GELECEK TASAVVURUNU DÜŞÜNMEK
- İslâm Dünyası, Post-Sekülarizm ve Yarının Tarihine Bakış -

S

eküler ideolojilerin sunduğu ütopyaların ardından günbegün yaygınlık kazanan distopyaları anlamlandırıp bir
karşılık verebilmek, geleceği sömürgeleştirilmekten kurtarmak amacıyla gerekli donanıma sahip olabilmek
için meselenin ciddiyetle araştırılıp işlenmesinin elzem olduğu anlaşılıyor. Ayrıca günlük hayatta gittikçe daha
derinden nüfuz eden teknolojik gelişmelerle beraber beliren toplumsal ve ahlaki sorunları önceden kestirip cevaplar ortaya koyabilme zarureti geleceği tasavvur etmenin önemini bir kat daha artırıyor. Batılılar küresel egemenlikte yeni vizyonlarını ortaya koymak için, bir taraftan, salgının küresel ekonomiye etkilerini, diğer taraftan
çevresel, sosyal ve teknolojik gelişmelerin oluşturduğu karmaşık sorunlar karşısında, büyük sıfırlama, dördüncü
sanayi devrimi, kapsayıcı kapitalizm gibi konuları tartışırken, İslâm dünyası, gelecek konusunu doğru şekilde
ele alarak çalışmaya başlamadığı için idealinde olanı gerçekleştirme imkânına kavuşmaktan uzak ve gelecekler
içinden kendisine dayatılanları kabul etmekle yüz yüze.
Hâlbuki İslâm âleminin güçlü bir örgütlenme ve nitelikli projelerle yaygın bir çalışma içine girmeleri elzemdir.
Müslümanların sorumluluğu arasında işsizlik, internet, iklim değişikliği ve yapay zekâ tehlikesi ile ilgili çözümler
sunmak yer almalıdır. Çünkü nihayetinde insanın dünya ve ahiret saadetini temin edecek bir dine iman ediyoruz. Adaleti, ehliyeti ve insanı esas alan bir sistemin inşası için, toplumsal sorunlarla ilgili konularda, uzmanların
görev alacağı komisyonlar kurularak, siyasal, kültürel, hukuki, ekonomik ve sosyal alanlarla problemlere yönelik
çözüm projeleri hazırlanmalıdır. Zira ancak tüm boyutlarıyla düşünülüp tasarımlanmış organizasyonlar başarıyı
getirir.
Uzun zamandır gerçek bir gelecek tasarımının ancak İslâm’a göre oluştuğunu unutmuş durumda çoğu insan. Bir düşünürün belirttiği üzere “siz geleceği nasıl şekillendireceğinizi bilmezseniz, gelecek sizi şekillendirir.”
İslâm; insan, toplum ve tabiatı ilahi iradenin katalizörlüğünde birleştiren barışçı bir sistemdir. Onun için sahte
gelecek tasarımlarının en sevmediği din İslâm’dır. Öte yandan post-sekülerizm kavramı, seküler bilginin rehberliğinde yol almanın nihilizm duvarına toslattığı Avrupa’nın geleceği hakkında fikir verebilir. Dinin, hayata daha
fazla müdahil olmasını istemek zorunda kalması Avrupa için ciddi bir handikap gibi görünüyor.
İslâm açısından gelecek, bu dünya ile sınırlı değildir. İnsan için nihai hedef, insani eylemler bakımından bu
dünyanın nesnel sınırlarını aşabilmektir. Ne var ki mevcut tasarımlar İslâm’ın ifadeleriyle çoğu kere dünyevidir
ve ahir geleceğini yok sayarak işlemektedir. Bu seküler dünya görüşünün en önemli araçları da bilim ve teknolojidir. Bunun ikisi de nihai gelecek tasarımına destek olmazlar değil, olamazlar. Müslüman için zaman tek boyutlu
değil; geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde üç boyutludur. Dahası Kurân sadece Müslümanlara hitap eden ilahi bir
buyruk değildir. Müslümanlar için bir hidayet rehberi, bütün insanlar için de –inansın inanmasın- sığınacakları
ilahi bir adalet şemsiyesidir. Böyle bakarsak Müslümanın geleceği, bu dünya ile de sınırlı değil, ahirete kadar
uzanır. Yapıp ettiklerimize hem bu dünyada karşılıkları nedir neler olmalıdır, diye bakar ve değerlendiririz, hem
de ahireti daima göz önünde bulundururuz. Onun için Müslümanın gelecek tasavvuruna, inanmayanın akıl erdirmesi biraz güçtür. Bu bakımdan İslâm’a göre ne geçmiş ve ne de gelecek mutlak iyi, güzel ve doğrunun kaynağı
olamaz. Doğrunun kaynağı zaman değil, ilahi mesajlardır. Buna dayanmayan geniş kapsamlı eylemler çoğu kere
sorunludur. İslâm, bu konuda yapılmaması gerekenlerin altını sıklıkla çizer. Bunların en belirgin olanları; fitne,
fesat, fücur, nifak, yalan ve zulümdür.
Tarihî, sosyolojik ve stratejik olarak kendimiz olamazsak, kendimize de sahip çıkamayız, kendimizi de derinden ve yeniden kazanamayız. Yeni bir zihinle özümüze dönüp kendimizi yeniden inşa edebilirsek ancak o zaman
kendimize ve değerlerimize olan yabancılaşmayı aşabilir, yaşanan her türlü sorunu giderebilir ve İslâm düşüncesinin bütünlüğünü kavrayıp onunla yeniden hayat bulabiliriz. Müslümanlar tarihî tecrübelerini hususiyetle
son iki yüzyılda yaşadıklarını iyi değerlendirmelidirler. Eğer bunu bihakkın yaparlarsa hem yaşadıkları düzlemi
tarihsel nedenleriyle anlarlar hem de geçmişi kavrayıp şimdiyi düşünerek geleceği nasıl tesis edeceklerini planlayabilirler. Böylelikle şirazesinden çıkan insan (fıtrat)-doğa-yaratıcı dengesini inşa edebilirler.
Dolayısıyla, gelecek tasavvuru mevcut durumun ve bunun arka planını oluşturan medeniyet hafızasının iyi
araştırılmasını gerektirir. Çünkü geçmiş ile gelecek arasında bir bağ vardır. Bugüne geçmişin üzerine basarak
gelinmiştir, buradan da geleceğe doğru yol alınır. Geçmişi bugüne aynen aktarmak mümkün değil. Zaman akıp
gidiyor, güneş her gün doğuyor ve batıyor, tabiat her sene yenileniyor, bir nevi ölüyor ve tekrar diriliyor fakat
iki bahar, iki kış, iki yaz, iki güz hiç aynı olamıyor. Her bir insan anbean nefes alıyor lakin aldığımız her nefes
aynı değil.
Fiiliyatta hiçbir şey, yaratılmışların en hayırlısı ve ilk numune-i imtisali Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in getirdiği güzel ahlaktan daha önemli olmamalıdır; ancak bunun sahası, Müslümanların sadece bir kısmının inhisarında
değildir, toplumun bütününün bunu başarmaya çalışması gerekir. İşte o zaman, değerler bizi birleştirdiği müddetçe fikirlerin bizi ayırıp ayırmamasının bir önemi olmaz, yeter ki karşı gelinmez bir emir olan Âl-i İmrân suresi
110. ayetteki gibi “insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet” olmayı gerçekleştirmek için bir adım da olsa
birlikte ilerleyebilelim.
Bu vesile ile Ramazan-ı Şerifin, geleceğin bugünden ve bizden bağımsız olmadığını ve bundan hareketle
gelecek konusunu nasıl ele almamız gerektiğini sağlıklı bir şekilde düşünmeye vesile olmasını Cenâbı Allah’tan
niyaz ederiz.
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-Ferdin, Ailenin, Toplumun, Kültür ve Medeniyetimizin Korunması İçin-

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ REFERANS ALAN
TÜM YASALAR DA FESH EDİLMELİDİR!
İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi yetmez, onu referans alan tüm yasalar
feshedilmeli; kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza göre insanı, aileyi ve
toplumu koruyan yeni yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca tüm
uluslararası sözleşmeler yeniden değerlendirilmeli ve kendi kültür ve
medeniyet kodlarımıza uymayan tüm uluslararası sözleşmeler iptal edilmelidir.

Burhanettin CAN

“Kayaları eriten dalgaların şiddeti değil dalgaların sürekliliğidir.”
Hz. Ali
4

Giriş
“Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” (“İstanbul Sözleşmesi”),
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, 19 Mart
2021 tarih ve 3718 sayılı Kararı ile -Türkiye açısından- feshedilmiştir.
Bu bağlamda İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve bu konuda
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) projesi uygulamaya konulduğu andan itibaren hem TCE projesi hem de İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi
için mücadele eden herkese, her yayın organına,
her STK / Vakıf / Cemaate, her platforma teşekkür
ediyor, Allah razı olsun diyoruz. Bundan sonraki
mücadelelerinde başarılar diliyoruz.
Kadına karşı şiddeti önlemek amacıyla imzalandığı söylenen, “Feminist felsefenin” ve
LGBTIQ+’nın ruhuna uygun olarak hazırlanan İstanbul Sözleşmesi, hiçbir maddesine şerh konulmadan oy birliği ile yaklaşık 30 dakika içerisinde,
Mayıs 2011 yılında kabul edildi. Uygulanmaya
konulduğu 2014 tarihinden itibaren kadına karşı şiddeti azaltmamış, aksine, aile içi şiddeti çok

