

İşte özellikle de 1980 darbesinden sonra Müs-
lümanların çokça tartıştıkları konuların başında 
metot/yöntem gelmekteydi. Yani hedefe götürecek 
yolun, güzergâhın ya da metodun, ilahi mi yoksa 
beşerî bir kaynağı mı esas aldığıydı? İslâm davetçi-
sinin hedefe varmak için takip edeceği yol hangisi 
idi? Allah, İslâmî mücadelede, İslâm davetçilerini 
belli bir metoda uyulmasını zorunlu kılmış mıy-
dı? Eğer belli bir metoda uyulmasını gerekli kıl-
mışsa, neydi o metot? Bu metodu davetçiler kendi 
istek ve arzularına göre mi tayin edecekler? Eğer 
bu, onların kendi istek ve içtihatlarına bırakılmış-
sa İslâmî olmayan hareket metotlarından örnek 
alabilirler mi? Dahası hangi noktaya kadar İslâm 
buna izin veriyor?3 Bu ve benzeri konulardaki so-
rulara en net cevabı ise 1966’da Mısır’da, düşün-
celerinden dolayı idam edilen şehit Seyyid Kutub 
vermiştir. Merhum Kutub’un bu sorulara cevabı 
şöyle olmuştur: “Bu dinin bağlıları iyi bilmelidir-
ler ki, bu din aslında nasıl ilahi kaynaklı bir din 
ise, onun hareket metodu da özelliğine uygun ola-
rak yine ilahidir. Bu dinin özünü, hareket meto-
dundan ayırmak mümkün değildir.”4

Seyyid Kutub bu yöntemi/metodu şöyle açık-
lamıştır; “İslâm’a davet edenlerin İslâm’ın kendisi-
ne karşı olan bütün güçlere üstün gelip zafer ka-
zanması, İslâm’ın pratiğine uygulanması, fitnenin 
ortadan kalkması, dinin yalnızca Allah’ın olması 
şeklinde müşahhas hâle gelen hedeflerine ulaş-
mak için izleyecekleri yoldur.” Kutub işte bu yola 
‘İslâmî Hareket Yöntemi’ demektedir.5 

Seyyid Kutub, yazdığı Fi Zılâli’l-Kur’ân ve Yol-
daki İşaretler kitapları başta olmak üzere bütün 
kitaplarında ve makalelerinde İslâmî hareketin 
yöntemi konusunu detaylandırmış ve daha da 

3 Muhammed Tevfik Berekat, Seyyid Kutub, İslam’ın Hareket 
Metodu, Nida Kitabevi, 1986, İstanbul, s.7.

4 Mehmet Ali Büyükkara, “Hz. Peygamber’in Siretinden 
Dava Adamına Yol Klavuzu: Nebevi Hareket Metodu”, Siret 
Sempozyumu-I “Türkiye’de Siret Yazıcılığı, 2010, s. 421-422; 
M, Berekat, a.g.e., s.8

5 Muhammed Tevfik Berekat, a.g.e., s.37



67

 Umran • Ağustos 2019

  SEYYİD KUTUB vE İSLâMİ MÜCADELEDE YÖNTEM

anlaşılır hâle getirmiştir. Nitekim İslâmî mücade-
lede yöntem/metot konusu ilahi olması dolayısıyla 
yöntemin beşerî tercihlere bırakılmış bir konu ol-
madığını, kaynak ve hedef gibi rabbani olduğunu 
ifade etmiş, çağlara ve toplumlara göre değişeme-
yeceğini savunmuştur. Yöntemin teferruata ait bir 
konu değil öze ilişkin olduğunu, metot üzere ol-
manın hedefe ulaşmaktan daha önemli olduğunu 
ifade etmiştir. Bunların dışında yöntemin tedrici 
olduğu ve buna uygun olarak öncü cemaatin nasıl 
davranması gerektiği ve fonk-
siyonunun ne olduğu üzerin-
de de durmuştur. Uzlaşmacı-
lığa karşı olmak, cahiliyenin 
bünyesinden ayrı ve ondan 
daha güçlü bir yapı teşekkül 
ettirmek, bu yapının yatay 
ve dikey genişlemesi ile top-
lumun değişeceği, önce yık-
mak sonra yapmak, fıkhın ve 
sorunların çözümünün top-
lumun oluşumundan sonra 
mümkün olacağı gibi ifadeleri 
de yöntemle doğrudan ilgilidir 
ve yöntemden ne kastettiğini 
belirginleştirmektedir.6

Seyyid Kutub’a göre, Yüce 
Allah, hareket yöntemini 
davetçilerin içtihadına bı-
rakmamıştır. Aksine İslâmî 
gerçekleri toplu olarak inzal 
buyurduğu gibi, bu yöntemi 
de inzal buyurmuştur: “(Bu 
din mensuplarının) aynı şekil-
de şunu da bilmeleri gerekir: 
Bu din itikadi tasavvuru ve 
buna bağlı olarak hayatın va-
kıasını değiştirmek için gelmiş 
olduğu gibi; aynı şekilde itika-
di tasavvurun üzerine yükse-
len yöntemi ve bu yöntem ile 
de hayatın vakıasını değiştirmek için gelmiştir.”

Hareket yöntemini değiştirip, yeni bir yöntem 
getirmek bu dinin gerçekleştirmek istediği temel 
hedefler arasında yer alır: “İslâm’ın görevi insan-
ların yalnızca inanç ve vakıalarını değiştirmekten 
ibaret değildir. Fakat yine onun diğer bir göre-
vi, onların düşünce yöntemlerini ve düşünce ve 
vakıayı ele alışlarını değiştirmektir. Bu da onun 

6 www.islamidusunce.net/forum/index.
php?topic=11277.5;wap2-24

görevleri arasında yer alır.” Buna göre İslâm’ın va-
kıayı ve cahili şartları değiştirmek için izlediği yol, 
Rabbani bir yoldur. Çünkü bu yol, bizzat bütün 
İslâm gerçeklerinin gelmiş olduğu aynı kaynaktan 
gelmektedir.7

Bu metot, Rabbani bir metottur ama aynı za-
manda peygamberler önderliğinde yürütülen bir 
çağrı zincirinin metodudur ve bu nedenle türedi 
değildir. Hz. Peygamber bu zincirin son halkasını 
teşkil etmektedir. Tüm halkaların ortak gayesi in-
sanları ortaksız biçimde Allah’a kul ettirmek, kul-

ların Rablerine teslim olmasını 
sağlamaktır.8 Peygamberler, 
tevhidi düşünce ve imanın 
temel ilkeleri konusunda hiç-
biri diğerinden farklı bir söy-
lemle gelmemiştir. Hepsi aynı 
ilkelere eşit bir şekilde ve eşit 
sorumluluklarla muhatap 
olmuşlardır. 

Seyyid Kutub’a göre, 
Müslüman’ın birinci görevi, 
cahiliye toplumunun dostlu-
ğunu kazanmak ya da onunla 
uzlaşmak değil, onu temelden 
değiştirmektir. Rabbani yön-
tem, bu değişikliklerin nasıl 
ve hangi aşamalardan geçile-
rek yapılacağını gösteren yol-
dur. Bu yol Kur’ân’dan başka 
yerde bulunamaz. O hâlde, 
Kur’ân’ın indiriliş ve uygu-
lanış tarzını iyi kavramamız 
gerekir.9 Kutub, cahiliyeye 
karşı çıkışın ve duruşun; onu 
temelden değiştirmenin sade-
ce tatlı dil ve beyan ile müm-
kün olmadığını söyler. Çünkü 
cahiliye, İslâm’ın ilerleyişini 
durdurmaya kalkışınca ona 
karşı güç kullanmak ve bu 
ilerleyişin önündeki engelleri 

kaldırmak için gayret ve mücadele gerekecektir. 
İşte bu gayret ve mücadelenin adı cihattır. İnsan-
ları kula kulluk zilletinden kurtararak ortağı ol-
mayan Allah’a kulluk mertebesine çıkarırken, bu 

7 Muhammed Berekat, Seyyid Kutub, Risale Yayınları, 1987, 
İstanbul, s.37-38

8 https://www.academia.edu/28867754/Rabbani_Hareket_
Metodu

9 Alev Erkilet Başer, Ortadoğu’da Modernleşme ve İslami 
Hareketler, Yöneliş Yayınları, 1999, İstanbul s.275

İslâmî mücadelede metot/
yöntem konusu, 1960’lı 
yıllar itibariyle tercüme 
edilen kitaplar kanalıyla 
Türkiyeli Müslümanların 
gündemine girse de 1970’li 
yılların ortalarından iti-
baren daha çok tartışıl-
maya ve kimi kesimlerce 
de benimsenmeye başlan-
mıştı. Ancak bu, ülkenin 
içinde bulunduğu şartlar 
göz önünde bulundurul-
madan tercüme eserler-
deki çözümler/öngörüler 
gereği gibi tartışılmadan, 
olduğu gibi alınmaya çalı-
şılmış olması, Türkiyeli 
Müslümanları acelecili-
ğe ve bugünden yarına 
‘İslâmî Devlet’in kuru-
labileceği gibi yanlış bir 
düşünceye götürmüştür.
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dinin kullandığı yönteme göre, yeri geldiğinde 
kuvvete başvurmak, tebliğ ile aynı şey olup bu iki-
si arasında fark yoktur. İslâmiyet’e isimden başka 
bağlılıkları kalmayan, Müslümanların karşı karşı-
ya kaldığı, ümitsizliğe sevk eden pratiğin baskısı 
altında akıl ve ruhça yılgınlığa kapılan bu insan-
lar: “İslâm’da cihadın gayesi yalnızca müdafaadır.” 
derler. Bu şekilde tağutların tümünü yeryüzünden 
tamamen silmek, insanları kulların kulluğundan 
kurtarıp tüm kulların Rabbi olan tek Allah’ın kulu 
hâline getirmek yönteminden uzaklaştırmakla bu 
dini şirin gösterdiklerini zannederler. Hâlbuki 
sahip olduğu akideyi insanlara zorla kabul ettir-
meye kalkışmadan, bu akide ile insanlar arasın-
da bulunan engelleri ortadan kaldırmak suretiyle 
onları kula kulluktan kurtarıp yalnızca Rablerine 
kul olma mertebesine yükseltmek, İslâmî yönte-
min bir gereğidir.10