ciddi bir şekilde artırmış ve aileyi âdeta savaş
alanına çevirmiştir. Bu
durum, istatistik verilerinde çok açık şekilde
görülebilmektedir.
Diğer taraftan amacı,
Batı kültür ve medeniyeti kodlarına göre “bir
Avrupa yaratmak” olan
bir sözleşmenin, İslâm kültür ve medeniyet kodlarına göre şekillenmiş bir toplumda inşa edici olması mümkün değildir. Nitekim Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, İstanbul Sözleşmesi ve bunları
referans alarak hazırlanan iç yasalar, uygulamaya
konuldukları andan itibaren; 1. İnsanımıza, 2.
Aile yapımıza, 3. Toplumsal yapımıza, 4. Değer
sistemimize, 5. Kültür ve medeniyet kodlarımıza
çok ciddi zarar verilmiştir.
Karşılaştığımız her türlü soruya ve sorunlara
cevap ararken öncelikle varlık nedenimizi (misyon) ve gayemizi (vizyon) göz önüne almalıyız.
Hangi değer sisteminin, hangi kültür ve medeniyetin insanı olduğumuzu düşünmemiz gerekir.
Değer sistemimiz, kültür ve medeniyet kodlarımız
ve ahlak sistemimiz bize yol gösterir, neyi yapıp
neyi yapamayacağımızı söyler.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi ve İstanbul
Sözleşmesi’ne karşı çıkıp sürekli mücadele etmemizin nedeni, inşa ettiği zihinsel yapı ve yaptığı
büyük tahribattır. Bugün İstanbul Sözleşmesi,
yaptığı bu tahribatlardan dolayı feshedilmiştir.
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icraatları göz önüne aldığımızda, bu ülkede son
İstanbul Sözleşmesi’nin tek başına feshedilmiş ol“İki yüz yıllık süreçte hem resepsiyon hem de rehaması, bütün sorunları çözmüş olacak mıdır? sorubilitasyon yapılmıştır.”1 diyebiliriz.
sunun cevabı son derece önemlidir.
Türkiye’de yapılan resepsiyon (Yabancı bir ülİstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi gerekir,
kenin kanunlarını olduğu gibi alıp uygulamak)
gerek şarttır, fakat yetmez, yeter şart değildir.
ve resepsiyon destekli rehabilitasyon hareketleri,
Çünkü Türkiye’de, 7 Mayıs 2004 yılında uluslakanunların / yasaların / hukukun diline yansımış,
rarası sözleşmelerin iç hukuktan üstün ve bağlakullanılan kavramlar buna uygun seçilerek ithal
yıcı olduğu kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren
edilmiştir. Genel olarak, hukuk sistemi ve hukuk
Türkiye iç yasal mevzuatı uluslararası sözleşmesisteminde kullanılan dil ve kavramlar üzerinden
lere uygun hâle getirecek değişiklikleri yapmıştoplumsal bir değişim ve dönüşüm stratejisi öngötır. Nitekim İstanbul Sözleşmesi, uluslararası bir
rülmektedir.2
sözleşme olarak kabul edilmesinin doğal sonuBatı toplumsal yapısında
cu olarak kapsam alanına
ortaya çıkan ve Osmanlının
giren tüm yasalar, İstanbul
meselesi olmayan ve o güSözleşmesi’nin muhtevasına
İstanbul Sözleşmesi,
nün Osmanlısı için çözüm
uygun hâle getirilme mecuygulanmaya konulduğu
de olmayan birçok kavramı
buriyetinden dolayı, iç yasal
2014 tarihinden itibaren
Avrupa’dan ithal edenler /
mevzuatta ciddi düzenlemekadına
karşı
şiddeti
etmek isteyenler, Jön Türkler yapılmıştır. Çünkü İstanazaltmamış,
aksine,
aile
içi
ler, kavramların muhtevabul Sözleşmesi’nin hemen
şiddeti
çok
ciddi
bir
şekilde
sına vakıf değildiler ve ne
hemen her maddesinde, “Tagetirip ne götüreceğinden
artırmış ve aileyi âdeta
raflar gerekli olan yasal ve
bihaberlerdiler.3 30 dakika
diğer tedbirleri alacaklardır.”
savaş alanına çevirmiştir.
içerisinde Mecliste İstanbul
hüküm cümlesi yer almakBu durum, istatistik
Sözleşmesi’ni kabul edenler
tadır. Bu bağlamda 6284 saverilerinde çok açık
de İstanbul Sözleşmesi’ndeki
yılı Aileyi Koruma Kanunu,
şekilde görülebilmektedir.
kavramlardan ve muhteva5237 sayılı Türk Ceza KaToplumsal Cinsiyet
dan bihaberdiler.
nunu, 4721 sayılı Türk MeEşitliği
projesi
ve
İstanbul
Eski milletvekili, Kamu
deni Kanunu, birçok genelge,
Sözleşmesi’ne
karşı
çıkıp
Başdenetçisi Şeref Malkoç’un,
yönetmelik ve proje İstanbul
sürekli
mücadele
etmemizin
“Eşler tartıştığında kadın, kaSözleşmesi’ne ve Toplumsal
nedeni,
inşa
ettiği
zihinsel
rakola telefon açıp şikâyette
Cinsiyet Eşitliği projesine
bulunduğunda koca evden
yapı ve yaptığı büyük
göre düzenlenmiştir.
uzaklaştırma alıyor. Bu da öfİstanbul Sözleşmesi’nin
tahribattır. Bugün İstanbul
keyi ve kadına şiddeti körüktek başına feshedilmiş olSözleşmesi, yaptığı bu
lüyor. Biz eşleri barıştırmak
ması, bu nedenle istenen ve
tahribatlardan dolayı
yerine ayrılsın diye kanun
beklenen sonucu vermeyefeshedilmiştir.
çıkarmışız.”4 demiş olması,
cektir. Bu yazıda yukarıda
konumuz bağlamında, çıkaifade edilen beş alanın korılan yasaların ve uygulanan
runması için sadece İstanbul
politikaların temel kavram ve
Sözleşmesi’nin iptal edilmiş olmasının yeterli olmadığı, onu referans alarak hazırlanan yasal düzenlemelerin de feshedilip kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza göre yeni yasal düzenlemelerin
yapılmasının gerek ve yeter şart olduğu konusu
ele alınıp değerlendirilecektir.

1

2
3

İstanbul Sözleşmesi ve Onu Referans Alarak
Hazırlanan Yasalarda Kavramsal Kaos

4

Osmanlı’daki Tanzimat ve Islahat fermanlarını
ve Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hukuksal

Muharrem Balcı, “Tanzimat’tan Ulusal Programa Yeniden
Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci”, Genç Hukukçular
Hukuk Okumaları, Birikimler, İstanbul, 2003, cilt: 1, s.
16-57; K. Gündoğan, C. Koç, H.N. Ünlü, Türk Hukuk
Sisteminde Kast ve Taksir, “Sunuş Kısmı”, Bilge Yayınevi,
Ankara, 2010.
Muharrem Balcı, age., K. Gündoğan, C. Koç, H.N. Ünlü, age.
E., E. Ramsaur, Jöntürkler 1908 İhtilalinin Doğuşu, Pınar
Yayınları, İstanbul, 2011, s. 18-24.
10- 16.01.2019 Sputnik; https://tr.sputniknews.com/
amp/turkiye/201901161037117860-kamu-basdenetcisimalkoc-esler-ayrilsin-diye-kanun-cikarmisiz/?__twitter_
impression=true
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muhtevalarına, çıkaranların vakıf olmadığı anlamına gelmektedir.
Türkiye, bu kavramların muhtevalarını, dayandığı temel felsefeyi tartışmadan, kendi inanç
sistemine, kültür ve medeniyet kodlarına uygun
olup olmadığına bakmadan bütün bu kavramları,
tercüme ederek kendi yasalarına aktarmıştır.
Çerçevesi açıkça belirlenmemiş, Batı kültür ve
medeniyeti kodları göz önüne alınarak tanımlanmış pek çok kavram, İstanbul Sözleşmesi ve 6284
sayılı Yasa, 4721 sayılı Yasa ve 5237 sayılı Yasalar
üzerinden hukuk sistemimize ithal edilmiştir. İstanbul Sözleşmesi’ne ve 6284 sayılı Yasaya göre
aile bir savaş ortamıdır, bir arenadır. Muğlak, çerçevesi açıkça belirlenmemiş pek çok kavram, aileyi bir arena ortamına sokmaktadır.5
İstanbul Sözleşmesi’nde yer alan şiddet ile ilgili
kavramlar şunlardır: “Kadına Karşı Şiddet”, “Aile
İçi Şiddet”, “Kadınlara Karşı Toplumsal Cinsiyete
Dayalı Şiddet”, “Toplumsal Cinsiyet Ayırımcılığı”,
“Psikolojik Şiddet”, “Fiziksel Şiddet”, “Cinsel Şiddet”, “Cinsel Taciz”, “Taciz Amaçlı Takip”, “Irza
Geçme de Dâhil Olmak Üzere Cinsel Şiddet Eylemleri”, “Zorla Yapılan Evlilikler”, “Kadın Sünneti”,
“Kürtaja ve Kısırlaştırmaya Zorlama”, “Kadına
Karşı Şiddetin Yapısal Özelliğinin Toplumsal Cinsiyete Dayandığı”, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı
Şiddet”, “Toplumsal Cinsiyet Temelli Bir Şiddet
Eylemi Anlayışıyla”, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı
Şiddetin Kadın Mağdurları”, “Kadın Olduğu İçin
Yöneltilen Şiddet”, “Sözde “Namus” Adına İşlenen
5

Burhanettin Can, “Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Projesi-1: Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet
ve Cinsiyet Rollerinin Kapsam Alanı”, Mart 2019, Umran,
“Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Projesi-2: “Nötr Cinsiyet Hareketinin” Üç Aşamalı Savaş
Stratejisi”, Nisan 2019 Umran, Can, B., Bir İfsad Hareketi
Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-3:“Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği” Projesi” “Dünya Nüfusunun 500 Milyonun
Altında Tutulması” Projesinin Bir Alt Projesidir, Mayıs 2019
Umran, “Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Projesi-4: “İstanbul Sözleşmesi”, 6284 Sayılı Yasa
ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” Hz. Yusuf’u Hapse
Attıran Bir Zihniyetin 21. Yüzyıla Yansımasıdır, Ağustos 2019
Umran, “Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Projesi-5: 2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasadaki
Kavramlar Üzerinden Yürütülen Psikolojik Savaş, Eylül
2019 Umran, “Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Projesi-6: 2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı
Yasa Bir Asimilasyon ve Kendi Kendini Sömürgeleştirme”
(Resepsiyon) Projesidir, Ekim 2019, Umran, “Bir İfsad
Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-7: 2011
İstanbul Sözleşmesi ve Onu Referans Alan Tüm Yasalar
Fesh Edilmelidir”, Aralık 2019 Umran, “Bir İfsad Hareketi
Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-8: 2011 İstanbul
Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa Aileye ve Mahremiyete Açılan
Bir Savaş İlanıdır, Ocak 2020 Umran.

Suçlar”, “Kadınlara Karşı Ayrımcılık Yapan Yasa
ve Uygulamalar”, “Kadınların Güçlendirilmesine
İlişkin Politikalar”, “Kadınların Daha Aşağı Düzeyde Olduğu Düşüncesi”, “Kadınların ve Erkeklerin Toplumsal Olarak Klişeleşmiş Rollerine Dayalı
Ön Yargıların, Törelerin, Geleneklerin ve Diğer
Uygulamaların Kökünün Kazınması”, “Toplumsal
Klişelerden Arındırılmış Toplumsal Cinsiyet Rolleri”, “Kadınların ve Erkeklerin Sosyal ve Kültürel
Davranış Kalıplarının Değiştirilmesi”, “Kadınlara
Karşı Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Toplumsal Cinsiyet Boyutlu Bir Anlayışa Dayalı Olması”, “Arabuluculuk ve Uzlaştırma da Dâhil Olmak Üzere,
Zorunlu Anlaşmazlık Giderme Alternatif Süreçlerini Yasaklamak”.
6284 sayılı Yasa ve yönetmeliğinde yer alan
şiddet ile ilgili kavramlar şunlardır: “Şiddet”,
“Ev İçi şiddet” / “Aile İçi Şiddet”, “Kadına Yönelik Şiddet”, “Şiddet Mağduru”, “Şiddet Önleme ve
İzleme Merkezleri”, “Şiddet Uygulayan”, “Tedbir
Kararı”, “Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal”,
“Önleyici Tedbir Kararı”, “Geçici Koruma”, “Hayati Tehlike”, “Korunan Kişi”, “Fiziksel, Cinsel,
Psikolojik, Sözlü veya Ekonomik Her Türlü Tutum
ve Davranış”, “Şiddetin Uygulandığı Hususunda
Delil veya Belge Aranmaz”, “Bu Kanun Kapsamındaki Şiddetin Sonlandırılması İçin Çalışan İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği Yapmak”,
“Fiziksel, Duygusal, Cinsel, Ekonomik veya Sözlü
İstismara veya Şiddete Uğrayanların”, “Korunan
Kişinin Talebi”, “Çocuklarına Yaklaşmaması”.
2011 İstanbul Sözleşmesi’nin 1. Maddesi Sözleşmenin maksatlarını ifade etmektedir. 1. Maddede tam 9 kez şiddet kavramı kullanılmaktadır.
Şiddet kavramının bu kadar bol kullanıldığı bir
sözleşmede ya da yasada beklenti, şiddeti ve türlerini kendi içinde tutarlı ve fakat teferruattan
arı olacak tarzda tanımlamak olmalıydı ve tüm
maddelerde bu tanımla uyumlu bir şekilde şiddet
kavramı kullanılmalıydı. Yukarıda belirtilen kavramların tanımlandığı ya da geçtiği yerlere bakıldığı zaman kavramlarda bir muğlaklığın olduğu
görülmektedir.
İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı Yasa ve yönetmeliğinde “kadına karşı şiddet”, “aile içi şiddet”,
“ev içi şiddet” tanımları yapılmaktadır:
“İstanbul Sözleşmesi Madde 3– Bu Sözleşme
maksatlarıyla: a- “kadına karşı şiddetten”, kadınlara karşı bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık
anlaşılacak ve bu terim, ister kamu ister özel yaşamda meydana gelsinler, söz konusu eylemlerde
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bulunma tehdidi, zorlama veya özgürlüğün rastgele bir biçimde kısıtlanması da dâhil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak
toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleri
olarak anlaşılacaktır;
Madde 3-b- “aile içi şiddet”, eylemi gerçekleştiren, mağdurla aynı ikametgâhı paylaşmakta
olsun veya olmasın veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın, aile içinde veya aile biriminde
veya mevcut veya daha önceki eşler veya birlikte
yaşayan bireyler arasında meydana gelen fiziksel,
cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet eylemleri
olarak anlaşılacaktır;
d- “kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı
şiddet”, bir kadına karşı, kadın olduğu için yöneltilen veya kadınları orantısız bir biçimde etkileyen
şiddet olarak anlaşılacaktır;”
Benzer şekilde Sözleşmenin Giriş kısmında
“Kadına karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayandığını ve kadına karşı şiddetin,
kadınların erkeklere nazaran daha ast bir konuma
zorlandıkları en önemli sosyal mekanizmalardan
biri olduğunun bilincinde olarak;” cümlesinde
“Kadına karşı şiddetin yapısal özelliği”, “toplumsal cinsiyet” ile irtibatlandırılırken hangi veriler
esas alınmıştır? Böyle veriler elde mevcut mudur? Elde sağlam veriler yok ise bu bağlantı hangi
amaçla ve niçin kurulmuştur?
İstanbul Sözleşmesi’ni referans alan 6284 sayılı Aileyi Koruma (Yıkma) Yasasında benzer bir
yaklaşımın olduğunu görmekteyiz: “6284 sayılı
Yasa Madde 2 – 1 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,
-1ç) Kadına yönelik şiddet: Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları
etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda
şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı,”
-1d) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik
veya ekonomik açıdan “zarar görmesiyle veya acı
çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı
ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren,
toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana
gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı,”(6284 sayılı

Yasa Yönetmelik Madde 3-m’deki şiddet tanımı
aynıdır.)
Bu maddelerde yer alan ““kadına karşı şiddetten”, kadınlara karşı bir insan hakları ihlali
ve ayrımcılık anlaşılacak” cümlesinde şiddetin
ayrımcılıkla ilişkilendirilmesi ve Sözleşmede ayrımcılığın tanımlanmamış olması, uygulamada
keyfilikler getirecek, yargıca göre cezai müeyyideler değişecektir. Ayrıca “özgürlüğün rastgele bir
biçimde kısıtlanması” ifadesinde “rastgele kısıtlama” kavramsallaşmasında “rastgeleliği” tayin
edecek etken nedir? Rastgele olmakla olmamak
arasındaki sınır nasıl belirlenmektedir?
“Kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak
toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleri
olarak anlaşılacaktır.” ifadesinde, kadınlara uygulanan bir şiddetin “toplumsal cinsiyete dayalı”
olup olmadığının ölçüsü nedir? Bu ayırım neye
göre ve kim tarafından yapılmaktadır ya da yapılacaktır?
Beşeri zaaflardan dolayı ortaya konan her türlü tepki ya da şiddeti, toplumsal cinsiyete dayandırmakta ki amaç nedir?
“Kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı
şiddet”, “kadınları orantısız bir biçimde etkileyen
şiddet olarak anlaşılacaktır.” ifadesinde “orantısız
bir biçimde etkileyen şiddet” ifadesinin “toplumsal
cinsiyetle” bağı nasıl ve niçin kurulmuştur? anlaşılamamaktadır.
Bu soruların cevapları ne Sözleşmede ne de iç
mevzuatta bulunmamaktadır.
Psikolojik savaş açısından meseleye yaklaştığımızda İstanbul Sözleşmesi ve onu referans alan
yasalarda pek çok önemli kavram itibarsızlaştırılmakta ve gözden düşürülmeye çalışılmaktadır.
En ciddi tahribata uğrayan kavramlardan biri de
nikâh kavramıdır. Nikâh kavramı, “nikâh”, “medeni nikâh”, “evlenme akdi”, “evlenme merasimi
veya töreni” şeklinde yasalarda yer almaktadır.
743 sayılı eski Medenî Kanun’da var olan nikâh
kavramı, 4721 sayılı yeni Medenî Kanun’da “evlenme merasimi veya töreni” şeklinde geçer. Dolayısıyla nikâh kavramı, yeni medeni kanundan çıkarılmıştır. 2011 İstanbul Sözleşmesi’nde ve aileyi
koruma yasalarının her ikisinde de nikâh kavramı
kullanılmamaktadır. Daha da önemli olan “nötr
cinsiyet hareketinin” stratejisinde nikâh kavramının daha da itibarsızlaştırıp hayattan silinmesi
vardır. Günlük hayatta metres hayatını meşrulaştırmak için bu kesimin başlangıçta kullandığı kav-
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ram, “nikâhsız birliktelik” idi. Şimdi “nikâhsız
birliktelik” yerine “seviyeli birliktelik” kavramı
kullanılmaktadır. Psikolojik savaş açısından bakılırsa, “nikâh kıyanlar”ın seviyesiz olduğu söylenmektedir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, daha önceki yasada ve diğer yasalarda olmayan “medeni
nikâh” tabiri kullanılmaktadır. Medenî nikâh
tabiri ile dinî nikâh itibarsızlaştırılmaktadır. Nitekim ele aldığımız yasaların hiçbirinde “dinî
nikâh” tabiri kullanılmamakta, onun yerine “evlenme merasimi veya töreni” tabiri kullanılarak
dinî nikâh kavramı itibarsızlaştırılıp gözden düşürülmek istenmektedir.
Etkisizleştirilen hatta unutturulmaya çalışılan
kavramlardan biri de “Karı-Koca” kavramlarıdır.
Son yapılan yasal değişikliklerle bu kavramların
yerine genellikle, “eş”, “aile bireyi”, “aile geçimini /
masraflarını sağlayan kişi”, “aynı çatı / dam altında
yaşayan kişi”, “birlikte yaşayan bireyler” kavramları kullanılmaktadır.
“Birlikte yaşayan birey” tabiri, son derece
esnek bir tabir olarak gelecekte Türkiye’de ciddi
bir sorun oluşturacaktır. İstanbul Sözleşmesi’nin
İngilizce metninde bu kelime “partner” olarak
geçmektedir. Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’ni kabul etmiş olmakla, “Dost / metres hayatını” yasal
güvenceye almış olmaktadır. Bizim inanç sistemimizde “gayrimeşru”, “zina” veya “fuhuş” olarak
kabul edilen bu hayat tarzı, bu yolla meşruiyet
kazanmaktadır. Dahası İstanbul Sözleşmesi tarafından kabul edilen “cinsel özgürlük” ve “cinsel
yönelim”, Türkiye yargı sistemini bağladığından
“eşcinsel birliktelikler”, hatta “evlilikler (!)”, “pedofili”, “zoofili”, “grup seksi”, “eş değiştirme” gibi
tüm en adı cinsel sapkınlıklar, geleceğin Türkiye’sinde yaşanır olabilecektir. Anadolu kültüründe
konuşma dilinde geçen “ib…” yerine “eşcinsel” ve
“cinsel yönelim”, “fahişe” /or…” kavramları yerine “seks işçisi” denmekle, “ib…liğe”, “fahişeliğe” /
“or…luğa” bir masumiyet, değer ve meşruiyet kazandırılmak istenmektedir.
Kültür ve medeniyetimizde ağırlığı olan ahlak,
edep, iffet, ar, haya, şeref, haysiyet, namus, ırz,
ayıp gibi pek çok kavram yasalardan çıkarılmış,
bazılarına özel sıfatlar eklenerek, ‘sözde namus’
kavramında olduğu gibi, itibarsızlaştırılmıştır.
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 davra-

nış” gibi kavramlar yasadan çıkarılmıştır. Ayrıca
“bakire olan”, “bakire olmayan” ayrımı, İstanbul
Sözleşmesi 3. Maddesindeki “kadın” terimi, 18
yaşından küçük kızları da kapsayacaktır.” ifadesi
referans alınarak “kadın-kız ayrımı” yasadan kaldırılmıştır.
Kadının küçük yaşta kendi rızası ile evlenmesi
(17 yaşın altında), “zorla alıkoyma ve tecavüz”
kapsamında değerlendirilmiş, bu durumda olanlar hapis cezası ile cezalandırılmışlardır. Fakat
“15-18 yaş arasındaki gençlerin karşılıklı rızaya
dayalı cinsel ilişkilerini üçüncü kişilerin şikâyeti
ile cezalandırılmasını” öngören madde yasadan
çıkarılmıştır.
Ayrıca yasalarda “toplum”, “din”, “kültür”,
“örf”, “adet”, “gelenek”, “görenek”, “töre”, “ahlak” ve “aile” gibi “anahtar” hatta “odak” olan
kavramlar, basitleştirilerek, sıradanlaştırılarak
bir psikolojik harekât yürütülmektedir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında çok öne çekilen,
“cinsel yönelim”, eşik seviyesi son derece düşürülmüş “şiddet”, “farklı aile modelleri” ve “farklı partnerler” gibi kavramlarla ciddi bir zihniyet
değişimi ve dönüşümü yapılmak istenmekte; toplumlara bir merkez tarafından “kurbağa deneyi”
uygulanmakta ve çok sinsi bir “sosyolojik savaş”
icra edilmektedir.
O nedenle sadece İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi yetmez, onu referans alan tüm yasalar
feshedilmeli; kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza göre insanı, aileyi ve toplumu koruyan yeni
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

İstanbul Sözleşmesi ve Onu Referans Alan İç Yasal
Mevzuat “Nötr Cinsiyet Hareketi”ni Hayata Geçirmenin
Bir Aracı Olarak Kullanılmaktadır
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili yapılan çalışmaların sonucunda oluşan kavramsal alt yapı
çok genişlemiş ve çeşitlenmiştir. Mesele kadın
ve erkek eşitliğinin çok dışına taşmış, insanlığın
geleceğini ilgilendiren “çocuksuz aile”, “ailesiz
toplum” modeline uygun bir serüven izlemeye
başlamıştır.
Cinsel Yönelim, bir kişinin, cinsel arzusunun,
hemcinsine, karşı cinse, her ikisine birden ya da
diğer canlılara yönelebileceğini anlatmak için
kullanılan ve meşruiyetini savunan bir kavram
olup İstanbul Sözleşmesi’nin 4. maddesi tarafından yasal güvence altına alınmıştır.6 6284 sayılı
6

Meryem Şahin, Mücahit Gültekin, Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğine Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile,
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Kanun’un 2. maddesinde de, 6284 sayılı Yasanın
İstanbul Sözleşmesi’ni esas aldığı belirtilmektedir.
Dolayısıyla cinsel yönelim 6284 sayılı Yasa tarafından meşru olarak tanınıp koruma altına alınmıştır.
Cinsel yönelim kavramının kapsam alanına;
“Heteroseksüel” ( Cinsel arzunun diğer cinse yönelmesi), “Homoseksüel
“ / “Modern Eşcinsel”
(Cinsel arzunun aynı cinse yönelmesi), “Gey” (G)
( erkek eşcinsel, , “Lezbiyen” (L) (Kadın Eşcinsel), “Biseksüel” (B) (Her iki cinse cinsel yönelimi
olan), “Transseksüel” (T) (operasyon geçirerek bedenlerini karşı cinsiyetin bedenine dönüştüren),
“Travesti” (di
ğer cinsiyetin giyim ve tavırlarını
benimseyen ), “İnterseks” (İ) (bedenleri ve üreme
sistemleri tam olarak erkek ya da kadın üreme
sistemi olmayan), “Queer” (Q) (Heteroseksüel olmayan ve azınlıkta kalan cinsiyet ve cinsel yönelimlerin hepsini içine alan bir şemsiye terim, her
renge giren, her şekli alan akışkan cinsel kimlik),
+ (Kendini herhangi bir cinsiyet kimliğinde tanımlamayanlar), “Aseksüel”, “Pedofili”(çocuklara
cinsel yönelim), “Zoofili”(hayvanlara cinsel yönelim), “Ensest” (aile içi yasak olan ilişki), “nekrofili” (ölü ile seks), “Robotlarla seks”, “Grup Seksi”
(Kadın ve veya erkeklerin birlikte cinsel ilişkiye
girmesi), “Sado-mazoşizm” (cinsel edimde acı vermek ve acı çekmekten haz alma), “Partner” (Kadın
veya erkeğin nikâhsız birlikte yaşadığı kimse) gibi
pek çok kavram girmektedir7 (Şekil-1).
Dolayısıyla söz konusu yasalarda, bu kavramsallaştırmalara yer verilmekle bu eylem türleri yasal koruma altına alınmıştır. Böylece her türlü cinsel sapkınlık yasal güvenceye kavuşturulmuştur.
Ayrıca psikiyatride cinsel davranış bozuklarını
ifade eden çok sayıda terim vardır. Cinsel yönelim

7

SEKAM, İstanbul, 2015. Mücahit Gültekin, “Batı Tarafından
Hacklenmek: 2053’te Türkiye Nasıl Bir Ülke Olacak?”,
Burhanettin Can, “Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Projesi-2: “Nötr Cinsiyet Hareketinin” Üç
Aşamalı Savaş Stratejisi”, Nisan 2019 Umran.
- Mücahit Gültekin, Algı Yönetimi ve Manipülasyon, Pınar
Yayınları, İstanbul, 5. Baskı, 2018, s. 153-212, Ufuk Coşkun,
Ailesiz Toplum Projesi, 18 Ekim 2018, https://www.milatgazetesi.com/ufuk-coskun/ailesiz-toplum-projesi/haber182566; Ümit Şimşek, Bilim Tarihinin En Ahlâksız Deneyi ve
Günümüzdeki Sonuçları, 24 Ekim 2018; https://yazarumit.
com/bilim-tarihinin-en-ahlaksiz-deneyi-ve-gunumuzdekisonuclari/ http://www.cocukaile.net/cinsel-istismarin-tarihi/
Burhanettin Can, “Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Projesi-1: Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve
Cinsiyet Rollerinin Kapsam Alanı”, Mart 2019, Umran, “Bir
İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-2:
“Nötr Cinsiyet Hareketinin” Üç Aşamalı Savaş Stratejisi”,
Nisan 2019 Umran.