Seyyid Kutub yöntem konusunda iki önemli 
hususa değinmektedir. Bu hususlardan birincisi 
Müslümanın Allah’ın ödül ve cezasından başka 
bir şeyden korkmamasını sağlayan bir iman ve 
bununla beraber gelen bir özdenetimin varlığıdır. 
Bu nitelikler, Müslüman eylemcilerde sistemin 
yaptığı baskılara ahirette bulacaklarına inandıkları 
ödül için dayanma fikrini doğurmaktadır. İkincisi 
ise, Kutub, tevhid temeli yerleşmeden girişilecek 
uygulamalarda, sistem şeklen İslâmî görünse bile, 
cahili âdetlerin yaşamaya devam edeceğini vurgu-
lamasıdır. Kutub’a göre İslâmî düzen isteyenler 
önce insanları İslâm akidesine boyun eğmeye da-
vet etmelidirler. Bu akideye boyun eğen insanlar 
fiilen bir toplum oluşturdukları takdirde İslâm 
düzeninin esasları işlemeye başlar. Ancak bu, 
İslâm’ın salt bir fikir meselesi olarak değil, fiilen 
yaşayacak bir sistem şeklinde anlaşılmasına bağ-
lıdır. Burada sözü edilen yöntem, peygamberlerin 
ortak yöntemidir, değişmemiştir, her zaman ve 
mekân için aynıdır. Zira tarih boyunca cahiliye de 
değişmemiştir. Cahiliye bir çağda olup geçen ve 
bir daha tekrarlanmayan tarihsel bir olay değil, bir 
idari sistem, bir inanç ve bir akidedir. Her zaman 
da aynı organik yapıya ve güçlere sahiptir.11 

Seyyid Kutub’a göre cahiliye, insanlık tarihin-
de yaşanmış muayyen bir dönemden ibaret değil-
dir. Cahiliye, kendine mahsus belirli bir zihniyet 
ve hayat anlayışına sahip bir yaşayış biçimidir. Bu 
açıdan, cahiliye vasıfları İslâm’ın olmadığı bütün 

10 Seyyid Kutub, Yoldaki İşaretler, Beka Yayınları, 2017, 
İstanbul s.71-72

11 Alev Erkilet Başer, a.g.e., s.275,276

zaman ve dönemlerde tekrar nüksedebilir. Eğer 
cahiliye vasıfları bir toplumda yürürlükteyse, 
orada cahiliyenin varlığına hükmedilir. Yapılma-
sı gereken, cahiliye toplumundan kaçmak değil, 
Hz. Peygamber’in Mekke döneminde yaptığı gibi 
sözel ve örnek oluşturmaya dayalı bir davet yön-
temini sürdürmektir.12

Yöntemin öze eşit olması, özün yönteme iliş-
kin ilkeler belirlemesinden farklı ve daha öte 
bir şeydir. Seyyid Kutub’un ifadesiyle yöntemin 
“hakikat”le özdeş olması, kesinlikle birbirinden 
ayrılamayacakları anlamına gelmektedir. İslâmî 
her türlü “harekette yönteme bağlılık, nizama ve 
akideye bağlılık kadar önemlidir.” Çünkü “bu din 
haddizatında nasıl Rabbani bir din ise pratikte 
uygulanan yöntemi de öylece rabbanidir; doğal 
karakteristiği ile tam bir uyum hâlindedir. Bu di-
nin hakikatini, pratikte uygulanan yönteminden 
ayırmak imkânsızdır.” Din nasıl yüce yaratıcı ta-
rafından belirlenmiş, beşer müdahalesinden arın-
dırılmışsa yöntem de aynı şekilde belirlenmiştir, 
dine içkin vaziyettedir. Kur’ân’ın nüzul sıralama-
sı, dolayısıyla olaylara müdahale biçimi, takdim 
ve tehir ettikleri, durduğu ve hızlandığı noktalar, 
ilişkilerdeki yönlendirmeleri metodu oluşturmak-
tadır. Kur’ân’ın indikçe uygulanmasından doğan 
süreci belirleyen iniş biçimi olduğuna göre o iniş 
biçimini belirleyen Allah, aynı zamanda yöntemi 
de belirlemiştir. 

Görüldüğü gibi, yöntemin öze eşit/hakikat-
le özdeş olması, birbirinden ayrılamaması, özün 
Rabbani olduğu gibi yöntemin de Rabbani olma-
sına dayanmaktadır. Bu, şüphesiz ki hedeflerin de 
Rabbani olmasından bağımsız değildir ve Rabbani 
hedeflere ancak Rabbani bir yöntemle ulaşılabilir. 
Beşerî yöntemlerle bu hedeflere ulaşmak müm-
kün değildir. Haddi zatında bu şekilde Rabbani 
hedeflere ulaşmaya çalışmak, İslâmî olmayan bir 
hayatı yaşamak anlamına gelmektedir. İslâmî ha-
reket, hedefe ulaşmak için yolun önemli olmadığı 
ya da her yolun mubah olduğu düşüncesini kesin 
olarak reddeder, ayrıca fırsatçı ve keyfi bir tavır 
izleyemez. “Çünkü bu hareketin her anı, her aşa-
ması ilahidir ve ilahi esaslara riayet edildiği sürece 
hareket, bir sonuca götürülmeksizin de amacına 
ulaşmış sayılır.” 

Yöntemin öze eşit olmasının zorunlu sonuçla-
rından biri de değişmezliğidir. “Bu yöntem belir-
li bir aşamanın, belirli bir yapının ve ilk dönem 

12 http://isamveri.org/pdfdrg/D02420/2009_3/2009_3_
ALTINTASR.pdf
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İslâm toplumunun doğup gelişmesine özgü, be-
lirli koşulların yöntemi değildir. Bu yöntem bütün 
zamanlarda, bütün mekânlarda bu dinin yeniden 
yürürlüğe konulabilmesi için, mutlaka kendisine 
başvurulması gereken bir yöntemdir.” 

Yöntemin değişmezliği, suyun buharlaşma 
şartlarının değişmemesi gibi bir şeydir. Dünya 
yerinde durdukça suyu buharlaştırmak için na-
sıl sabit şartlar gerekiyorsa İslâmî mücadelenin 
yöntemi de aynı şekilde değişmez bir yöntemdir. 
Nitekim tarihin başından beri gönderilen pey-
gamberlerin izlediği yöntemde de bir değişiklik 
görülmemektedir.

Yöntemin değişmezliği bir taraftan Rabbani 
olmasına, beşer müdahalesinden hatta resûllerin 
tercihlerinden azade olmasına bağlı iken diğer 
taraftan da içinde yaşanan şartların değişmezliği 
ilkesine dayanmaktadır. Toplumların değişimine 
ilişkin olarak söylenebilecek olan şeyler gerçek 
anlamda birer değişim değil, yüzeysel özelliklerle 
ilgilidir. Cahiliyenin ne karakteri ne de yapılanma 
biçimi değişmiş değildir. Değişen isimler ve mas-
kelerdir. Dün putperestlik veya Ehl-i Kitab şeklin-
de görünürken bugün Müslüman adıyla karşımı-
za çıkabilmektedir. Aslında bugünkü Müslüman 
topluluklar da ulûhiyet ve rubûbiyet konusunda 
öncekilerle aynı cahiliyeyi yaşatmaktadırlar. Do-
layısıyla her dönemde cahiliyeyi İslâm toplumuna 
dönüştürmek için izlenmesi gereken yöntem bu-
gün de aynı şekilde takip edilmelidir. İnsanlık bu-
güne kadar yöntemin değişmesini gerektirebile-
cek bir farklılaşma yaşamadığı gibi bundan sonra 
da yaşamayacaktır. Yöntem bu bakımdan da sabit 
ve değişmezlik özelliğine sahiptir.13

Seyyid Kutub Fi Zılâli’l-Kur’ân’da şunları ya-
zar: “Yeryüzünde, bu dine davet edenin birinci 
görevi, cahili yapılar üzerindeki aldatıcı etiketleri 
ve bu dinin bütün yeryüzündeki köklerini kazı-
mak isteyen düzenleri koruyan etiketlerini indir-
mektir. Her İslâmî hareketin başlangıç noktası, 
cahiliyenin büründüğü sahte kılığını kaldırıp şirk 
ve küfrünü açıkça ortaya koymak olduğu gibi ona 
tabi olanların da durumlarını şirk ve küfürlerini 
açıkça belirtmesi olmalıdır.” Yine, Kutub başka bir 
yerde şöyle der: “İslâmî hareketlerin karşı karşı-
ya kaldığı en büyük zorluk, bir taraftan “la ilahe 
illallah” ve İslâm’ın anlamlarının, diğer taraftan 
da şirkin ve cahiliyenin anlamlarını kuşatan bu-
lanıklık, kapalılık, örtülülük ve karmaşadır. ‘Bu 

13 www.islamidusunce.net/forum/index.
php?topic=11277.5;wap2-24

hareketlerin karşı karşıya kaldığı en büyük zor-
luk, salih Müslümanlar ile müşrik mücrimlerin 
yolunun netlik kazanmaması, işaret ve unvanların 
birbirine karışması, isim ve niteliklerin iç içe gir-
mesi ve yol ayırımının net olarak belli olmamasın-
dan doğan şaşkınlıktır.’ İşte Allah’tan gelen hare-
ketin düşmanları bu gediği çok iyi bildiklerinden 
bütün güçleriyle bu gediği alabildiğine genişlet-
mek, bulandırmak, karıştırmak, karışıklığı daha 
bir artırmak için çalışırlar. Ta ki ayrıca hak sözü 
açıklamak kişinin elinden ayağından yakalanma-
sına neden olsun; yani Müslümanları küfür ile 
itham etmek ithamı ile yakalanmasına neden ol-
sun ve İslâm ile küfür hususunda hüküm vermek 
konusunda, Allah’ın buyruklarına ve Resul’ünün 
sözlerine değil de insanların örflerine ve ıstılah-
larına başvursun.” (Fi Zılâli’l-Kur’ân c. 7 s. 239)14 

İslâm, insanların yalnızca akide ve pratikleri-
ni değiştirmekle sınırlı değildir. O, aynı zamanda 
onların düşünce yöntemlerini, teoride ve pratikte 
takınacakları tavırları değiştirmeyi de vazife edin-
miştir. Zira o, dar görüşlü, insan aklının ürünü 
biçare yöntemlerle esasta ayrılan ve zıt düşen ila-
hi bir yöntemdir. Biz Rabbani özelliğe sahip olan 
kavrama ve hayata, ancak Rabbani bir düşünce 
yolunu izlemek suretiyle erişebiliriz. Bu, Allah 
Teâlâ’nın sağlıklı bir inanç sistemi ve pratik ya-
pılanmaya sahip olabilmeleri için insanların dü-
şünce yöntemlerinin kendisine dayanmasını irade 
ettiği bir yöntemdir.15

Bu yöntem, İslâm davetçileri olan bizlere, yer-
yüzünde hükümranlık süren cahili anlayışlara ait 
düşünce yönteminin tortularından, akıllarımız 
üzerindeki tahakkümünden ve kültürümüz üze-
rine çöreklenmiş kalıntılarından kurtulmamızı 
temin edecek kendine has bir düşünce yöntemi 
kazandırmaktadır.16

Seyyid Kutub’a göre rabbani metodun özellik-
leri şöyledir:

a) Rabbani metot yalnızca Kur’ân’a daya-
nan, Kur’ân’la birlikte yürüyen, hareket eden bir 
metottur.

b) Rabbani metot peygamberler önderliğinde 
yürütülen bir çağrı zincirinin metodudur ve bu 
nedenle türedi değildir. Hz. Peygamber bu zinci-
rin son halkasını teşkil etmektedir. Tüm halkala-
rın ortak gayesi insanları ortaksız biçimde Allah’a 