Şekil-1: Cinsel Yönelimin Kapsam Alanı
kavramının yasal güvence altına alınması ile birlikte bütün bu psikiyatrik hastalıklar da, zamanla
hastalık olma statüsünden çıkarılıp normalleştirilecektir. Bu tehlikenin şimdiden görülmesi gerekmektedir.
İlahi yasaya göre karşı cinsler arasında bir cazibe, çekim kuvveti; aynı cinsler arasında ise itme
kuvveti vardır. Karşıt cinsler arasında bir çekimin
olması normal durum iken; aynı cinsler arasında
çekimin olması anormal bir durumdur ve bir hastalık hâlidir, fıtratın bozulmasıdır.
Bundan dolayı yukarıdaki cinsel sapmalar doğal bir durum değil anormal bir durumdur, bir
hastalık hâlidir, vücudun dengesinin bozulmasıdır. Bu anormal durumun genlerle alakası yoktur.
Bugüne kadar bunu ispatlayan hiçbir bilimsel tez
yoktur. Dolayısıyla kişi eşcinsel olarak doğmamaktadır:
Psikiyatrist Nevzat Tarhan: “Eşcinsellik insanda doğal olarak var olan bir yönelim değildir.
Sosyal öğrenme ile ve yanlış eğitimle gelişmiş bir
durumdur. Biyolojik doğaya uymayan bir sapmadır. Heteroseksüelliğin geni vardır ancak eşcinselliğin geni yoktur.”
“…Zoofili ve fetişizm ne kadar legal ise eşcinsellik de o kadar legaldir.”
“…Esrar kullanımı ne kadar sosyal olarak
onaylanırsa eşcinsellik ancak o kadar sosyal olarak onaylanmalıdır. Bu sebeple gelecek kuşaklar
arasında eşcinsellerin artmaması için sağlık ve eğitim politikalarında doğru duruş gösterilmelidir.”8
Bu anormal durum, çocuk doğduktan sonra
3-4 yıllık süre içerisinde çocuğun yaşadığı sosyokültürel ve sosyoekonomik ortamda aldığı terbiye, yetişme tarzı ve şartları ile alakalıdır. Allah
tarafından saf ve temiz olarak yaratılan çocuğun,
aile ve sosyal çevresi tarafından dengesinin bozulması ile ilgilidir.
Bizim karşı olduğumuz, tavır aldığımız durum cinsel sapkınlıkları normal, doğal bir durum
8

Haber 7 10.03.2010
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olarak görüp yaşam tarzı olarak benimsenmesidir. Mücadelemiz bunlara karşıdır. Kendilerini
bir hastalığa yakalanmış olarak görenlerin tedavi edilerek topluma kazandırılması hem toplumun hem de devletin en önemli görevleri arasında olmalıdır. Bu gerçeğin, altının çizilmesinde
fayda vardır. Ancak İstanbul Sözleşmesi ve bunu
referans alan iç yasal mevzuat, bunu doğal bir
durum olarak değerlendirmekte ve yaygınlaşması için yasal koruma altına almaktadır. O nedenle
sadece İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi yetmez, onu referans alan tüm yasalar feshedilmeli;
kendi kültür ve medeniyet Kodlarımıza göre insanı, aileyi ve toplumu koruyan yeni yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
İstanbul Sözleşmesi’ne göre kadınla erkeğin
sosyal rol ve davranışlarının sebebi doğuştan getirdiği farklılıklar değildir. Bunlar toplumsal yapı
tarafından sonradan kurgulanmış olduğundan yeniden kurgulanıp değiştirilebilir. Bu anlayışa göre
kadın ve erkeklere bugün yüklenen geleneksel
anlamdaki roller, yer değiştirilebilir. Yani kadınlar erkeklerin, erkekler de kadınların rollerini üstlenebilir. Cinsiyete dayalı rol ayrımcılığı,
doğumla başlayıp yol boyu farklı “isim verme”,
“giysi giydirme”, “oyuncak verme”, “oda düzenleme”, “hitap etme” ve farklı “davranış ve sevgi
tarzları” ile şekillenen bir sürecin sonucu ise, “bu
süreç ortadan kaldırılmalı (!)”; “her şey cinsiyet
açısından tekleştirilmeli (!)”, “homojenleştirilmelidir (!)” “Doğan çocukların kız mı veya erkek mi
olacaklarına ergenlik dönemine geldikleri zaman
kendileri karar vermelidir (!)” “Doğumdan itibaren kızları kız olarak, erkekleri de erkek olarak
yetiştirmek, onlara özel ve farklı roller atfetmek,
onların ileride kendi özgür iradeleriyle yapacakları tercihe müdahale etmek demektir (!)” Anne ve
babalar, “kızlarına erkek oyuncakları (!)”, “oğullarına kız oyuncakları almalı (!)”; “Kız çocuklarına erkek isimleri (!)”, “erkek çocuklarına kız
isimleri vermelidirler (!)”; “Tuvaletler dâhil değişik mekânlar cinsiyete göre ayrılmamalıdır(!)”;
“Aile için ‘anne ve baba’, ‘karı ve koca’ kavramları
kaldırılmalı” yerine ‘ebeveyn 1, ebeveyn 2’, ‘ebeveyn 3’ gibi kavramları getirilmelidir (!); “eş” yerine “arkadaş” tabiri kullanılmalıdır; “Farklı aile
modelleri (!)”, “farklı partnerler (!)”, “nikâhsız
beraberlikler(!)”, “eşcinsel evlilikler (!)”, “pedofili (çocuklarla seks)”, “zoofili (hayvanlarla seks)
(!)”, “Ensest (aile içi seks)(!)”, “gurup seksi (!),

“nekrofili (ölülerle seks)(!)” serbest olmalıdır (!)9
Burada ifade edilenlerin hepsi Batı’da, bir kısmı
da Türkiye’de fiilen uygulanmaktadır. Bütün bu
gelişmeler, “Nötr cinsiyet hareketi” olarak adlandırılmaktadır.10
Eğer İstanbul Sözleşmesi’ni referans alan iç
yasal mevzuat feshedilmezse, Türkiye’de “Ebeveynin çocuğuna ‘Sen kızsın!’ ya da ‘Erkeklere
bu davranış yakışmaz!’ vb. demesi; namus, şeref, edep, hayâ, utanma tavsiyesinde bulunması;
pembe bisiklet, bez bir bebek, oyuncak asker alması; etek giydirmesi cinsel rol yükleme ve yönlendirme olarak” değerlendirilecektir. Eğer, “Sen
kızsın!” kelimesi ikaz maksadıyla söylenmiş ya
da ses tonu veya yüz ifadesi sertleşmişse konu,
‘çocuğa şiddet’ kapsamına” girebilecektir.
Evet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İstanbul Sözleşmesi ve bunları referans alan iç yasal mevzuat,
insan doğasına / genetiğine / fıtratına açılmış bir
savaştır.
İstanbul Sözleşmesi’nin dayandığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dünya için, “tek devlet”, “tek
hükümet”, “tek ekonomi”, “tek güvenlik gücü”,
“tek hukuk”, “tek ahlak”, “tek din”, “tek banka
ve para sisteminin olması” gerektiğini seslendirenlerin küresel boyutlu, sinsi ve karanlık bir
projesidir. İnsan nefsinin hoşuna giden, görünüşü cezbedici, özü tahrip edici bu projenin ana
hedefi, tüm insanlığı ifsad edip sürüleştirerek kolayca yönetmektir.
O nedenle İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi gerek şarttır fakat yeter şart değildir. Yeter şart, İstanbul Sözleşmesi referans alınarak
düzenlenen tüm yasal mevzuatın kendi kültür
ve medeniyet kodlarımıza göre, insanı, aileyi ve
toplumu koruyan yeni yasal düzenlemelerin yapılmasıdır.

2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasada
Ahlak Sistemine Açılmış Bir Savaş Var
2011 İstanbul Sözleşmesi’nin ve buna dayanarak hazırlanan 6284 sayılı Aile Yıkım Yasasının
bir asimilasyon projesi olduğunun en güzel göstergesi, ahlak sisteminin öngördüğü müeyyideleri (yumuşak güç kullanmayı) şiddet kavramının
kapsam alanına almış olmasıdır.11
9

Burhanettin Can, “Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Projesi-1: Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve
Cinsiyet Rollerinin Kapsam Alanı”, Mart 2019 Umran.
10 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45917808
11 Burhanettin Can, “Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal
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Ahlâk: Bir değer sisteminin ön gördüğü hayat
tarzını, kültür ve medeniyeti koruyan, ferdin etkileşim içerisinde olduğu kişi / toplum / kurum /
tabiat / çevre / meslek / iş ile arasındaki ilişkilerini
değer sistemine göre tanzim eden, fert ve toplum
tarafından içselleştirilen, kendiliğinden dışa vurup tepki gösteren, kanun gücü, fiziksel ve cinsel
şiddet içermeyen yumuşak güç (Soft Power) kullanan ve insan tabiatına yerleşmiş özel bir melekedir.
Değer sistemi, insanın ilişki kurduğu tüm
alanlarla ilgili kurallar ve hükümler koyar. Bunlara ahlâk kuralları denilmektedir.
Ahlakın temel fonksiyonu, değerler sisteminin
öngördüğü hayat tarzının korunmasıdır. Ahlakın
öngördüğü koruma, herhangi bir kanun gücü içermemektedir. Sergilenen bir söz, davranış ve bir fiil
karşısında fertlerin içselleştirilmiş olarak kendiliğinden olumlu ya da olumsuz bir tarzda tepkisini
ortaya koyması ahlakın kullandığı güçtür. Burada
yergi ya da övgü vardır. ‘Ayıp’, ‘utan’, ‘Allah’tan
kork kullardan utan’, ‘terbiyesiz herif’, ‘ahlaksız’
gibi ifadelerin kullanılması ile meydana getirilen
bir baskı söz konusudur. Toplum tarafından içselleştirilme ve kendiliğindenlik, ahlakı etkili kılan
ana unsurdur.
Toplumun ya da bireylerin böylesi bir tepki
verebilmesi, ortak bir tavır belirlemesi, toplumun
bireyleri arasında değerlere dayanan güçlü ortak
paydaların olması ile mümkündür. Zaten ortak
payda yoksa toplum kimliğini kaybetmekte, sürüleşmekte ve kalabalıklara dönmektedir.
Ahlak sistemini oluşturan unsurları değer
sistemi, niyet, görev ve sorumluluk, müeyyide,
fiil ve içselleşme-kendiliğindenlik olarak ifade
edebiliriz.
Değer sistemleri içerisinde kural koyucu üst
otoriteden gelen değerler ile o toplumun yüzyıllar
içerisinde oluşturduğu örf, adet, gelenek, görenek
ve töreler vardır. Örf, adet, gelenek, görenek ve törelerin yöresel özellikler içerebilmesi durumunda,
ana iskelet sabit kalmak şartıyla ahlakı kurallar,
yöreden yöreye değişiklik gösterebilir.
Değer sistemi, toplumun bütününü kuşatan
emir ve yasakları ihtiva ettiği gibi, toplumdaki
farklı yapılara, birimlere ilişkin bazı özel emir ve
yasakları da ihtiva eder. Bu da, genel görev ve sorumluluklara ilave olarak daha özel görev ve soCinsiyet Eşitliği Projesi-6: 2011 İstanbul Sözleşmesi
ve 6284 sayılı Yasa Bir Asimilasyon ve Kendi Kendini
Sömürgeleştirme” (Resepsiyon) Projesidir”, Ekim 2019
Umran.