14 http://www.ihya.org/kavram/kavramlar-ansiklopedisi/
dt-3768.html

15 Seyyid Kutub, Yoldaki İşaretler, Beka Yayınları, 2017 
İstanbul, s.52-53.

16 Seyyid Kutub, a.g.e., s.53.
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kul ettirmek, kulların Rab’lerine teslim olmasını 
sağlamaktır. 

c) Rabbani metot pratik, hareketli, aksiyo-
ner bir metottur. Bu özelliği sayesinde mevcut 
durumlarla hemen ilişkiye geçmektedir. Bazısı-
nı onaylamakta yahut tadil etmekte veya kökten 
değiştirmektedir.

d) Rabbani metot ciddi bir metottur. Böyle 
olduğu için Mekke’deyken toplumsal veya hu-
kuksal bir düzen kurmakla uğraşmamış, tabir ca-
izse “çeyiz gibi biriktirip Medine’de devlet kurar 
kurmaz uygulasınlar diye onlara düzen ve hukuk 
ilkeleri indirmeyi dilememiştir”. Farazi problem-
ler, varsayıma dayalı çözümler ileri sürmemiştir. 
Kutub şöyle der: “Bu din, Allah’ın şeriatına teslim 
olmuş, başka her türlüsünü reddetmiş pratik bir 
cemiyet ortaya çıkınca, bu cemiyetin pratiğini, 
hacmi, biçimi, ilişkileri ve şartları uyarınca ele ala-
rak yine hacmi, biçimi, ilişkileri ve şartlarına göre 
onu hukuki temellere kavuşturur”. Özetle böyle 
bir cemiyet doğmadan İslâm düzeni sosyal hayatta 
uygulanamaz. Bu sırayı takip etmek Rabbani me-
todun gereğidir. 

e) Rabbani metot fıtrata uygun bir metottur. 
Fıtrata uygun olduğu için uzun bir süreci gerek-
tirir. Kurucu adımların yavaş yavaş derinliğine 
ve sağlam noktalara basa basa atılması gerekir. 
“Kur’ân’ı insanlara ağır ağır okuyasın diye bölüm-
lere ayırdık ve ihtiyaca binaen azar azar indirdik” 
(İsra: 106) ayeti Kutub’a göre söz konusu fıtriliğe 
işaret etmektedir. 

f) Rabbani metodun olmazsa olmazı bağım-
sız ve organik bir İslâm toplumu oluşturmaktır. 
İnanç ve ibadet olarak İslâm’ı yaşayan Müslüman-
lar organik bir yapıya sahip cahiliye toplumu için-
de ferdi hâlde kalamazlar. Zira sayıları ne kadar 
fazla olursa olsun bu fertler, bu hâlleriyle İslâm’a 
fiili bir varlık kazandırmamaktadırlar. Cahiliye 
toplumuyla kaynaşmış bu insanların İslâm’ı, bu 
durumda sadece “pratik varlıktan mahrum mü-
cerret bir nazariyedir”.

O hâlde yapılacak şey cahili toplumdan ko-
puk ve bağımsız olan, rabbani nitelikli bir başka 
harekete dönük ve organik bir cemiyet meydana 
getirmektir. Bu cemiyetin ayrı bir yönetim altında 
olması gerekir. Kutub bu süreci şöyle başlatır: “Bu 
inancı benimseyenlerin sayısı üç kişiye ulaşınca, 
o inancın bizzat kendisi şöyle der: Siz şimdi, bir 
cemaatsiniz, bağımsız bir İslâm cemaati... İşte o 
zaman İslâm toplumu fiilen var olmuş olur! Üç 
kişi on, on kişi yüz, yüz kişi bin, bin kişi on bin 

olur. Böylece İslâm toplumunun varoluşu ön pla-
na çıkmış, kesinlik kazanmıştır”.17 

Seyyid Kutub, nebevi hareket metodunun 
merhaleli olmasını, İslâmî hareketin uzun soluklu 
bir mücadele oluşunun göstergesi şeklinde değer-
lendirir. Şartlar ve durumlar değişip dururken ha-
reketin yöntem ve araçları -merhaleye uygun ola-
rak- değişmeyecek olursa, hareketin ciddiliğine 
halel gelmiş olur. Öyleyse her merhalenin, kendi 
şart ve özelliğine uygun araçları bulunmalıdır. Her 
merhale, kendisinden sonraki merhaleye yerini 
bırakır. Başka bir ifadeyle hareket, yeni vakıaya 
karşı kendisini yeniler, pratiklik ve esneklik kaza-
nır. Tevbe suresindeki son hükümler geldiğinde, 
İslâm toplumunun vakıası da onu kuşatan cahili-
yenin vakıası da bu suredeki hükümleri yürürlüğe 
koymayı kesinlikle gerektirmekte idi.

Sonuçta Seyyid Kutub, İslâm, nasıl rabbani bir 
din ise, onun İslâmî mücadelede izlediği/izlenme-
sini istediği metodun ve yöntemin de rabbani ol-
duğunu söylemektedir. Bu metot/yöntem, hiçbir 
peygamber döneminde değişmediği gibi, günü-
müzde de gelecekte de değişmeyecektir. Dolayı-
sıyla beşerî ideolojiler tarafından öngörülen hiçbir 
yol ve yöntem, Müslümanlar tarafından İslâmî 
mücadelede izlenecek bir yol ve yöntem olarak 
kabul edilemez. Çünkü insan hayatını düzenleme 
iddiasında olan her düşünce/ideoloji, aynı zaman-
da bir dindir. Allah indinde kabul edilecek tek ve 
hak din de İslâm (Âl-i İmrân, 3/19-85; Mâide, 5/3) 
olduğuna göre, bir Müslüman’ın İslâm’ın öngör-
düğü bir metodun dışında izleyeceği hiçbir metot 
da Allah tarafından kabul edilmeyecektir. Çünkü 
İslâm, bu tür metot/yöntemleri, cahili metot/yön-
temler şeklinde değerlendirmektedir. Dolayısıyla 
İslâm’ın kendi yöntemi dışındaki hiçbir yabancı 
yöntem sonuç itibariyle İslâm’ı hâkim kılamaz. 
Tüm beşerî düzenler, İslâmî yöntemin haricindeki 
herhangi bir yöntemle gerçekleştirilebilir; ama bu 
yabancı yöntemler bizim nizamımızı asla gerçek-
leştiremezler. İslâmî hareketlerin tümünde meşru 
yönteme uymak, akideye ve nizama uymak kadar 
mecburidir.18 Kısacası İslâm’ın öngördüğü metoda 
(nebevi metoda) uymak, Müslümanların tercihi-
ne/iradesine bırakılmamıştır. Zira bu metoda uy-
mak, akidevi/imani bir zorunluluktur.

17 https://www.academia.edu/28867754/Rabbani_Hareket_
Metodu; ayrıca bkz. Başer, a.g.e. s. 276-279; Berekat, a.g.e.. 
s.53 vd.

18 Seyyid Kutub, Yoldaki İşaretler, Beka Yayınları, s.56.
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1 9. yüzyılda sistematikleşen 
kolonyalizmin, emperyaliz-

me keşif kolu hizmeti sunarak1 

İslâm dünyası toplumlarını zi-

hinsel ve iktisadi olarak altüst 

edişine karşı, İslâmî direniş 

hattını tahkim etmek amacıyla 

harekete geçen Müslüman mü-

tefekkir ve ulema çizgisinin, 20. 

yüzyıldaki önemli temsilcilerin-

den biridir Ali Şeriati.2 Hıristi-

yanlık içi mücadelenin sonucu 

olan modern paradigmanın izinde askeri, sınai, 

bilimsel ve iktisadi “ilerlemesini” kıvama getiren 

Avrupa’nın, yeni sömürge alanları oluşturma ve 

temsil ettiği “aydınlanma ideolojisini” küreselleş-

tirme amacıyla başvurduğu en etkili yol zihinsel 

sömürgeleştirmeydi hiç şüphesiz. Bunun için de 

evvela sömürgeleştirilecek ülkelerde aydın pozis-

yonunda olan veya olması muhtemel kişiler seçi-

lir ve parlatılırdı. Ardından ise kavramsal ve ku-

rumsal dönüşüm gelirdi. Askeri seçenekler de her 

zaman masadaydı. Ancak uzun soluklu en etkili 

sömürgeleştirme yöntemi, zihinsel olandı. İstis-

nasız halkı Müslüman bütün ülkelerde uygulanan 

strateji kısmen etkisini azaltsa da hâlâ geçerliliğini 

korumaktadır.

1 Edward Said, Şarkiyatçılık, çev. Berna Ülner, Metis Yayınları, 
İstanbul,2013

2 Susan Beuck Morss, Küresel Bir Karşı Kültür, çev. Süreyya 
Evren, Versus Kitap, İstanbul, 2007.

Ali Şeriati bu ayartıcı, sinsi 
ve “eşekleştirici” taktiğe yüksek 
sesle dikkat çeken nadir mü-
tefekkirlerden biridir. Düşün-
mesinin semeresi olan teyak-
kuz hâli, hem İran toplumuna 
hem de “üçüncü dünya” olarak 
adlandırılan diğer toplumlara 
uyanış aşısı yapmıştır. Ondaki 
bu uyanıklığı inşa edenlerin ba-
şında Cemaleddin Afgani gelir.

1648 sonrası oluşmaya baş-
layan ulus-devletleşme sürecinin imparatorluk-
ların canını okuyacağını önceden fark ederek, 
Müslüman toplumların anti-emperyalist mücade-
le bilincinin gelişmesi için canla başla mücadele 
eden Afgani, İran, Mısır, Türkiye ve Afganistan 
gibi oldukça geniş bir havzada etkili olmuştur.3 
Onun anti-emperyalist düşünsel mirası, adını an-
dığımız bu ülkelerce sahiplenilmiş ve hatırı sayılır 
bir “uyanış” etkisi yapmıştır. Bu etkinin İran hav-
zasındaki muhataplarından biri de Şeriati’dir. Bu 
bağlamda 20.yüzyıla tevarüs eden anti-emperya-
list ve anti-kolonyalist İslâmî direniş dilinin sem-
bol isimlerinden biri olan Ali Şeriati’yi rahatlıkla, 
Afgani, Abduh, Akif, Kutub, Mevdudi, Malik Bin 
Nebi gibi ulema ve aydınların havzasına dâhil 
edebiliriz.

3 Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslâmî Akımlar, Klasik 
Yayınları, İstanbul, 2016.