rumlulukların varlığını öngörür. Ferdin farklı görev ve sorumluluk alanlarını, ana değer sistemini
ihdas eden yüksek otoriteye karşı, kendine karşı,
ailesine karşı, akrabasına karşı, komşusuna karşı, topluma karşı, tabiat ve diğer canlılara karşı ve
ferdin yöneticilere, yöneticilerin de topluma karşı
görev ve sorumlulukları olarak sınıflandırabiliriz.
Bu farklı, özel görev ve sorumluluk alanları, özel
ahlak kurallarının ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.12
İslâm âlimlerine göre İslâm dininin en önemli gayesi, beş temel esası koruma altına almaktır:
Dini, nefsi, aklı, nesli, malı.
Bu beş temel esasın, ahlakı ilgilendiren tüm alt
alanlarla doğrudan ya da dolaylı bir ilişkisi vardır.
O nedenle güzel ahlakın ana gayesi bu beş temel
alanın korunmasıdır. Bu beş temel esasın korunması için tevhidi değerler birçok emir ve yasak
ihtiva etmektedir. O nedenle İslâm âlimleri, İslâm
ahlakının bir görev ve sorumluluk ahlakı olduğunu belirtirler.
Herhangi bir suç ve kötülük karşısında olaya
ya da olguya ilk müdahale eden değer sistemidir.
Değer sistemi engel olamıyorsa ahlak sistemi devreye girer; o da engel olamıyorsa hukuk sistemi
devreye girer (Şekil 2). Bu etkileşimin en güzel
örneği Hz. Yusuf’un başına gelen olayda rahatlıkla
görülebilir (12 Yusuf 22-35).
2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasanın muhtevası ile Ahlak sisteminin muhtevası
arasındaki çatışmayı daha doğrusu savaşı daha iyi
görebilmek için öncelikle bu iki yasada yer alan
şiddet tanım ve çeşitlerini göz önüne almamızda
fayda vardır. Çünkü İstanbul Sözleşmesi’nin temel dayanağı şiddet olgusudur. Sözleşmede fiziksel, ekonomik, cinsel, psikolojik ve sözel şiddet
olmak üzere beş farklı şiddet türü yer almaktadır.
Sözleşmede şiddet kavramı ya tanımlanmamış ya
da tanımların çok muğlak ve esnek olarak tanımlanmış olmasıdır.
Oysa İstanbul Sözleşmesi’nin 3. maddesi, tanımlara ayrılmıştır ve bu şiddet türlerinin hiçbiri orada tanımlanmamaktadır. Ancak İstanbul
Sözleşmesi’nin 33. 35-40. maddelerinde psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet tanımları gereği gibi
yapılmadan bu kavramlara yer verilmektedir:
12 Burhanettin Can, “Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Projesi-6: 2011 İstanbul Sözleşmesi
ve 6284 Sayılı Yasa Bir Asimilasyon ve Kendi Kendini
Sömürgeleştirme” (Resepsiyon) Projesidir”, Ekim 2019
Umran.
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“İstanbul Sözleşmesi Madde 33- Psikolojik
şiddet
Taraflar bir şahsın psikolojik bütünlüğünü
zorlamayla veya tehditlerle ciddi bir şekilde bozmaya yönelik kasıtlı girişimlerin cezalandırılmasını temin edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alacaklardır.”
“İstanbul Sözleşmesi Madde 35- Fiziksel
şiddet
Taraflar başka bir şahsa karşı kasten fiziksel
şiddet eylemlerinde bulunmanın cezalandırılmasını temin edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alacaklardır.”
“İstanbul Sözleşmesi Madde 36- Irza geçme
de dâhil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri
1- Taraflar aşağıdaki kasten gerçekleştirilen eylemlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır:
a- başka bir insanla, rızası olmaksızın*, herhangi bir vücut parçasını veya cismi kullanarak,
cinsel nitelikli bir vajinal, anal veya oral penetrasyon gerçekleştirmek;
b- bir insanla, rızası olmaksızın*, cinsel nitelikli diğer eylemlere girişmek;
c- Başka bir insanın, rızası olmaksızın*, üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere girmesine
neden olmak.
2- Rıza, mevcut koşullar bağlamında değerlendirilmek üzere, şahsın özgür iradesi sonucunda
gönüllü olarak verilmelidir.
3- Taraflar 1. fıkrada yer alan hükümlerin aynı
zamanda iç hukukta kabul edilmiş olan, eski veya
mevcut eşlere veya birlikte yaşayan bireylere karşı
gerçekleştirilmiş eylemler için de geçerli olmasının temin edilmesi için gerekli yasal veya diğer
tedbirleri alacaklardır.”
“İstanbul Sözleşmesi Madde 40 – Cinsel taciz
Taraflar bir şahsın onurunu ihlal etme etkisi
yaratan veya bu maksatla gerçekleştirilen ve özellikle de aşağılayıcı, düşmanca, hakaretamiz, küçük düşürücü veya saldırgan 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.”
Bu maddelerin tümü bir şekilde ahlak sistemi
ile alakalıdır. Cinsel şiddet ve cinsel taciz ile ilgili maddelerde ayrıntı verildiği için bu maddelerin öne çekilerek ahlak sistemi ile olan ilişkilerini

değerlendirmek yararlı olacaktır. Konunun daha
iyi anlaşılabilmesi için İstanbul Sözleşmesi’nin 4.
Maddesinin 3. fıkrasını hatırlamakta fayda vardır:
“İstanbul Sözleşmesi Madde 4-3- Taraflar, bu
Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi
veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken,
bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum,
cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hâl, göçmen veya
mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi
bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın
uygulanmasını temin edeceklerdir.”
Bu maddede “cinsel yönelim” denilen bünyesinde her türlü cinsel sapma hareketini barındıran
bir kavrama (Şekil 1), üstü kapalı bir şekilde meşruiyet kazandırılmış ve her türlü ahlaki müeyyidenin uygulanmasından muaf tutulmuştur.

İstanbul Sözleşmesi ve Onu Referans Alan İç Yasal
Mevzuat Zina, Fuhuş Dâhil Her Türlü Cinsel Sapkınlığı
Yasal Koruma Altına Alarak Yaygınlaşmasına
İmkân Sağlayan Bir Zemin Hazırlamışlardır
İstanbul Sözleşmesi’nin 36. Maddesi ve buna
uygun yapılan yasal düzenlemeler, “rıza temelli”
her türlü cinsel ilişkiye cevaz vererek zinayı, fuhşu
ve eş cinsel yaşam tarzını suç olmaktan çıkarmakta
ve yaygınlaşmalarını yasal güvence altına almaktadır. Sözleşmenin 36. 46. ve 59. maddelerinde
“birlikte yaşanan birey” (partner) kavramsallaştırılması ile “nikâhsız birliktelikler” / “metres hayatı yaşamak” hem aile olarak kabul edilmekte hem
de zina /fuhuş meşrulaştırılmaktadır.
Böylece aile kavramı, fuhuş hayatı ile iç içe
geçirilerek kutsiyeti tahrip edilmektedir. Bu maddelere uygun yapılan iç yasal düzenlemelerle
“nikâhsız birlikteliklere” / “hayat tarzlarına”
karşı en basit ahlakı bir müeyyidenin dahi uy-
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gulanması suçtur. Çünkü sözel ve psikolojik şiddet tanımları ile ahlakı müeyyide uygulanması
imkânsızlaştırılmıştır.
İstanbul Sözleşmesi’nin 36. Maddesine ve
buna uygun yapılan yasal düzenlemelere göre
“rıza” olduktan sonra bizim dinimize, kültür ve
medeniyet kodlarımıza göre “sapkınlık”, “çirkin
hayâsızlık” ve “gayrimeşru” olan her şey meşrudur, yapılabilir ve bunları yapanlara hiçbir ahlakı
ve de hukuki müeyyide uygulanamaz. Böylece
Kur’ân-i Kerim’de var olan zina ile ilgili tüm ayetler13 ve hadisler feshedilmiş olmaktadır.
Oysa Kur’ân-ı Kerim’e ve hadisler göre “zina
günahtır”, “suçtur” ve hem ahlakı hem de hukuki “müeyyidesi vardır”. Bu ayet ve hadislere göre
konuşmak ve hareket etmek, İstanbul Sözleşmesi
ve 6284 sayılı Yasaya göre suçtur.
O nedenle sadece İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi yetmez, onu referans alan tüm yasalar
feshedilmeli; kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza göre insanı, aileyi ve toplumu koruyan yeni
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
İstanbul Sözleşmesi’nin dördüncü maddesinde yer alan “cinsel yönelim” kavramsallaştırılması
ile her türlü cinsel sapkınlık yasal koruma altına
alınmıştır (Madde 4 – 3). Gelecek nesiller için en
büyük tehlikelerden biri, iç yasal mevzuat tarafından koruma altına alınmış olan bu cinsel sapkınlıkların yaygınlaşması olacaktır.
İstanbul Sözleşmesi’nin dördüncü maddesine göre Kur’ân-ı Kerim’de var olan eşcinsellikle (Lût Kavminin Yaşam Tarzı) ilgili tüm ayetler
ve hadisler 14 iptal edilmiş (mülga) olmaktadır.
Bizim inanç sistemimiz, kültür ve medeniyet
kodlarımıza göre “çirkin hayâsızlık”, “fahşanın
en pis ve çirkin şekli” olan “eşcinsel yaşam tarzına” hukuki bir meşruiyet kazandırılmıştır. Oysa
Kur’ân-ı Kerim’e ve hadislere göre eşcinsellik en
ağır suçlardan ve eylemlerden biridir ve toplumların helak nedenidir. İlgili ayet ve hadislerde geçen
“Hayâsızlığı mı yapıyorsunuz?”, “Çok aşırı giden
bir milletsiniz”, “Suçlu-günahkârların uğradıkları
sona bir bak”, “Bunlar zalimlerden hiçbir zaman
uzak olmayacaktır”, “bozulmaya uğrayan kötü bir
kavim”, “sarhoşlukları içinde kör-sersem”, “sınırı
aşmış (sapık) bir kavim”, çirkin utanmazlık yap13 4/15, 25; 17/32; 24/2-9; 25/68; 33/30; 60/12; 65/1.
14 6/86; 7/80-84; 11/70-89; 15/59-77; 21/74-75; 26/160-175;
27/56-59; 29/25-35; 37/133-138; 38/13; 50/13; 54/3339. Deylemi, Müsnedü’l-Firdevs; [1:266, Hadîs No: 402].
Taberânî Evsaf; [3:130, Hadîs No: 2924]. Müslim, Edahi 43,
(1978); Nesâî, Dahaya 34, (7, 232).

mak”, “zalim”, “fasıklık yapmak”, “gökten iğrenç
bir azap indirmek, “işaretli olarak yığın yığın sert
taş yağdırmak”, “yerle bir ettik”, “üzerlerine bir
yağmur yağdırdık”, “uyarılıp-korkutulanların
yağmuru ne kadar da kötü”, “akıllanmayacak mısınız?” ve “Lût kavminin iğrenç fiilini işleyen melundur.” ifadeleri, 2011 İstanbul Sözleşmesi’ne ve
6284 sayılı Yasa ve yönetmeliğine göre sözlü şiddet ve psikolojik şiddet kapsamına girmektedir.
Dolayısıyla bu kavramların geçtiği hiçbir ayet ve
hadis kullanılamaz. Bunlar gibi olan ya da bunlara
benzeyen ayet ve hadisler 2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa tarafından feshedilmiştir
(mülga).
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 2020’de
Ramazan ayında okuduğu bir Cuma hutbesinde
Lût Kavmi ile ilgili kullandığı bir ayetten dolayı
kendisine ve İslâm’a, Barolar üzerinden açılan savaşın; Boğaziçi Kadife Darbe Sürecinin başlangıç
aşamasında Kâbe resminin üzerine LGBT sembollerinin konularak yere serilmesi ile birlikte Kadife
Darbenin Boğaziçi aşamasında taşeron örgüt görevini LGBT’nin icra ettiğini, LGBT ile ilgili yöneticilerin kullandığı bazı ifadelerden dolayı ABD, AB
ve BM’nin LGBT’ye sahip çıkan beyanatlar verdiklerini bu noktada hatırlamakta fayda vardır.
Rıza merkezli cinsel özgürlük ve cinsel yönelim kavramsallaştırılmaları ile ahlaka, nikâha,
namusa, edebe, hayâya, vakara, şerefe, iffete,
aileye, nesle ve insan fıtratına yoğun şiddetli bir
psikolojik savaş açılmıştır. Bu gerçek görülmelidir.
Toplumun ifsadı, gelecek nesillerin feda edilmesi, neslin yaşlanması, değişik hastalıkların ortaya çıkması ile sağlıksız bir neslin zuhur etmesi,
cinsel tatminin gayrimeşru bir şekilde sağlanmasının sonuçlarıdır. Yaratılış kanunlarına aykırı,
insan fıtratına zıt, zararlı ve toplumun geleceğini,
neslin devamı yasasını ihlal ederek tehlikeye sokan hiçbir düşünce ve yaşam tarzı meşru kabul
edilemez, edilmemelidir.
Bütün bunlardan dolayı, cinsel özgürlük ve
cinsel yönelim kapsamında eşcinselliğe, zinaya,
fuhşa, nikâhsız beraberliklere insan hakkı olarak
bakılamaz; ifade özgürlüğü kapsamına da sokulamaz.
O nedenle sadece İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi yetmez, onu referans alan tüm yasalar
feshedilmeli; kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza göre insanı, aileyi ve toplumu koruyan yeni
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
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İstanbul Sözleşmesi ve Onu Referans Alan İç Yasal
Mevzuat Aile İçi İhtilafların Çözümünde Mahremiyeti
Yıkmakta ve Ailelerin Arabuluculuk Yapmasına
Karşı Çıkmaktadır