Rahatımızı Kaçıran Münadi: 
Ali Şeriati

Kamil ERGENÇ

İdeolojilerin bütün canlılıklarıyla arz-ı endam ettikleri bir tarihsel vasata şahitlik eden 
Ali Şeriati’nin bu vasattan etkilenmemesi elbette ki mümkün değildi. Nitekim kendisi, 
Marksizm, natüralizm, bilimcilik, nasyonal sosyalizm, nasyonalizm, egzistansiyalizm, 
hümanizm, kapitalizm gibi modern döneme has tüm ideolojileri incelemiş ve mensubu 
olduğu dine yaslanarak bir İslâm ideolojisi inşa etme çabası içerisinde olmuştur.
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Öne Çıkışlar ve Önyargılar

Ancak sözünü ettiğimiz bu isimlere karşı, 
Türkiye’de, gerek muhafazakâr gerekse de gele-
nekçi ve seküler kesimler arasında, saplantı dü-
zeyinde, bir önyargı söz konusudur. Seküler ke-
simler, bu simaları İslâmî söylemleri nedeniyle 
sevimsiz bulurken, muhafazakâr ve gelenekçiler 
ise radikal, mason, Batı’nın ajanı, fundamentalist, 
mezhepsiz, rafızi gibi yaftalarla itibarsızlaştırma-
ya çalışırlar. Şeriati de bu itibarsızlaştırma ope-
rasyonlarından payına düşeni fazlasıyla almıştır. 
Sadece Türkiye’de değil, ülkesi İran’da da itibar 
suikastine maruz kalmıştır. O, 
kimi Ayetullahlara göre giz-
li Sünni, kimi Sünnilere göre 
ise iflah olmaz bir Şii/Rafızi-
dir. İranlı olması, Türkiyeli 
okurun endişelenmesi için 
yeter sebeptir! Osmanlı-Safevi 
sürtüşmesinin itikada taalluk 
eden boyutları olduğuna dair 
kesin inanç, sözünü ettiğimiz 
endişeyi beslemiştir. İran’ın 
16. yüzyıla kadar Sünni oldu-
ğu, Safeviler döneminde ceb-
ren Şiileştirildiği, Safevilerin 
(Şah İsmail örneğinde olduğu 
gibi) etnik olarak Türk olduğu, 
Osmanlı-Safevi kavgasının bir 
tür “merkezileşme” ve “kayıt 
altına alma” amaçlı gerçekleş-
tiği ise kimselerin umurunda 
değildir. Ulus devlet tarafın-
dan kadavra hâline getirilen 
zihinlerimiz, evrensel İslâmî 
hareketin ufkunu, tecrübesini 
ve mirasını tevarüs etmemizi 
engelliyor. Hele ki son birkaç yıldır “yerlilik ve 
millilik” klişeleri etrafında oluş(turul)an bir at-
mosfer var ki, bırakın Şeriati ve benzerlerini oku-
mayı, adını bile anmak, Müslüman mahallelerin-
de sorun teşkil etmektedir. Asıl ironik olan ise, bu 
tutumun “küreselleşmenin” kemale ermek üzere 
olduğu bir vasatta cari olmasıdır. Ancak tüm bu 
olumsuzluklara rağmen, Şeriati ve adını andığı-
mız diğer ulema ve aydın profilinin, önyargılar-
dan uzak bir şekilde tanınması gerekiyor. Kana-
atim odur ki, şayet modern paradigmayla esaslı 

bir yüzleşme/hesaplaşma gerçekleştireceksek, bu 
isimlerle tanışık olmak zorundayız. Bunların ya-
nına başka isimlerde eklenebilir elbette. Eleştirel 
bir dikkat, deruni bir farkındalık bilinci ve en 
önemlisi de müteşerri bir tutum, tavır ve tarzla bu 
isimlerden istifade etmek gerek. Her düşünürün, 
âlimin, aydının yaşadığı zamanın çocuğu olduğu-
nu unutmadan elbette…

Ali Şeriati’yle Türkiyeli okurun tanışması 
1970’lerin sonuna denk gelir. İran İslâm Devrimi 
sürecinde kitapları tercüme edilmeye başlanır.4 
Muhafazakâr ve gelenekçi havzalar bu süreci, 

İran’ın devrim ihraç etme ça-
bası olarak görür. Cumhuri-
yetin kuruluşu öncesinde ve 
sonrasında onlarca Batılı dü-
şünürün tercüme edilmesine, 
Avrupa-merkezci insan-evren-
tarih algısının bütünüyle ithal 
edilmesine, Batı bilim, felsefe, 
sanat ve edebiyatının ayrım 
gözetilmeksizin massedilme-
sine adamakıllı itiraz edeme-
yenler, Şeriati’nin eserlerine 
karşı gardlarını alırlar. Ancak 
Türkiyeli İslâmcı genç çevre, 
kendisini benimser. Onun, 
19. yüzyıl dünyasının ideolo-
jik üssü olan Fransa’da sosyo-
loji tahsili almış olması ve aynı 
zamanda, babası aracılığıyla, 
ulema geleneğiyle olan yakın 
temasının sağladığı İslâmî li-
teratüre vukufiyet imkânı5, 
onun Türkiyeli okurlar ara-
sında saygınlığını arttırmıştır. 
Coşkulu dili ve çekincesiz 

üslubu da bu saygınlığı besleyen önemli unsur-
lardandır. Marksist dile aşinalığı ise Türkiye solu-
nun dikkatini çekmiştir. O, adeta kadim kültürün 
önemli siması Sokrat gibidir. “Sizi rahatsız etmeye 
geldim!” sözü, Sokrat’ın talebeliğine soyunduğu-
nun göstergesi olarak okunabilir.

Aslında Şeriati’ye yüksek sesle ilk dikkat çe-
kenler arasında Türkiye’nin önemli aydınlarından 

4 Bkz. Bir Düşünce ve Eylem Adamı, Fecr Yayınları, Ankara, 
2013.

5 Alev Erkilet, Ordadoğu’da Modernleşme ve İslâmî Hareketler, 
Hece Yayınları, Ankara, 2004.

Aslında Şeriati’ye yük-
sek sesle ilk dikkat çeken-
ler arasında Türkiye’nin 
önemli aydınlarından biri 
olan Cemil Meriç yer alır. 
Kırk Ambar adlı eseri-
nin “göller bölgesinde bir 
ada” başlıklı bölümünde, 
Şeriati’yi şöyle anlatır: 
“Onda bulduğumuz engin 
tecessüse çağdaş İslâm 
mütefekkirlerinin hiçbirin-
de rastlamadık. Engin bir 
tecessüs, geniş bir irfan, 
Doğu ve Batı’yı kucakla-
yan bir terkip kabiliyeti ve 
hepsinin üzerinde eşiz bir 
mücadele azmi…
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biri olan Cemil Meriç yer alır. Kırk Ambar adlı 
eserinin “göller bölgesinde bir ada” başlıklı bölü-
münde, Şeriati’yi şöyle anlatır: “Onda bulduğu-
muz engin tecessüse çağdaş İslâm mütefekkirle-
rinin hiçbirinde rastlamadık. Engin bir tecessüs, 
geniş bir irfan, Doğu ve Batı’yı kucaklayan bir 
terkip kabiliyeti ve hepsinin üzerinde eşiz bir mü-
cadele azmi…”6

Cesur Düşünce ve Eleştirel Bakış

Ali Şeriati, Cemil Meriç’e göre “göller bölgesin-
de bir ada”, Ali Rahnema’ya göre “ütopist”7, Ab-
dülaziz Sachedina’ya göre “İran devriminin ideo-
loğu”, Mehrzad Boroujerdi’ye göre “Luther olma 
arzusu taşıyan biri”8, Atasoy Müftüoğlu’na göre 
“bir kültür gerillası”, 2002’de Hamedan’da Ali 
Şeriati’nin ölüm yıldönümünde verdiği bir konfe-
rans nedeniyle önce idama mahkum edilen, ardın-
dan iki yıllık ceza ve öğretim üyeliğinden beş yıl 
uzaklaştırma cezası alan Seyyid Haşim Ağaceri’ye 
göre “cesur düşünce ve eleştirel bakış”, İran’ın 
modernist aydınlarından Daryush Shayegan’a 
göre “Her şeyi Marksist altyapı-üst yapı terimle-
riyle, maniheist bir tarih anlayışıyla ve zincirleme 
bir özdeşleştirme yağmuruyla açıklayan indirge-
meciliğin son raddesinde, nesnesi ve mekanı ol-
mayan bir düşünce sahibi”9, Nilüfer Göle’ye göre 
“radikal İslâmcı ideolojinin İran ayağı”,10 Charles 
Tripp’e göre “Avrupa kapitalizminin Dünya bağ-
lamında vücuda getirdiği tepki”, merhume eşi 
Puran Şeriati’ye göreyse “yekpare ihlas”tır. Puran 
Hanım, ihlasın halkı aydınlatma ve kültür sevi-
yesini yükseltme çabasında olanlara Allah’ın bir 
ödülü olarak tanımlar; Şeriati’de bu ödüle layık 
olanlardandır.11

Bu çok yönlü öğretmenin hayatı 1933 sene-
sinde Sebzivar’a bağlı Mezinan’ın Kahek köyünde 
başlar. Ulema geleneğinin mensubu bir babanın 

6 Cemil Meriç, Kırk Ambar 2, İletişim Yayınları, İstanbul, 
1998.

7 Ali Rahnema, Ali Şeriati Bir Müslüman Ütopistin Siyasi 
Biyografisi, çev. İhsan Toker, Hece Yayınları, İstanbul, 2005.

8 Mehrzad Boroujerdi, İran Entelektüelleri ve Batı, çev. Fethi 
Gedikli, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2001.

9 Daryush Shayegan, Yaralı Bilinç, çev. Haldun Bayrı, Metis 
Yayınları, 2012.

10 Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Metis Yayınları, İstanbul, 
2014.

11 Bilge Adamlar, “Ali Şeriati Özel Sayısı”, 2012, sayı:30. Ayrıca 
bkz. John Esposito, Güçlenen İslâm’ın Yankıları, çev. Erol 
Çatalbaş, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 1989.

dizi dibinde yetişir. Kendi anlatımıyla “Küçük 
yaşlarda, okuma yazma bile bilmezken, filozoftur. 
Ancak felsefesiz bir filozof!” Küçükken hiç oyun 
oynamayan biridir. Arkadaşları arasında her za-
man büyük adamdır. Aile toplantılarında bir kö-
şede sessizce oturur ve büyükleri dinler. Yalnızlığa 
ve sessizliğe âşıktır. Öğretmenleri ve okulla ilgili 
şeyleri sevmez ama kitapları çok sever. Babasıy-
la birlikte gece yarılarına kadar kitap okur ancak 
derslerine çalışmaz.

Hayatı liseye kadar böyle devam eder. Tüm 
öğretmenlerinden daha bilgili ama tüm sınıf arka-
daşlarından daha tembel bir öğrencidir. Hayatı li-
sede değişir. Felsefe ve irfana yoğunlaşır. Okuduğu 
bir felsefe kitabındaki cümleler başına adeta bal-
yoz gibi iner. Bu kitap, Belçikalı anti-materyalist, 
sembolist şair ve senarist Maurice Maeterlinck’in 
Büyük Beynin Düşünceleri adlı kitabıdır. Kitaptaki 
şu cümle Şeriati’yi sarsar “Bir mumu söndürdüğü-
müzde ışığı nereye gitmektedir.”