14

Aile hayatında zaman zaman değişik nedenlerle istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Genel
olarak da ilk ortaya çıkan durum, aile fertlerinin
birbirlerine bağırıp çağırmasıdır. Süreç iyi yönetilebilirse bunlar geçici durumlardır. Fakat polise
telefon edildikten sonra geçici hâl olma ihtimali
olan bu durumun, sürekli bir hâl olma ihtimali artmaktadır. Belli bir seviyenin altında kaldığı
sürece beşerî bir durum olarak değerlendirilmesi
gereken bu olgu, İstanbul Sözleşmesi’ne göre suçtur. Bizim kültür ve medeniyet kodlarımıza göre
kadın ve erkeğin aile tarafları, hakem heyeti oluşturarak sürece müdahil olmak ve sorunu çözmeye çalışmak isterler ve de zorundadırlar (4 Nisa
Süresi 35).
İstanbul Sözleşmesi’nin 48. maddesi, bu tür
hakemlik müessesinin sürece müdahil olmasına karşı olup taraf ülkelerin böyle bir yaklaşımı engelleyecek tedbirleri almasını istemektedir:
“Madde 48- 1- Taraflar bu Sözleşme kapsamında yer alan her türlü şiddet olayıyla ilgili olarak,
arabuluculuk ve uzlaştırma da dâhil olmak üzere,
zorunlu anlaşmazlık giderme alternatif süreçlerini
yasaklamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.”
Ayrıca İstanbul Sözleşmesi’ne göre mağdur,
bir kez şikâyet yapmış ise şikâyetini geri çekme
hakkına sahip değildir. Kendileri şikâyetlerini
geri çekse bile açılan dava, bu istekten bağımsız
olarak devam ettirilecektir:
“Madde 55- 1- Taraflar, … mağdurun ifadesine veya şikâyetine bağlı olmaksızın ve mağdurun
ifadesini veya şikâyetini geri çekmesi durumunda
dahi devam edebilmesini temin edeceklerdir.”
İstanbul Sözleşmesi ve onu referans alan iç yasal mevzuat, akrabalık ilişkilerini koparmak istemekte ve aile içinde barışı değil savaşı isteyen
bir mekanizma inşa etmektedir.
O nedenle sadece İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi yetmez, onu referans alan tüm yasalar
feshedilmeli; kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza göre insanı, aileyi ve toplumu koruyan yeni
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Delil/Belge Aramayan 6284 SayılıYasa ve Uygulama
Yönetmeliği Aile Yapısına Bir Savaş İlanıdır
Hukukun temel mantığında, iddia sahibinin
iddiasını ispatlamak mecburiyeti vardır. Suçlayan
insan, suçlamaya ilişkin veya kendinin haklı olduğuna ilişkin bilgi ve belgeleri / delilleri ortaya
koymak zorundadır. Bu, hukuk sistemlerinin olmazsa olmaz ilkesidir. Bu hukuk yasası ya da ilkesi, 6284 sayılı Aileyi Koruma Yasası (!) ve uygulama yönetmeliği için geçerli değildir. Bu yasa
ve uygulama yönetmeliğinde şikâyet edip mağdur
olduğunu ifade edenlerin, iddiaları ile ilgili hiçbir
delil veya belge sunma mecburiyeti bulunmamaktadır:
“(6284 sayılı Yasa) MADDE 8- (3) Koruyucu
tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz.” (Bak:
6284 sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliği MADDE 6-1,12-1 ve 30-3).
Bu maddelerde şikâyet edenin beyanı esas olup
suçlananın söz hakkı olmadığı görülmektedir.
Bir kadının kendisine şiddet uygulandı ihbarını yapmasının ardından muhataplar dinlenmeden, sorgulanmadan, iddianın doğru olup olmadığı
araştırılmadan babaların polis zoruyla evlerinden,
bağlarından, bahçelerinden alınıp sürgüne gönderilmesi, bize Kur’ân’daki Hz. Davud’un “İki Davalı Kardeş Kıssasını” hatırlatmaktadır (38 Sâd
18-29).
Hz. Davud, davalı iki kardeşten tek koyun sahibi olan kardeşin iddialarını dinlemiş ve fakat 99
koyun sahibi olan şikâyet edilen kardeşi dinlemeden kararını vermiştir:
“(Davud) Dedi ki: ‘Andolsun senin koyununu, kendi koyunlarına (katmak) istemekle sana
zulmetmiştir. Doğrusu, (emek ve mali güçlerini)
birleştirip katanlardan (ortak) çoğu, birbirlerine
karşı tecavüz ederler; ancak iman edip de salih
amellerde bulunanlar başka. Onlar da ne kadar
azdır.” (38 Sâd 24).
Ancak Hz. Davud hata yaptığını anlamış, hemen secdeye kapanarak Allah’tan kendisini affetmesini, bağışlamasını istemiştir. Allah da onu bağışlamıştır. Bununla beraber Hz. Davud uyarılmış,
hak, hukuk ve adalet konularında nasıl davranması gerektiği kendisine belirtilerek yol gösterilmiştir:
“Ey Davud, gerçek şu ki, biz seni yeryüzünde
bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile
hükmet, istek ve tutkulara (hevaya) uyma; sonra
seni Allah’ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah’ın
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ REFERANS ALAN TÜM YASALAR DA FESH EDİLMELİDİR!
yolundan sapanlar, hesap gününü unutmalarından
dolayı onlar için şiddetli bir azap vardır.” (38 Sad 26)
Aile ilgili T.C. Hukuk Sisteminde de, İstanbul
Sözleşmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Küresel Projesini referans alan yasalara göre bir kadın (pratikteki durum) kocasının kendisine şiddet
uyguladığı ihbarını yaptığı takdirde, kadının söylediklerinin doğru olup olmadığı erkeğe sorulmadan, araştırma yapılmadan erkek evinden alınıp
sürgüne gönderilmektedir. T.C. Yargı Sistemi, Hz.
Davud gibi tek yanlı bir dinleme yaparak kararını
vermekle Hz. Davud’un düştüğü hataya düşmektedir. Delilsiz ve belgesiz yargılama sistemi, adaleti
değil adaletsizliği getirir.
O nedenle sadece İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi yetmez, onu referans alan tüm yasalar
feshedilmeli; kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza göre insanı, aileyi ve toplumu koruyan yeni
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

İstanbul Sözleşmesi Bir Asimilasyon Projesidir
İstanbul Sözleşmesi’nin Giriş bölümünde Sözleşmenin amacı, “Kadına karşı şiddet ve aile içi
şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmayı hedef
edinmek”, olarak ifade edilmektedir. Batı kültür
medeniyet kodlarına göre şekillenmiş bir Avrupa
meydana getirebilmek için Sözleşmeyi kabul eden
ülkelerin doğal olarak kendi kültür ve medeniyetinden soyutlanması, arınması gerekir. Bunu açıktan ve doğrudan ülkelerden istemek mümkün
olmadığına göre bir maske takılması gerekmektedir. O maske de kadına şiddet kavramsallaşması
olarak belirlenmiştir. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi
çerçevesi, muhtevası belli olmayan Toplumsal
Cinsiyete dayalı bir şiddet teorisi üzerinden tüm
ülkelerin değerleri, kültür ve medeniyet kodları,
dinleri, örf, adet, gelenek ve görenekleri kötülenmekte, aşağılanmakta ve oluşturulan psikolojik
ortamda tasfiye edilmek istenmektedir. İstanbul
Sözleşmesi üzerinden tüm ülkelerin kendi kendilerini asimile etmesi, sömürgeleştirmesi ve bireyselleştirmesi amaçlanmaktadır.
Nitekim Sözleşmenin 12. ve 42. maddelerinde, Batının öngördüğü kültürel normlar hariç, diğer milletlerin kabul ettiği, benimsediği, asırların
birikimi olarak meydana gelen, zenginleşen din,
kültür, adet, gelenek ve törenin “kökünün kazınması” için gerekli iç yasal düzenlenmenin yapılması taraflardan istenmektedir:
“İstanbul Sözleşmesi Madde 12–1- Taraflar… kadınların ve erkeklerin toplumsal ola-

rak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların,
törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların
kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının
değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır.”
“Madde 12-5- Taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde “namus” gibi kavramların bu
Sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet
eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir.”
“İstanbul Sözleşmesi Madde 42-1- Taraflar
bu Sözleşme kapsamında kalan şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra başlatılan ceza
davalarında kültür, töre, din, gelenek veya sözde
“namus”un gerekçe olarak öne sürülmesinin önlenmesini temin etmek üzere, gerekli yasal veya
diğer tedbirleri alacaklardır.”
2011 İstanbul Sözleşmesi, “kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine
dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve
diğer uygulamaların kökünün kazınması”, “kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış
kalıplarının değiştirilmesi” ifadelerinde yer alan
farklı kültür, din, adet, gelenek, töre ve namus
gibi kavramların “kökünü kazımak” istemekle, bir
asimilasyon hareketi amaçladığı anlaşılmaktadır.
Fakat dikkat çekici olan bunun taraflar eliyle gerçekleştirilmek istenmesidir.
Yukarıdaki maddelerde geçen kavramları göz
önüne aldığımızda Batının niyeti, bu ve buna benzer sözleşmelerle muhatap ülkeleri kültürel olarak
çözerek asimile etmektir. “Kadına karşı şiddet” ve
“aile içi şiddet” kavramları bu amacı gizlemek için
kullanılmıştır / kullanılmaktadır. Burada, bir zamanlar Sovyetler Birliği’nin dünyadaki şartların
değişimini göz önüne alarak “Barış içinde bir arada yaşama” tezini (Brejnev Doktrini), komünizmi yayma stratejisinin temel dayanağı yapmasına
benzer bir durum söz konusudur.
İstanbul Sözleşmesi’nde “Kadına karşı şiddet”
ve “aile içi şiddet” ve benzer kavramsallaştırmalarla ve bu kavramsallaştırmalara yüklenen anlamlarla diğer milletler, dinlerinden koparılarak
ateizme, deizme ve agnostisizme yönlendirilerek,
kültür ve medeniyetleri tahrip edilerek kültürel
olarak bir asimilasyona tabi tutulmak istenmektedir. O nedenle 2011 İstanbul Sözleşmesi gizli bir
sömürgeleştirme metnidir. İstanbul Sözleşmesi,
Batılı olmayan ülkelerin kendi kendilerini sömürgeleştirme aracı olarak kullanılmaktadır.
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O nedenle sadece İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi yetmez, onu referans alan tüm yasalar
feshedilmeli; kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza göre insanı, aileyi ve toplumu koruyan yeni
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

İstanbul Sözleşmesi ve Onu Referans Alan
İç Yasal Mevzut ile Türkiye, AB’nin Gözetimi ve
Denetimi Altına Sokulmuştur

16

2011 İstanbul Sözleşmesi, yukarıda ifade ettiğimiz muhtevasından dolayı gizli bir sömürgeleştirme metnidir. Sözleşmeyi İmzalayanlar, İstanbul
Sözleşmesi’nin 9. Bölümünde yer alan üye ülkelerin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin “özel bir
İzleme ve denetleme biriminin (GREVIO)” varlığını kabul etmektedirler (Madde 66). Sözleşmenin
66’dan 70’e kadar olan maddeleri GREVIO’nun
çalışma esaslarını yetkilerini ve sorumluluklarını
tanımlamaktadır. GREVIO izlenecek tüm ülkeleri
belli bir soru formuna uygun olarak izleme ve
denetleme hakkına sahiptir. Sözleşmeyi imzalayanlar, elde ettikleri sonuçları, GREVIO’nun hazırladığı bir soru formunu referans alarak Avrupa
Konseyi Genel Sekreterine rapor etmek zorundadırlar (Madde 68). GREVIO’nun hazırlayacağı anketlere ve “GREVIO’dan gelecek bütün bilgi
taleplerine taraflar cevap vermek” zorundadırlar.
GREVIO, Sözleşmenin uygulamasına ilişkin bilgileri, “…sivil toplum kuruluşlarından ve sivil toplumdan da” edinme hakkına sahiptir.
“GREVIO’ya, Sözleşmenin geniş çapta veya defalarca ihlalinin önlemesi veya sınırlanması amacıyla derhal müdahale gerektiren sorunların bulunduğunu gösteren güvenilir bilgiler ulaştığında,
...taraflarca alınan tedbirlere ilişkin özel bir raporun acilen sunulmasını talep edebilir.” “GREVIO,
söz konusu tarafın verdiği bilgileri ve kendisine
ulaşan diğer güvenilir bilgileri göz önüne alarak
bir veya daha fazla üyesini, bir soruşturma yapıp
acilen GREVIO’ya rapor etmek üzere tayin edebilir.” Elde edilen raporu gerek görürse, “Taraflar
Komitesine ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine” iletir (Madde 68). GREVIO, “Avrupa Konseyi
Parlamenter Asamblesini, bu Sözleşmenin uygulamalarını düzenli aralıklarla değerlendirmeye davet etmek” zorundadır (Madde 70).
İstanbul Sözleşmesinin 66’dan 70 kadar olan
Maddelerinden alıntıladığımız yukarıdaki ifadeler, bu Sözleşmeyi imzalayan bir Türkiye’nin bağımsız bir ülke olarak davranmasına imkân vermekte midir?

Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmekle sadece ellerine takılmış zincirleri kırmıştır. Ayaklarındaki zincirleri de koparabilmesi için AB uyum
yasalarının tümünü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Projesi ile İstanbul Sözleşmesi’ni referans alan tüm
iç yasal mevzuatı feshetmesi gerekmektedir.
O nedenle sadece İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi yetmez, onu referans alan tüm yasalar
feshedilmeli; kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza göre insanı, aileyi ve toplumu koruyan
yeni yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca
tüm uluslararası sözleşmeler yeniden değerlendirilmeli ve kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza uymayan tüm uluslararası sözleşmeler iptal
edilmelidir.

Sonuç: İstanbul Sözleşmesi’nin Fesh Edilmesi
Gerek Şarttır, Yeter Şart Onu Referans Alan
Tüm Yasaların Feshedilmesidir!
Hukuk; toplumun benimseyip içselleştirdiği
bir değer sistemi, bir kimlik ve bir kültür ve medeniyetin sağlıklı sıhhatli yaşanabilir olması için
ferdin kendisi, yaratıcısı, ailesi, komşusu, akrabası, toplumu, devleti ve diğer toplumlarla, insanlık
âlemiyle olan ilişkilerini, toplumsal kimliğe, değer
sistemine ve kültür ve medeniyet kodlarına göre
düzenleyen güçle donanmış bir kurallar, kaideler
ve normlar bütünüdür.
Bu nedenle hukukun kullandığı dil ve kavramlar, toplumsal kimlik, değer sistemi ve kültür
ve medeniyet kodlarının öngördüğü dil ve kavramlar olmalıdır. Bu şekilde yapılanan bir hukuk
sistemi, toplumun kimliğini, değer sistemini, kültür ve medeniyet kodlarını kuvvetlendirir; hukuk
sistemine olan toplumsal güveni sağlar. Bu ilişki,
hukuk sistemi ile ahlak sisteminin birbirini desteklemesini ve kuvvetlendirmesini temin eder.
Değer sistemi, ahlak sistemi ve hukuk sisteminin bütünleşmesi, birbirine destek olması, suç ve
ceza oranlarının azalmasına sebebiyet verir; fert
ve toplum korunur. Kendisi ile ailesi ile akrabası ile komşusu ile toplumu ile devleti ile gelecek
nesillerle ve geçmiş nesillerle barışık şahsiyetli bir
insan unsuru ortaya çıkar. Aksi durum ferdi, toplumsal ve sistemsel bunalımdır ve krizdir.
“Kanunlaştırma hareketleri”, her ülke ve
millet için gereklidir, hatta zorunludur. Önemli
olan, kanunlaştırmanın nasıl, hangi temel unsurlara, hangi değer sistemine, kültür ve medeniyet
kodlarına göre yapılacağı ve nasıl bir dil ve kavramlar kullanılacağıdır.
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Bugüne kadarki uygulamalardan, tecrübelerden “Kanunlaştırmaların 3 farklı şekilde yapıldığı”
görülmektedir:
“1. Islah/ Rehabilitasyon: Var olan hukuk kurallarının yeniden tanzimi ve yeni ihtiyaçları karşılar hâle getirilmesi.
2. Resepsiyon: Yabancı bir hukuk sisteminin
ülke hukuk sistemi olarak kabul edilmesi ve düzenlenmesi.
3. Expansiyon: Sömürgeci devletlerin kendi
hukuklarını sömürgelerine, gerektiğinde zor kullanarak taşımaları.” 15
İstanbul Sözleşmesi’nin bağlayıcılığı, yapılan
işin bir resepsiyon olduğunu göstermektedir.
İstanbul Sözleşmesi ve bunu referans alarak hazırlanan tüm yasalar, bizim kültür ve medeniyet
kodlarımıza, değer sistemimize hem aykırı hem
de ona karşı savaş açmış vaziyettedir.
İstanbul Sözleşmesi’ni hazırlayanlar, kendi öngördükleri, kültürel değerlerin dışındaki her şeyi
(Din, kültür, ahlak, örf, adet, gelenek, görenek,
töre) tasfiye edecek şekilde bir şiddet anlayışı ve
tanımı inşa etmişlerdir. Bu ana sorundur, temel
sorundur. Bu gerçeğin görülmesi olmazsa olmazdır.
“2011 İstanbul Sözleşmesi’nin” ve onu referans alan yasaların dayandığı zihniyet, Hz.
Yusuf’u hapse götüren zihniyetin günümüze bir
yansımasıdır. Her iki zihniyetin atası İblis’tir ve
aynı kaynaktan beslenmektedirler.
Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi ve onu referans alan tüm yasalar, Türkiye’de bir zülüm sistemi inşa etmekte; çok ciddi, ahlakı çürümeye,
tefessühe, sebep olmaktadır; boşanmaları hızlandırmaktadır.
TUİK verilerine göre Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İstanbul Sözleşmesi ve bunlar referans alınarak
hazırlanan yasalar uygulamaya sokulduktan sonra
aile yapısında iyileşme değil kötüleşme olmuştur.
Sorunlar azalmamış bilakis artmıştır. Babalar delilsiz, belgesiz evlerinden uzaklaştırılmış, 18 yaşın
altında evlenip çoluk çocuk sahibi olan babalar
hapsedilmiştir. İki milyon civarında baba evinden
uzaklaştırılmış pek çok baba ömür boyu nafakaya
mahkûm edilmiştir.
Karşılıklı güven üzerine kurulu olması gereken
aile yapısının yasalar üzerinden güvensizliğe doğru çekilmesi, evliliğe karşı olan ilgiyi azaltmakta,
gençleri evlilikten soğutmakta ve de uzaklaştırmaktadır. Gençler evlenmekten korkmaktadır.
15 Muharrem Balcı, age.

Bu gelecek açısından çok ciddi bir sorundur.
O nedenle işlenen cinayetler ve meydana gelen şiddet vakaları, cinsiyet ayırımı yapılmadan
bir bütün olarak ortaya konmalı, gerçek sebepleri
araştırılmalı, doğru tespit ve doğru teşhis konmalıdır ki doğru tedavi yapılıp doğru tedbir alınabilsin. Toplumsal hastalıkların önü ancak bu şekilde
alınabilir.
Türkiye’deki şiddet vakaları gerçekçi, doğru,
adil ve ilmî bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Şiddet
kullananların psikolojik yapıları, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılıkları, ekonomik bunalım
içerisinde olup olmadıkları, şiddet uygulayanların
kocası mı dostu mu olduğu, karşılıklı tahrik ve
tahkir unsurları ortaya konmalıdır. Mahkeme ve
polis tutanakları adil ve ilmî bir şekilde değerlendirilip sorun gerçekçi bir şekilde tespit ve teşhis
edilmelidir. O nedenle Cumhurbaşkanlığı uhdesinde aileyi korumak, kurtarmak ve geliştirip sağlamlaştırmak için disiplinlerarası çok
özel bir insan unsurunu bünyesinde bulunduran özel bir birim kurulmalıdır.
Aşağıdaki soruların cevapları, çok doğru, adil
ve ilmî bir şekilde araştırılıp verilmelidir:
· “Kadına karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayandığı”, “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, “Toplumsal cinsiyet temelli
bir şiddet eylemi anlayışıyla”, “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadın mağdurları” ifadelerinde geçen şiddeti, “toplumsal cinsiyete”
bağlayan kriter nedir, ölçüt nedir?
· Kadına yöneltilen her şiddet, niçin toplumsal
cinsiyet merkezli olmaktadır?
· Kadına yöneltilen her şiddet, toplumsal cinsiyet
merkezli olurken, erkek ve çocuklara uygulanan şiddet niçin toplumsal cinsiyet merkezli olmamaktadır? Aradaki fark nasıl belirlenmektedir?
· Kadına yönelik şiddet toplumsal cinsiyet merkezlidir iddiasını, bilimsel bulgular ne oranda
desteklenmektedir?
· Genel olarak şiddete sebebiyet veren alkol,
uyuşturucu, kumar gibi diğer risk faktörleri
yok mudur?
· Şiddet sadece ve sadece toplumsal cinsiyet tanımlamasındaki din, kültür, örf, âdet, gelenek
merkezli midir?
· Niçin şiddet kadın, erkek ve çocukları ihtiva
edecek şekilde bütüncül olarak ele alınmayıp
sadece kadın merkezli ele alınması istenmektedir?
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“Kadın olduğu için yöneltilen şiddet” ifadesinde, uygulanan şiddetin kadın cinsinden dolayı
uygulandığının ölçütü nedir? Bir hukuk metninde böylesine ön şartlı ifadelerin yer almış
olmasının sebebi hikmeti nedir?
“Sözde “namus” adına işlenen suçlar” ifadesinde namus kavramının önüne eklenen “sözde” sıfatı ile namus kavramının aşağılanması,
değersizleştirilmesinin amacı nedir? Uluslararası bir metinde böyle bir aşağılama ifadesinin yer alması, namus kavramına önem veren
toplumları, kültürleri, dinleri aşağılamak manasına gelmemekte midir? Bu TBMM’de nasıl
kabul edildi?
Namus cinayetleri sadece erkekler tarafından
mı icra edilmektedir? Kadınlar da “namus cinayeti” işlemekte midirler? Veriler bize neyi
göstermektedir? Bu veriler halka niçin sunulmamaktadır?
“Kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesi” ile şiddet uygulandığının ölçütü nedir? Gerçekten kadınlara şiddet uygulayanlar,
kadın cinsinin ikinci sınıf oluşundan dolayı mı
yoksa başka bir nedenle mi şiddet uygulamaktadırlar; aradaki fark nasıl ortaya konmaktadır?
“Kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak
klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması” ifadesinde “toplumsal olarak klişeleşmiş roller” ifadesi ile mevcut tüm
toplumların kendi kültür ve medeniyet kodlarına göre ihdas ettiği roller aşağılanmaktadır.
Aşağılanan bu rollerin yerine yeni roller ihdas
edecek olan kültür ve medeniyet kodları kime
aittir? Onların gerçekten doğru, adil, insanı ve
hak olduğunun garantisi nedir?
Aile içi şiddet, ev içi şiddet diyenler evin, ailenin dışındaki mekânlarda erkeğe, kadına ve
çocuğa yöneltilen şiddeti niçin görmezler, görmek istemezler?
Barlarda, pavyonlarda, diskoteklerde ve
randevu evlerinde çalışmak / çalıştırılmak
zorunda bırakılan kadınların karşı karşıya
kaldığı durum, cinsel taciz, tecavüz, cinsel
şiddet kapsamına niçin girmemektedir? Bu
kadınları aşağılamak değil midir? Kadın haklarını savunanlar, kadına şiddeti toplumsal
cinsiyete dayalı şiddet olarak yorumlayanlar,
bazı erkeklerin şehvetini en pis şekilde tatmin
etmek zorunda bırakılan bu kadınları, bu ba-