Maeterlinck’in bu sözü ve düşünceleri Şeriati’yi 
bunalıma sürükler. “Varlık-yokluk” düşüncesi 
onu kelimenin gerçek anlamıyla perişan eder. Ka-
ramsar ve kötümser biri olur. İrfan ekolünün sem-
bol isimlerine yaslanır. Cüneyd, Hallac, Şebusteri, 
Kuşeyri, Ebu Said, Beyazid-i Bestami gibi… Beyni 
felsefe ile gelişirken kalbi irfanla dolar. Bu süre-
cin sonunda felsefenin hediyesi olan ümitsizlik-
le ve irfanın hediyesi olan dertlerle tanışır. Lise 
ikinci sınıfta inanç, iman, kalem, kahramanlık, 
korku, özgürlük ve fedakârlık duygularıyla dolu 
bir dünyaya dalar. Makam ve mevki telaşında ol-
maz. Öğretmenlikte karar kılar. Okumak, yazmak 
ve anlatmak artık bir hayat tarzıdır onun için. Bu 
uğurda çok bedel ödeyecektir.12

Cüneyd-i Bağdadi’nin, eşkıyalık yaptığı için 
idama mahkûm edilen bir şakinin ayaklarını 
öpmesini ve müritlerinden gelen itiraza verdiği 
“kendi yolunda buraya kadar gelebilen bir insanın 
ayaklarını öpmek gerekir” cevabını takdir eden 
Şeriati için ihlas, eşi Puran Hanımın da dikkat 
çektiği üzere, hayatı boyunca terk etmediği bir de-
ğerdir. Bu değere bağlılığını ve aslında bütün bir 
hayat hikâyesini Yalnızlık Sözleri adlı kitabında 
şöyle dile getirir:

“Bana; Biat et, iki masa dışında istediğin ma-
saya otur dediler. Ben ise gidip Kızılkale askeri 

12 Ali Şeriati, Yalnızlık Sözleri I-II, çev. Okan Sevinç, Söylem 
Yayınları, İstanbul, 2001. 
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zindanlarındaki hücrelere girdim… Öğretmen-
liği seçtim, hâle bakıp sözlere aldırmadım diye, 
Allah’a hamd ediyorum; içim içime sığmıyor. 
Onlar altın topladılar ben hazine buldum. Onlar 
saraylar inşa edip birkaç koltuk elde ettiler, ben 
tapınak inşa ettim ve iyilik tanrısının sonsuz ik-
limlerinde saltanat tahtına kuruldum. Onlar bağ 
bahçe aldılar, ben ise mucizelerin yeşil ülkesine 
sahibim. Onlar masa başlarında gururlandılar, ben 
aşk tapınağının minaresinde gururumu ayaklar al-
tına aldım. Onlar Kayser’in köleleri oldular, ben 
ise “Hekim’in sahabesi oldum. Onlar yoldan sap-
tılar, el ve avuçlarını doldurdular, ben ise kaldım 
ve elim ve avucum boş bir hâlde, inzivayı tercih 
ettim. Onlar adlarını ekmeğe sattılar, ben adımı 
suya verdim. Hızır’dan daha çabuk, İskender’den 
daha önce hedefe ulaştım. Onlar lezzet ve zevk 
aldılar, ben ise gam ve keder. Onlar paraperest 
oldular, ben putperest. Onlar altın ve gümüş ser-
gilediler, ben Mevlana gibi, Şems’te açtım Şems’te 
yandım. Gönül Sofrasını açtım, dert sergisini 
yaydım. Kandan şarap içtim. Onlar para babası 
oldular, ben dert babası. Onlar yaşamaya bağlan-
dılar, ben yaşama. Onlar elbiselerine sığmayacak 
kadar şişmanlarken, ben içim içime sığmayacak 
kadar âşık oldum. Onların memurları benim dert-
lilerim var. Onlar hasta ve zayıf develerini, zorla, 
saray kapılarında kurban ederken, ben İsmail’imi 
şevkle Kâbe yolunda boğazladım. Onların içen ve 
gülenleri varsa benim de yanan ve ağlayanlarım 
var. Onlar kalabalıkta birbirlerine yabancıyken, 
biz yalnızlıkta birbirimizi tanıyoruz. Onların evi 
varsa, benim de mihrabım var. Onlar yükselirken 
ben miraca çıkıyorum… Onlar reis olmuşlarsa, 
ben de rehber oldum. Onlar Nuşirevan’ın adalet 
zincirini boyunlarına vurdular ve ahırları bayındır 
kıldılar, ben ise sarayları terk ettim.”

Yazdıklarının Tasnifi

Varlığını bir sözcük, yaşamını ise o sözcüğü 
konuşarak, öğretmenlik yaparak ve yazarak hay-
kırmak olarak tanımlar Şeriati, Kevir isimli kita-
bında. Öğretmenlik yapmayı hem kendisi hem de 
insanlar sevmektedir. Ancak yazmak, yaşamayı 
duyumsamak gibidir ona göre. Yazılarını da üçe 
ayırır: Toplumsal, İslâmî ve çölvari olanlar. Top-
lumsalla ilgili yazılarını kişiler beğenir. İslâm’la 
ilgili yazdığı yazılar ise hem kendisinin hem de 

insanların beğendiği yazılardır. Ancak çölvari diye 
tanımladığı yazılar ise, kendisini durgunlaştıra-
rak yaşamayı duyumsatan yazılardır. Tıpkı Şems-i 
Tebrizi’nin dediği gibi: 

“O yazıcı üç çeşit yazı yazdı
Birini o okudu başkaları değil
Birini o da okudu başkaları da
Birini o da okumadı başkaları da”13

İdeolojiler, İslâmcılık ve Ülke Gerçekleri

İdeolojilerin bütün canlılıklarıyla arz-ı en-
dam ettikleri bir tarihsel vasata şahitlik eden Ali 
Şeriati’nin bu vasattan etkilenmemesi elbette ki 
mümkün değildi. Nitekim kendisi, Marksizm, na-
türalizm, bilimcilik, nasyonal sosyalizm, nasyona-
lizm, egzistansiyalizm, hümanizm, kapitalizm gibi 
modern döneme has tüm ideolojileri incelemiş ve 
mensubu olduğu dine yaslanarak bir İslâm ideolo-
jisi inşa etme çabası içerisinde olmuştur.14 Maruz 
kaldığı linç girişimlerinin en önemli sebeplerin-
den biri de, onun İslâm’dan bir ideoloji çıkarma 
çabasıdır. Dinin ideolojiye indirgenmesinin caiz 
olmadığını savunan gelenekçi ulema, Şeriati’nin 
fikirlerini sapkın ve münharif olarak nitelemekten 
sakınmamışlardır. Oysa onun yapmaya çalıştığı 
şey, dini ideolojik kılmak değil, dinden ilham alan 
bir ideolojinin inşa edilmesidir. Burada din sabite-
yi, ideoloji ise değişkeni temsil etmektedir. Sabite-
lerden ilham alan ideoloji, kendisini her dönemde 
güncelleyebilme imkânına sahip olacaktır.

Diğer halkı Müslüman ülkelerde olduğu gibi, 
İran’ın da modern değerler sistemini ithal etme 
süreci oldukça sancılı olmuştur. Rıza Şah’ın İran’ı 
modernleştirme hamlelerinin en önemli ayakla-
rından biri medreseydi. Geleneksel bilgi üretim 
havzaları olarak medreseler saf dışı edilmeden, 
modern paradigmanın tahkim edilmesi mümkün 
değildi. Bu sebepten ilk müdahale eğitim ayağın-
da olmuştur. Bilgi üretme biçimi ve bilgiye yükle-
nen anlam değiş(tiril)meden toplumların hayatını 
değiştirmek mümkün değildir. Asırlarca ulema 
önderliğinde hareket etmiş toplumları bu tu-
tumlarından vazgeçirebilmek için hem ulemanın 
hem de medresenin itibarsızlaştırılması gerekiyor-
du. Türkiye’nin kuruluş sürecinde ve sonrasında 

13 Ali Şeriati, Kevir, çev. Muhammed Nayif Şayir, Fecr Yayınevi, 
Ankara,1998.

14 Ali Şeriati, Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri, çev. Ali 
Erçetin, Birleşik Yayınları, İstanbul,1999.
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sözünü ettiğimiz bu itibarsızlaştırma oldukça ba-
şarılı bir şekilde yürütüldü. Ulema, önderlik po-
zisyonundan uzaklaştırıldı. Yerine ise akademis-
yenler ve gazeteciler geçirilmeye başlandı. İran’da 
da aynı durum caridir. Ancak İran uleması kolay 
teslim olmayacaktır.

Medresenin işlevsizleştirilmesi amacıyla atılan 
adımlar sonucu, Şeriati’nin ulema geleneğinden 
gelen babası Muhammet Taki Şeriati, medreseyi 
bırakarak resmî okullarda öğretmenliğe başlar. 
Muhammet Taki, Kur’ân ilimlerine tefsir yapa-
bilecek kadar vakıftır. Bu vukufiyet Şeriati’nin 
yetişmesine de oldukça etki edecektir. Şeriati ilk 
öğretmeninin babası olduğunu sık sık tekrarlar. 
Henüz onlu yaşlarındayken babasının kurduğu 
İslâmî Hakikatleri Yayma Cemiyeti’yle tanışır. 
Bu cemiyet, Muhammet Taki’nin tutuklanaca-
ğı 1957’ye kadar faaliyetlerine devam eder. Mu-
hammet Taki, petrolün millileştirilmesi ve İngi-
liz emperyalizmine karşı mücadele stratejisinde 
Muhammet Musaddık’ın hareketine destek olur. 
Şeriati, bu atmosferden ziyadesiyle etkilenir. Son-
raları Musaddık’ın millici çizgisine bağlı kalmaya 
özen gösterecektir. 1979 devriminin önderi olan 
Kum ilim havzasından Humeyni’de, Musaddık’ın 
anti-emperyalist ve millici çizgisine destek vere-
cektir. Ancak Musaddık’ın bir CIA/MI6 operas-
yonuyla iktidardan uzaklaştırılması, hem Kum 
ilim havzasında hem de milliyetçi kesimde ol-
dukça sarsıcı bir etki meydana getirir. Şeriati, bu 
yıllarda genç bir öğretmendir ve Lise Öğrencileri 
İslâm Cemiyeti’nin kurucusudur. Babası ile bir-
likte petrolün millileştirilmesi mücadelesine ka-
tılır ve Horasanlı aktivistlerle eylemler organize 
eder.1955’e gelindiğinde ilk çevirisini yapar. Cude 
Es-Sahhar’ın yazdığı Ebuzer adlı kitabı Arapçadan 
çevirir. Bu arada, Horasan gazetesinde edebi ya-
zılar yazmaya başlar ve haftada iki kez Meşhed 
radyosunda program yapar. Mücadele saflarında 
babası ile birlikte verdiği mücadelede ilk tutuk-
luluğunu 1957’de yaşar ve bir ay kadar Kızılkale 
zindanında kalır. Bu tutukluluk, sonraları da pey-
derpey devam edecektir. Zindan; Şeriati için adeta 
ikinci bir ev olacaktır.

Ali Şeriati’yi ve düşüncelerini daha iyi anlaya-
bilmek için İran’ın modernleşme tecrübesine göz 
atmakta fayda var. Çünkü girişte de söylediğimiz 
üzere, her âlim/mütefekkir/aydın kendi zamanı-
nın çocuğudur. Bu “çocukluk” iradeyi sıfırlayan, 

Şeriati’nin tabiriyle insanı zindan/lar/a hapseden 
bir bağlamda anlaşılmamalıdır. Daha çok içine do-
ğulan zamanın ve mekânın iktisadi, içtimaı, siyasi, 
hukuki, bilimsel, edebi, felsefi ufku ve derinliği ile 
ilgilidir. Nitekim bu ufuk ve derinlik, insanın ide-
olojik duruşunu etkiler. Şeriati, İran gibi köklü bir 
medeniyetin mensubu olmanın yanında, Batı’da 
tahsil görmüş olmasından dolayı, Doğu ile Batı’yı 
entelektüel düzeyde mukayese etme imkânına 
sahip olmuştur. Bu sayede, ülkesindeki modern 
eğitim almış kişileri de kuşatabilmiş ve İslâm’ın 
ideolojik bir muhtevayla takdiminde rol almıştır. 
İran’ın, 19.yüzyıldan başlayarak geçirdiği evrim, 
hiç şüphesiz Şeriati’nin söyleminin gelişmesinde 
önemli bir rol oynamıştır. Onun, mensubu olduğu 
İran kültürüyle ilgili şu tespitleri dikkate değerdir. 
“İran ki; üç bin üç yüz yıldan beri dünya olayları-
nın ana kavşağı (Kuzeyden Ruslar, Doğudan Hin-
distan ve Çin, Güneyden denizle, Batıdan Araplar, 
Yahudiler, Musa, İsa, Hıristiyanlık ve Kuzeybatı-
dan Yunan ve Rumlarla komşu);doğu be batının 
bütün sert rüzgarlarının güzergahı; Doğu (Hint 
ve Çin) tasavvufuna aşina, Batı (Yunan, Roma 
ve İskenderiye) felsefesiyle tanışık; Hıristiyanlık, 
Yahudilik, Zerdüştlük, Mazdekilik, Manihesizm, 
Budizm, Lao Tsu, Mahavira, Konfüçyüs, Sokrat 
ve Aristo’yu bilen ve hepsini potasında yoğura-
rak bünyesinde eritmiş bir millet. Hiç birisi, hatta 
kahredici kılıcıyla Batılı İskender dahi, Batı’nın 
cezp edici büyük medeniyetine ve felsefesine ve 
onca gücüne rağmen onu sarsamadı. Öyle değişti 
ki Babil fatihi büyük Kuroş, artık kendinden geç-
miş bir Buda’ya dönüştü…”15 

İran’la Türkiye’nin modernleşme tecrübeleri 
birbirine çok benzer. Şah Rıza, Mustafa Kemal’in 
mensubu olduğu çizginin İran’da ki temsilcisidir 
adeta. Modernliğin bir bütün olarak ithal edil-
mesinden yanadır ve medrese/ulema çizgisini 
modernleşme sürecinin önündeki en önemli en-
gel olarak görmektedir. Osmanlı’da olduğu gibi 
İran’da da yurtdışına öğrenci gönderme 1800’le-
rin başına denk gelir. Osmanlı’nın ilk toprak kay-
bı yaşadığı 1699 sonrasında yavaş yavaş başlayan 
Batı’dan askeri teknoloji ithalatı, İran’da 1813 ve 
1828’de Ruslar karşısında alınan yenilgiler son-
rasında başlar. Osmanlı’nın, İran ile Batı arasında 
bir tampon işlevi gördüğü, Batı’daki gelişmelerin 

15 Ali Şeriati, Yalnızlık Sözleri I-II, çev. Okan Sevinç, Söylem 
Yayınları, İstanbul, 2001.
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İran’a Osmanlı üzerinden aktarıldığı gerçeği dik-
katlerden kaçmamalıdır. Nitekim her iki devletin 
de modernliği ithal etme gerekçesi, askeri alanda 
alınan mağlubiyetlerdir. Sonraları bu süreç siyasi, 
sosyal, iktisadi ve eğitim gibi alanlara da sıçraya-
cak, modernleşme pratiği her iki devlette de cid-
di reaksiyonlarla karşılaşacaktır. Yurt dışına tah-
sil için gönderilen öğrenciler, ülkelerine zihinsel 
dönüşüm yaşamış olarak dönecek ve ulus devlet 
bilincinin oluşmasında rol alacaklardır.16 

Modern değerler sisteminin en önemli siyasal 
projesi olan ulus devlet, halkın aydınlatılmasını 
merkeze alan bir strateji izleyecektir. Bu aydınlat-
ma çoğu zaman zecri tedbirleri de barındırmak-
tadır. 19. yüzyılın ikinci yarısında temel amacını 
“Batı medeniyetinin alınması, adalet ve hukuk 
reformu yapılması ve hürriyetlerin garanti altına 
alınması” olarak belirleyen tam Batılılaşma taraf-
tarı Mirza Mülküm Han öncülüğünde İngilizle-
re tanınan imtiyazlar, İran’ın 20. yüzyılına etki 
edecek ve hatta 1952 de milli cephenin önderi 
olan ve petrolün millileştirilmesi hamlesini yapan 
Musaddık’ın, bir İngiliz/ABD koalisyonuyla dev-
rilmesine giden yolun başlangıcı olacaktır. Nas-
reddin Şah’ın 1848-1896 yılları arasında süren 
iktidarı boyunca İran, İngiltere-Rusya kıskacında 
ayakta kalmaya çalışmıştır. İngiltere, Hindistan 
sömürgesinin güvenliğini sağlamak için Rusya’nın 
İran içlerindeki ilerleyişini ve iktisadi imtiyazla-
rını engelleme amaçlı bir politika yürütmüş ve 
bu süreç İran’ın İngiliz nüfuzuna açılmasını sağ-
lamıştır. Rusya ise İran’ın kuzey bölgelerini işgal 
etmiş ve güneye Hint sınırına inme çabasındaydı. 
Nasreddin Şah bu iki emperyalist ülkenin rekabe-
tini fırsata çevirmeye çalışmış ancak başarılı ola-
mamıştır. İran’ın Rusya tarafından parçalanmasına 
razı olmayan İngiltere, İran ekonomisini güçlen-
dirme hamleleri yaparak Rusya’nın, güçten düşü-
rülmüş İran oluşturma emelini engellemiştir. Bu 
desteğine karşılık Nasreddin Şah 1890 tarihinde 
İngiltere’ye, İran tütününü üretme, satma ve ihraç 
etme imtiyazını vermiştir. Ancak, Safevilerin da-
ğılması sonucu konumunu güçlendiren ulemanın 
güçlü tepkisiyle karşılaşmış ve imtiyaz antlaşması-
nı iptal etmek zorunda kalmıştır. Sözünü ettiğimiz 

16 Pierre Jean Luizard, İslâm Topraklarında Otoriter Rejimler, 
çev. Egemen Demircioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul, 2013.

bu antlaşmanın iptali için İran ulemasının örgüt-
lenmesinde rol alan kişilerden biri de, anti-em-
peryalist çizginin önemli siması olan Cemaleddin 
Afgani!dir. Ulemanın bu zaferi, halk nazarındaki 
itibarını daha da arttırmış ve Şah Rıza ve oğlunun 
iktidarı döneminde en etkili muhalefet yine ulema 
havzasından gelmiştir. İran’ın attığı modernleşme 
adımları, ulemanın halk üzerindeki tesirini azalt-
mak yerine daha da arttırmıştır. Modernleşme 
hamlelerinin, İran’ı Batılı emperyalistlere peşkeş 
çekme amaçlı olduğu yönünde ulemanın yürüt-
tüğü tebliğ faaliyetleri oldukça etkili olmuştur. 
Kaçar İktidarının başaramadığı tam modernleş-
meyi, Pehleviler tamamlamak istemiş ancak onlar 
da ulema kayasına toslamışlardır.1926’da iktidarı 
devralan Pehlevilerin ömrü sadece 53 yıl olmuş-
tur. İran modernleşme tarihinde zafere ulaşan 
ulema olmuştur. Ancak Pehlevilerin başardığı en 
önemli şey, İran’ın ulus devlet olarak kodlanması 
olmuştur.

Karşı Hamleler

Ulus bilinci yaratmak için, Osmanlı Jön Türk-
lerinde olduğu gibi, İran’da da İslâm öncesi ge-
lenek yardıma çağrılmıştır.1800’lerin başından 
itibaren ağır aksak ilerleyen İran modernleşmesi, 
Pehlevi geleneğini kendisine merkez olarak almış-
tır. Pehlevilik, İran’ın İslâm öncesi kültüründe bir 
“lisan” olarak vardı. Hz. Ömer döneminde fethe-
dilen İran’ın, bilim ve felsefe arşivinde Pehlevice 
eserler çoğunluktaydı. Abbasiler döneminde ku-
rulan Beytü’l-Hikme’de, bu eserler tercüme edildi. 
Şah Rıza, bu geleneği canlandırmak için “pehle-
vi” unvanını alarak, Türkiye’de Mustafa Kemal’in 
“Atatürk” soyadıyla yapmak istediğinin benze-
rini yapmaya çalıştı. Nitekim Mustafa Kemal’de, 
“Atatürk”le Türklerin İslâm öncesi geleneğini 
canlandırmak istemiş ve icat etmeye çalıştığı ulus 
devletin meşruiyet zeminini güçlendirmiştir. Yeni 
bir ulus yaratmak için başvurulan “İslâm öncesi” 
dönem, İslâm’la şekillenmiş geleneğin reddini 
havi olduğundan, dindışı/seküler Batı medeniye-
ti en makul “ideolojik kıble” olmuştur. Alfabenin 
değiştirilmesi de bu bağlamdan bağımsız değildir. 
Nitekim İran’da da Latin alfabesine geçme öneri-
si söz konusudur. Hatta bu öneriye destek bul-
mak için Osmanlı’ya ziyaret tertip edilmiştir. An-
cak yeterli destek bulunamadığı için İran, alfabe 
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değişikliğinden kurtulmuştur. Fakat Pehleviler 
döneminde, azınlık dillerinin kullanılması yasak-
lanmış ve Farsçadaki Arapça ve Türkçe sözcükle-
rin sayısı azaltılmıştır. İran’ın, Araplar tarafından 
istila edildiğini ve öz kültürüne yabancılaştırıldı-
ğını iddia eden bu “akıl”, Arap’a olan husumetini 
İslâm’a yöneltmiştir. Bu aklın muadili Osmanlı’da 
Jön Türkler olarak tebarüz etmiş ve Cumhuriyetin 
ilanı sonrasında Arap-Fars etkisinden kurtulmak 
amacıyla alfabeyi değiştirmiştir.

Bunların yanında İran, kıyafet değişimi için 
de adımlar attı. Pehlevi kepi zorunlu tutuldu ve 
kadınların geleneksel kıyafetleri yasaklandı. Bu 
yasağa direnen kadınların kamu hastanelerinden 
ve taşıtlarından hizmet almaları yasaklandı. Biz-
deki, kıyafet devriminin benzeri İran’da da cariy-
di. Laik hukuk sistemi, aile hukuku dışında İslâm 
kanunlarının yerini aldı. Ulema itibarsızlaştırıldı 
ve en önemli gelir kaynakları olan “humus” dev-
let tarafından engellendi. 1926’da şer’i mahke-
melerin ortadan kaldırılmasına ilişkin bir karar 
alındı.1935’te ilahiyat fakültesi açıldı ve türbe zi-
yaretlerine sınırlama getirildi. Hâkim olmak için 
hukuk fakültesinden mezun olma şartı getirilerek, 
ulemanın mahkeme etme yetkisi de elinden alın-
dı. Medrese hocası olmanın koşulları ağırlaştırıldı 
ve vakıflar kanunuyla bütün vakıfların devlet de-
netimine açılması sağlandı. Bizdeki tevhidi tedri-
satın muadilini, İran’da gerçekleştirmek istiyordu. 
Amaç, ulemayı devlet memuru yapmaktı. Çünkü 
rejime göre ulemanın bağımsız kalması, ulus dev-
letin meşruiyeti açısından sakıncalıydı. Ancak, Sa-
fevilerin yıkılmasından sonra ipleri tamamen eline 
alan ulemanın kolayca teslim olmaya niyeti yoktu. 
Kum ilim havzası bu reformlara direndi. Halkı, re-
formlara karşı çıkmak için örgütledi ve Şah rejimi-
nin yeni kurduğu okulların, İran halkını Şiilikten 
uzaklaştıracağı tezini işledi. Yukarıdan aşağıya ce-
berutça işleyen bu modernleşme sürecine ulema-
nın gösterdiği refleks, meyvelerini 1979’da vere-
cektir. Radikal modernleştirme hamleleri, halkın 
İslâm’a daha çok sarılmasına ve İslâmî hareketle-
rin mevzi kazanmasına sebep olmuştur.

İttifaklar ve Ayrılıklar

Şeriati bu tarihsel arka plana yakından ta-
nıklık etmiş bir havzada yetişti. Onun, aydın-
larla ulema arasında bir köprü işlevi gören dili/
üslubu, Şah rejiminin devrilmesinde oldukça 

etkili olacaktır. 1961’de Şah rejimine muhalif 
olarak Mehdi Bazergan’ın önderliğinde kurulan 
Özgürlük Hareketi’nin en sadık müdafilerinden 
biri de Şeriati olacaktır. Bazergan’ın, petrolün mil-
lileştirilmesi adımını atan Musaddık yönetimine 
1950’li yıllarda verdiği destek düşünüldüğünde, 
Şeriati’nin bu havzada yer alması şaşırtıcı değil-
dir. Çünkü o daha önce de babasıyla birlikte Milli 
Mücadele eylemlerinin organize edilmesinde rol 
almıştır. Esasında Şeriati’nin ideolojik duruşu, 
Bazergan’la örtüşmez. Bazergan, İslâm’ın İran 
millî kültürünün bir parçası olduğunu savunuyor 
ve laik bir siyasal sistemin varlığına inanıyordu. 

İslâm’ın ilerici olduğunu ve modernleşme 
sürecinde İran’ın kültürel kimliğinin bir parçası 
olarak rol almasını istiyordu. Şeriati’nin bu hav-
zada yer alması, ideolojik yakınlıktan ziyade millî 
hassasiyetlerden dolayı olsa gerektir. Bazergan’ın 
millî hassasiyetleri, örgütlediği muhalefet hare-
ketinde farklı fraksiyonların toplanmasını sağla-
mıştır. Bu durum kısmen İstiklal harbi sürecinde 
İslâmcı-Türkçü ittifakını hatırlatmaktadır. Mus-
tafa Kemal’in de içinde bulunduğu direniş hare-
ketinin, halk nazarında meşruiyet kazanmasında 
İslâmcı söylemin etkisi oldukça fazladır. Nitekim 
savaş sona erdiğinde, yeni kurulan devletin İstik-
lal Marşı’nı tepeden tırnağa İslâmcı olan Mehmet 
Akif yazacaktır. Ancak yeni kurulan devletin ulus-
çu karakteri İslâmcılıkla ters düşecek ve özellikle 
ulema bertaraf edilecektir. 

Nitekim bugün de, İslâmcı gelenekten ge-
len ve kendilerini muhafazakâr demokrat olarak 
niteleyenler ile milliyetçiler arasında yapılan it-
tifak, bu bağlamda değerlendirilmelidir. Ülke-
nin emperyalist tahakkümle yüz yüze kaldığı ve 
yok olma tehlikesi yaşadığı argümanı üzerinden 
gerçekleştirilen bu ittifakın kökleri, Osmanlı’nın 
son dönemlerine kadar ulaşır. Vatan savunması 

Ali Şeriati’nin toplumsalla ilgili yazıla-
rını kişiler beğenir. İslâm’la ilgili yaz-
dığı yazılar ise hem kendisinin hem de 
insanların beğendiği yazılardır. Ancak 
çölvari diye tanımladığı yazılar ise, 
kendisini durgunlaştırarak yaşamayı 
duyumsatan yazılardır.
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söz konusu olduğunda hemen ittifak yapan 
İslâmcılarla Türkçüler, tehlike bertaraf edildiğin-
de birbiriyle uğraşmakta, güçlü olan taraf diğeri-
ne her türlü muameleyi caiz görmektedir. Sade-
ce Akif’in hayat hikâyesi bile bu söylediklerimizi 
onaylar. Ülkenin kurucu metni İstiklal Marşı’nı 
yazan Akif, Cumhuriyet kadroları tarafından ade-
ta unutulmaya terk edilmiş, yokluk ve çile yüklü 
bir hayata mahkûm edilmiştir.

Başlangıçta anti-emperyalist direniş hattını 
tahkim etmek amacıyla bir araya gelen farklı ide-
olojiler, düşman mağlup edildiğinde birbirlerine 
düşecek ve güçlü olan diğerini baskılayacaktır. 
İran’da ki durum da benzerdir. Şeriati’yle Mehdi 
Bazergan’ı aynı potada buluşturan şey, anti-em-
peryalist ve milli duruştur. Farklı fraksiyonların 
Şah karşıtı ittifakları, 1979 inkılabına kadar sü-
recek ancak inkılabın ardından bu kez İslâmcı 
iktidar, muhalifleri bertaraf edecektir.1988’de 
Ayetullah Muntazari’nin, cezaevlerindeki muhalif-
lere yapılanlarla ilgili, Humeyni’ye hitaben “senin 
adamlarının zulmü Şah’ınkini geçti. Hani Ali’nin 
adalet devletini kuracaktık.” mealindeki isyanı, 
bunun en bariz göstergesidir. Şeriati’nin izinden 
gidenler de, bu bertaraf etme sürecinden nasibini 
alacaktır.

Ali Şeriati, doktora için Paris’te bulunduğu 
yıllarda, üçüncü dünya diye anılan halkların di-
reniş hareketlerine ideolojik desteğe başlar. Özel-
likle Cezayir direnişi onun için çok önemlidir. 
Fransa’da tahsil gördüğü süre boyunca Cezayir 
direnişinin makes bulması için mücadele eder. 
Bu mücadelesi sırasında Cezayir’in önemli siya-
si figürlerinden biri olan Abdülaziz Buteflika’yla 
tanışır. Sonraki yıllarda, yine Kızılkale zindanın-
da mahpusken, Buteflika’nın tavassutuyla serbest 
bırakılacaktır.

Fransa’nın Cezayir direnişine karşı tavrı, 
Şeriati’nin Batı algısının şekillenmesinde oldukça 
etkili olur. Hümanizmiyle, insan haklarıyla, libe-
ral görüşleriyle, eleştirel zenginliğiyle temayüz 
etmiş bu görkemli Avrupa ülkesinin, söz konusu 
Cezayir olduğunda, tüm bu değerlerini unuta-
rak klasik Şarkiyatçı kimliğinin etkisiyle hareket 
ettiğine yakinen tanıklık edecektir. Bu kimliğe 
göre Doğu (Müslüman) toplumları henüz kıvama 
gelmemiş, ehlileştirilmesi gereken uluslardır. Bu 
uluslar bilim, felsefe, sanat, estetik, teknoloji gibi, 
oluşumunu tamamlamış toplumların (Batılıların) 

zihinlerinden taşan değerleri üretemezler. On-
lar olsa olsa itaat, kölelik, barbarlık, vahşilik gibi 
“olmamışlık” göstergesi hususiyetlere sahiptirler. 
Fransa’daki sol hareketlerin de Cezayir direnişi-
ne mesafeli duruşu ve sergiledikleri ikiyüzlü tavır, 
Şeriati’nin dikkatinden kaçmaz. Üçüncü dünya-
ya özgürlük, emansipasyon, liberalizm, demok-
rasi, insan hakları ihraç etmeye çalışan; bilim ve 
felsefenin, sanat ve edebiyatın, liberalizm ve de-
mokrasinin ana vatanı olarak görülen Fransa’nın 
Cezayir’de işlediği cürümler karşısında sessiz 
kalmayı tercih eden Fransız solu Şeriati’de, kapi-
talizmle ve sosyalizmin aynı memeden süt emen 
ikiz kardeşler olduğu kanaatini perçinler. Marks, 
Proudhon, Engels, Plekhanov, Saint Simon gibi, 
hayatlarını zorbalık, sınıflar arası ilişkiler, işçi 
hakları, sermaye temerküzüyle mücadeleyle ge-
çirdiğini söyleyen filozof ve düşünürlerin, 19. 
yüzyılda Afrika ve Asya ülkelerinin sömürgeleş-
tirilmesine sessiz kalmalarını utanç verici olarak 
niteler. 1956-1961 yılları arasında toy Fransız 
delikanlılarının Cezayir’de sürdürülen savaşa ka-
tılmamak için bir organlarını felç edişine yakın-
dan tanık olduğunu ifade eden Şeriati, altı milyon 
taraftarı olan Fransız Komünist Partisi’nin, Fransa 
tarafından Cezayir’de sürdürülen cinayetkar sö-
mürgeci savaşı protesto bile etmediğine şahitlik 
etmiştir. Hatta bu partinin, Cezayir direnişini ör-
gütleyen Kurtuluş Cephesi (FLN)’ni tahkir ettiğini 
ve direnişçileri “bir avuç Arap feodalin oyuncağı” 
olmakla suçladığına da şahitlik etmiştir. Maurice 
Thorez’in “Cezayir diye bir ulus yok, belki olu-
şum aşamasında bir Cezayir ulusu var” söylemini, 
Batı entelektüel havzasının, sömürgeci meşruiye-
tin tahkimatında oynadığı rolün anlaşılması için, 
özellikle, zikreder.

Esasında durum, bugün de farklı değildir. Sa-
ğıyla soluyla Avrupa entelektüel havzası, aydın-
lanma paradigmasını ve modern değerler siste-
mini içselleştir(e)memiş ulusların direnişini tahfif 
ediyor. Hatta bu direnişleri tıpkı Fransız Mark-
sistlerinin yaptığı gibi “ilkel/primitif” olmakla ya 
da “birtakım Arap feodalinin oyuncağı” olmakla 
itham ediyor. Arap Baharı olarak adlandırılan ve 
mustazaf halkların müstebit muktedirlerin tasal-
lutundan kurtulmak için başlattıkları direniş, bu 
söylediğimiz bağlama uygun düşmektedir. Avrupa 
entelijansiyası ve onların bizdeki muadilleri, yıl-
lardır ezilmiş, horlanmış, sömürülmüş halkların 
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hayatları pahasına başlattıkları direnişi olduk-
ça sığ bir düzlemde değerlendirdiler ve hatta bu 
direniş(ler)in itibarsızlaştırılması için müstekbir-
lere ideolojik destek sundular. Onlara göre direni-
şi sadece kendileri gibi düşünen ve inananlar ger-
çekleştirebilirdi. Edilgen, pasif, itaat mahkûmu, 
tembel, şehvetperest, kadınları tesettürlü, cahil ve 
barbar Doğulular (Müslümanlar) isyan edemez-
ler, direnemezler, devrim yapamazlar. İran İslâm 
İnkılabı sonrası, dönemin muktedirlerinin, TRT 
ekranlarında, direnişe katılan çarşaflı kadın gö-
rüntülerinin verilmemesi noktasında takındıkları 
tavır, bu söylediğimiz bağlamdan bağımsız değil-
dir. Rabia Meydanı’nda bir günde yüzlerce silahsız 
direnişçinin katledilmesinden tutun da, 15 Tem-
muz direnişinin görmezden gelinmesine kadar 
Doğuluların (Müslümanların) özne oldukları tüm 
direnişler, özellikle dikkatlerden kaçırılmaya ça-
lışılmaktadır. Sol entelijansiyaya göre devrimi ve 
direnişi sadece solcular yapabilir.

Şeriati bu ikiyüzlü tutumu fark ederek, ken-
di ülkesindeki sol ideoloji mensuplarını da ikaz 
etmektedir. O, Marksizm’in sömürgeciliği tahlil 
etmekten aciz olduğunu ve hatta sömürgeciliğe 
imkân tanıyan bir içeriğe sahip olduğunu iddia 
etmektedir. Ona göre, Avrupa burjuvasının se-
mirmesi kendi üretiminden dolayı değil, Asya 
ve Afrika uluslarının kaynaklarını sömürmesin-
den dolayıdır. Bu sömürü, Avrupa proletaryasını 
da semizleştirmiş ve Marks’ın burjuva-proletarya 
çatışması sonucu doğmasını murat ettiği komü-
nizm, Avrupa’da değil, henüz daha feodal gele-
neğinden kurtulamayan Rusya ve Çin’de ortaya 
çıkmıştır. Marksist ideolojinin Avrupa ayağı ise, 
üçüncü dünya halklarının sömürülmesiyle se-
mizleşen proletaryayı görmezden gelmeyi tercih 
etmiştir. Tesadüfe bakın ki, yıllar sonra ikinci kör-
fez savaşında, ABD’ye destek veren İngiltere’de 
halk, protesto gösterilerine başladığında dönemin 
muktediri Tony Blair protestoculara dönerek “Biz 
sizin refahınız için Irak işgaline destek veriyoruz.” 
demiş ve ertesi gün protestolar sona ermişti. Yani 
esasında Garp cephesinde değişen bir şey yoktu…

Bu bağlamda Jean Paul Sartre, Şeriati için 
önemli bir sima olarak öne çıkar. Kendisiyle ta-
nışma imkânına kavuşur ve onun Cezayir di-
renişine verdiği destekten sitayişle bahseder. 
Sartre 1960’lı yıllarda Fransa’nın Cezayir’deki var-
lığına karşı çıkmış ve Cezayir direnişinin militan 

düşünürü Frantz Fanon’un Yeryüzünün Lanetli-

leri kitabına önsöz yazmıştır. Bu önsözde Sartre, 

ülkesi Fransa’ya karşı sözünü sakınmaz. Açıkça, 

direnişçilerin mücadelesini destekler. Şu cümleler 

Sartre’a aittir: “Sömürgeleştirilen, ancak sömür-

geciyi silahla sürüp atarak sömürge nevrozundan 

kurtulur. Kaybettiği berraklık ve açıklığa ancak 

öfkesi patladığında yeniden kavuşur, kendini ya-

rattığı ölçüde kendini tanır; uzaktan bakınca onla-

rın savaşını barbarlığın zaferi olarak görürüz; ama 

savaşçıyı adım adım özgürleşmeye kendi başına 

girişir, sömürge karanlığını savaşın içinde ve dı-

şında adım adım tasfiye eder. Savaş başlar başla-

maz da acımasız olur… Bir savaşçının silahı onun 

insanlığıdır.”17 Bu tutumundan dolayı Fransız sağı 

Sartre’ın vatan haini olduğunu iddia eder ve kur-

şuna dizilmesini ister. Fakat dönemin Fransız Baş-

kanı De Gaulle “Sartre’a dokundurtmam. Sartre, 

Fransa’dır.” diyerek bu talepleri geri çevirir.

Sadece Cezayir değildir Şeriati’nin dikkatini 

çeken. Tüm mustazaf halkların feryadına karşı 

duyarlıdır. Kongo bağımsızlık hareketi lideri Pat-

rice Lumumba’nın öldürülmesi sonrası, siyahların 

Paris’te Belçika konsolosluğu önünde düzenledi-

ği protesto gösterilerine katılır ve tutuklanır. Kısa 

süreli bir tutukluluk dönemi yaşar. Bu sırada Ce-

zayir Kurtuluş Cephesi üyesi Frantz Fanon ile ta-

nışır. Onun Yeryüzünün Lanetlileri adlı kitabının 

mukaddimesini tercüme eder. Fanon, Şeriati üze-

rinde iz bırakan önemli isimlerden biridir.1968 

17 Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri, çev. Şen Süer ,Versus 
Kitap, İstanbul, 2013.

Fanon
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yılında Hüseyniye-i İrşad’da konferanslarına baş-
ladığında Fanon, en sık zikrettiği direniş liderle-

rinden biri olacaktır. Bu konfe-
ranslar oldukça ilgi çekicidir. 
Özellikle laik eğitim almış genç-
lerle temas kurmayı başaran 
üslubu, uzun vadede İran dev-
riminin gerçekleşmesinde etkili 
olmuştur. Ulemanın bu gençler-
le temas kuracak dili üretmekte 
sıkıntı çekmesi, Şeriati’nin tanı-
nırlığının artmasında etkili ol-
muştur. Şeriati’nin, Hüseyniye-i 
İrşad’da bir İslâm İdeolojisi in-

şasına dönük olarak verdiği dersler her geçen gün 
ulemayla arasının açılmasına sebep olur. Şeriati’ye 
karşı oldukça ağır ithamlar gelmeye başlar. Onun 
gizli bir Sünni olduğundan İslâm’ı bilmediğine, 
Marksizm’le İslâm’ı uzlaştırma amacı taşıdığından 
halkı Şiilikten soğuttuğuna kadar bir dizi ithamla 
karşılaşır. Babasının etkisiyle ıslahçı çizgide yer 
alan Şeriati, ulemanın atıl, dünyadan uzak, Safe-
vici yaklaşımlarına yönelik olarak oldukça radikal 
eleştirilerde bulunduğu için birçok dini otorite ta-
rafından aforoz edilir ve kitapları yakılır.

Ali Şiası ve Safevi Şiası adıyla yayınlanan ki-
tabında, Şiiliğin tarihsel evrimine dikkat çekerek 
asıl mecrasından saptığı ve saltanatçı Safeviliğin 
yamağı olduğu tezini işler.18 Bu nedenle kendi-
sine karşı biriken öfke yer yer nefrete dönüşür. 
Kitaplarının basımı ve yayını yasaklanır. Başlan-
gıçta Hüseyniye-i İrşad’da birlikte ders verdikleri 
Ayetullah Mutahhari’yle yolları 1968’te ayrılır. Şe-
riati, Hüseyniye’nin bağımsız bir okul olarak de-
vam etmesini isterken, Mutahhari medrese usulü 
bir sistemin ihdas edilmesinden yanadır. Sonraları 
Mutahhari, Şeriati’nin İslâm Şinasi (İslâm-Bilim) 
kitabı için “edebiyat ve kültür açısından oldukça 
yüksek, ilmi açıdan orta düzeyde, felsefi açıdan 
orta düzeyden de düşük, İslâmî açıdan ise “sıfır” 
diyecektir.19

Hüseyniye-i İrşad dersleri şah rejimini ziya-
desiyle endişelendirir. Rejim karşıtı eylemlerin 
kaynağı olarak burası tarassut altına alınır ve bazı 

18 Ali Şeritati, Ali Şiası Safevi Şiası, çev. Hicabi Kırlangıç, Fecr 
Yayınları, Ankara, 2009.

19 Aktaran Ertuğrul Cesur, Bilge Adamlar, “Ali Şeriati Özel 
Sayısı”, s. 99.

katılımcıları tutuklanmaya başlar. Nihayet 1973’te 
Hüseyniye kapatılır. Şeriati’nin kitaplarına el ko-
nulur ve teslim olmasını sağlamak için babası tu-
tuklanır. Şeriati teslim olur ve babası bir yıl sonra 
serbest bırakılır. O ise Kızılkale zindanında tek 
kişilik hücrede 18 aylık cezasını çekmeye baş-
lar. Zindandan çıktıktan sonra kitapları Paydar, 
Dehkan Nejat ve Sebzivari gibi müstear isimlerle 
neşredilir. Bıktırıcı takiplerden kurtulmak için ev 
konferansları vermeye başlar. Sabahlara kadar sü-
ren dersler yapar. Fakat artık İran’da kalamayaca-
ğını anlamıştır. 16 Mayıs 1977’de İran’ı terk eder. 
Yaklaşık bir ay sonra 19 Haziran 1977’de kaldığı 
evde cansız bir hâlde bulunur. Eşi Puran Hanım 
Şeriati’nin ölümünü şöyle anlatır: “Gece saat 11-
12 gibi Şeriati kızından çay istiyor. Çay verdik-
ten sonra gidip yatıyorlar. Dayımın kızı sabah işe 
gitmeden önce Şeriati’yle vedalaşmak üzere kapıyı 
çaldığında, kapının eşiğinde serilmiş hâlde bulu-
yor. Burnu siyah olmuş. Boğulma gibi bir şey… 
Pencere de açıkmış. Kuzenim hemen erkek karde-
şime haber veriyor. Bu arada olayı yukarı katlarda-
ki kızlara da haber veriyorlar. Kızlar aşağı inmiyor. 
Ambulans ve polis gelip onu alıp götürüyor. Adli 
tıp ölüm nedeni olarak damar tıkanıklığı teşhisi 
koyuyor. Ancak otopsi yapılmıyor.” 

Şah yanlısı gazeteler Şeriati’nin ölümünü “te-
davi için gittiği İngiltere’de vefat eden Müslüman 
Düşünür” olarak veriyorlar. Şah Rıza, Şeriati’nin 
cenazesinin İran’a getirilmesi ve görkemli bir tö-
renle defnedilmesi için Puran Hanım’dan izin ister 
ancak aile bunu kabul etmez. Musa Sadr’ın girişi-
miyle cenaze, Şam’da Seyyide Zeyneb’in türbesi-
nin yanına defnedilir.
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