taklıktan kurtarmak için niçin ses çıkarmamakta ve “üç maymunları” oynamaktadırlar?
· Bu kadınların karşı karşıya bırakıldığı cinsel
şiddet, hangi toplumsal cinsiyete dayanmaktadır?
· Hangi inancın, dinin ve kültürün eseridir?
· İstanbul Sözleşmesi “Şiddet Atlıkarıncasını”
döndüren mekanizma nedir ve kime hizmet
etmektedir?
2011 İstanbul Sözleşmesi ve onu referans alan
iç yasaların tüm mağdurlarının mağduriyetleri giderilmeli; özellikle 18 yaşın altında evlendiğinden
dolayı hapse atılan tüm mağdurlar, serbest bırakılmalıdır. Mısır’da Hz. Yusuf’un masum olduğuna
inanıp onu hapisten çıkaran Mısır Kralının yaptığı gibi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece
müdahale etmeli, salt 18 yaşın altında evlendikleri
için hapis yatan mağdurları serbest bıraktırmalıdır. Sağlam bir aile ve toplum yapısı için sadece
İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi yetmez, onu
referans alan tüm yasalar feshedilmeli; kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza göre insanı, aileyi
ve toplumu koruyan yeni yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Ayrıca Tüm Uluslararası Sözleşmeler yeniden değerlendirilmeli ve kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza uymayan tüm uluslararası sözleşmeler iptal edilmelidir.
Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta
da İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini engellemek için açılmış bir karşı kampanyanın varlığıdır. İmzalar toplanmakta, Danıştay’a İstanbul
Sözleşmesi’nin feshinin iptali için başvurulmaktadır. ABD ve AB sözcülerinin açıklamalarına baktığımızda Türkiye’nin bir iç karmaşaya çekilmek
istendiğini söyleyebiliriz. Görebildiğimiz kadarı
ile de camianın kafası oldukça karışıktır. Boğaziçi
Kadife darbe sürecine katkı sağlayacak bir kaos
ortamı oluşturulmak istenmektedir.
O nedenle, özelde STK’ların, cemaatlerin,
hareketlerin, teşkilatların, aydınların, akademisyenlerin, kanaat önderlerinin, siyasilerin;
genelde toplumun tümünün gelinen noktada sorumluluk üstlenmesi, üzerlerine düşen görev ve
sorumlulukları, “en güzel tarzda mücadele” kanuniyetine uygun bir şekilde, hep birlikte, kardeşçe, dostça yapması tarihî bir sorumluluktur.
Ve “Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru bir istikamet tuttur. Onların hevalarına (istek ve tutku) uyma.” (42 Şura 15)
Henüz vakit varken, yarın çok geç olabilir!
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ
MİLLETİN GÖNLÜNE SU SERPMİŞTİR
“Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” kısa adı “İstanbul Sözleşmesi”, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, 19 Mart 2021 tarih ve 3718
sayılı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti açısından feshedilmesine karar verilmiştir.
Öncelikle; “Kadın, erkek, çocuk” ayrımı yapmadan tüm insanlara; hayvanlara, çevreye / bitkilere karşı
şiddete ve şiddetin her çeşidine -Cenneti kadınların / anaların ayakları altına seren bir dinin / kültür ve medeniyetin mensupları olarak- şiddetle karşı olduğumuzu “amasız, fakatsız” bir şekilde ifade etmek istiyoruz.
Kadına karşı şiddeti önlemek amacıyla imzalandığı söylenen, “Feminist felsefenin” ruhuna uygun olarak hazırlanan İstanbul Sözleşmesi, uygulanmaya konulduğu 2014 tarihinden itibaren kadına karşı şiddeti
azaltmamış, aksine, aile içi şiddeti çok ciddi bir şekilde artırmış ve aileyi adeta savaş alanına çevirmiştir. Bu
durum, istatistik verilerinde çok açık şekilde görülmektedir.
Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi kararı ile milletimiz rahat bir nefes almıştır.
Bu kararla ailenin, nesillerin ve milletin geleceğini kurtaran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip
Erdoğan’a bu kararından ve kararlı tutumundan dolayı Umran Kültür ve medeniyet Hareketi olarak teşekkür
ediyor; bu kararın ve milletin lehine olacak tüm iyi ve doğru kararların yanında olacağımızı belirtiyoruz.
Tek başına İstanbul Sözleşmesi, buz dağının sadece görünen kısmı olduğu gerçeğini unutmamak gerekir.
Türkiye, 1986 yılında imzaladığı ve 2002 yılında çıkardığı ek protokolle “tam uyum sağlamayı” taahhüt
ettiği “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)”ni uygulamaya koymuştur.
Uygulamalar sonucu CEDAW, başta Anayasa olmak üzere Türk Medenî Kanunu (TMK), Türk Borçlar Kanunu (TBK), Türk Ceza Kanunu (TCK), İcra İflas Kanunu (İİK) vb. metinlerle toplumun kılcal damarlarına
kadar sirayet etmiştir.
İstanbul Sözleşmesi’nin iptali gerek şarttır, yeter şart ise CEDAW, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) ve
İstanbul Sözleşmesi referans alınarak hazırlanan 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu ile hazırlanan eylem
planları, yönetmelik ve genelgelerin kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza göre yeniden yapılandırılmasıdır.
“TCEP (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi)” ile eğitim kurumlarımızda uygulanmak üzere hazırlanmış
ETCEP’in de yürürlükten kaldırılması gerekir.
Yapılması gereken diğer önemli bir konu, İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olduğu sürede, uygulamadan
dolayı mağdur olanların bu mağduriyetlerinin giderilmesidir.
İmzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinden itibaren İstanbul Sözleşmesi’nin milletimiz ve insanlık için ne
kadar tehlikeli bir sözleşme olduğunun farkına varan Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi, SEKAM (Sosyal,
Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi) ve Aile Akademisi ile ortaklaşa iki eser (Türkiye’de ve Dünyada
Kadına Şiddet- TCE Politikalarının Uygulandığı Ülkelerde Kadın ve Aile) yayımlayarak konuyu Türkiye’nin
gündemine taşımıştır.
İstanbul Sözleşmesi’nin milletin geleceği açısından ne kadar tehlikeli bir Sözleşme olduğu gerçeğini; Prof.
Dr. Burhanettin Can, Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Gültekin ve Av. Muharrem Balcı’nın yazmış oldukları makalelerle, ülkenin değişik yerlerinde verdikleri konferanslarla, yaptıkları toplantılarla, basın açıklamaları ve
düzenlenen imza kampanyaları ile toplumun gündeminde tutmuşlardır. Farklı platformların da bu sürece
önemli katkıları olmuştur. Hizmeti geçen herkese Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi olarak teşekkür
ediyoruz.
İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi ile ilgili gelinen nokta, bize, birlik ve dayanışma içinde hareket ettiğimiz zaman olmaz denilenlerin nasıl gerçekleştiğini göstermesi açısından önemlidir.
Bu nedenle başlatılan yasa ve Anayasa çalışmalarının kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza göre yapılandırılması için birlik ve beraberlik içerisinde sabırla, kararlılıkla hareket edilmeli, sürece katkıda bulunulmalıdır.
Unutmayalım;
“Kayaları eriten dalgaların şiddeti değil dalgaların sürekliliğidir.” (Hz. Ali)
Bütün çalışmalarımızda hak ve adalet temel kriter olmalıdır.
Henüz vakit varken! Yarın çok geç olabilir.
Umran • Nisan 2021
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Pekin’e Göre Yeni Bir Dünya Düzeni
Çinli elitler hem Çin’in büyüyen materyal gücüyle, hem de süregiden muhtemel
Amerikan düşüşüyle kolaylaşan bir küresel güç intikalinin sürmekte olduğunu
varsaymaktadırlar. Bilhassa son dört yılda, Çin liderliği, Çin hâkimiyetinin
yükselişine yol verecek şekilde Amerikan düşüşünün hızlandığı sonucuna varmış
gözüküyor. Xi Jinping, dünyanın “bir asırdır görülmemiş derin değişimlere
uğradığını” öne sürerek bu paradigma değişimine açık atıflarda bulunuyor.

Nadège ROLLAND

Y
20

etmiş yıllık liberal
düzen ve otuz yıllık
Amerikan’ın tek kutuplu
hegemonyasından sonra
liberal normlar ve değerlerle desteklenmiş ve bir
dizi çok taraflı kurumlarla
organize olmuş, mevcut
kural-temelli uluslararası
sistemin tamamen farklı
bir sisteme yol açacağını hayal etmek zor olabilir.
Fakat Pekin’de, siyasi ve entelektüel elitler yeni
bir dünya düzeni inşa etme konusunda yoğun
olarak tartışmaktadırlar.

Gayri Memnun ve Fırsatçı
Karşılıklı mülahazaları iki ana nedene dayanıyor. İlk olarak, Çin mevcut sistemden memnun
değil ki bu yeni bir şey de değil. 1988’in sonunda, Deng Xiaoping dönemin Hindistan başbakanı Rajiv Gandhi’ye “yeni bir uluslararası düzen
kurmak için gerekli yeni politikalar” düşünmenin
ve “artık işlemeyen hegemonizm, blok siyaseti ve
antlaşma kurumlarına” alternatif oluşturma zamanının geldiğine işaret ediyordu.1 Bugün, Çin
liderliği, mevcut düzenin “adaletsiz ve mantıksız” olmasından devamlı şikâyet ediyor ve küresel
1

Deng Xiaoping, “A New International Order Should Be
Established with the Five Principles of Peaceful Coexistence
as Norms”, in Selected Works of Deng Xiaoping, vol. 3,
1982–1992 (Beijing: Foreign Languages Press, 1994).

yönetim ile uluslararası
sistemin yeniden düzenlemesi çağrısında bulunuyor. Pekin’in görünüşte
mülayim düzenlemeleri
önemli imalar içerir. Her
ne kadar Çin, 1970’lerin
ortasından itibaren adım
adım uluslararası kurumlara dâhil olsa da inşasına
katılmadığı Batı liderliğindeki bir sistemde kendini yabancı ve ayrı hissetmeye devam ediyor.
“Daha adil” bir düzeni desteklemek, Batı dışındaki
ülkelere daha fazla alan ve söz hakkı tanıyacak bir
sistemi savunmak anlamına geliyor. Çin liderliği
er ya da geç uluslararası sistem üzerindeki Batı’nın
baskın rolünü ve nüfûzunu, Çin’in devralacağına
dair umut besler görünüyor. “Daha makul” bir düzeni desteklemek, esasında Çin Komünist Parti’si
(ÇKP) tarafından problemli hatta tehditkâr gözüken kuralların kökünü kazımak anlamına geliyor.
Çin yöneticilerinin, dünya refahı ve barışını sağlamaya uygun kaynaklardansa, (eski Sovyetler Birliği’ndeki “renkli devrimlerden” tutun da Orta Doğu’daki şiddet ve kaosa kadar) dünya çapındaki
çatışma ve karmaşaların sebebi olduğuna inandığı
liberal demokrasi ve evrensel insan hakları da bu
kurallara dâhildir.2
2

For a straightforward elaboration on these points by a senior Chinese
official, see Fu Ying’s July 2016 speech at Chatham House.
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Pekin’e Göre Yeni Bir Dünya Düzeni
Çinli elitler arasındaki yeni bir dünya düzeBu toplu entelektüel çaba, ilhamını ÇKP’nin
Marxist-Leninist sisteminin unsurlarıyla birleşmiş
ninin şekli ve formuna yönelik faal mülahazalahâlde çoğunlukla Çin’in felsefi ve tarihi gelenekrın ikinci sebebi ise Çin’in gücünü Amerika Birlerinden alıyor. Hegemonik amaçlara sahip olduleşik Devletleri’ne göre tayin etmeleridir. En geç
ğunu resmî olarak reddetse de Pekin, diğer ülke2008’den beri, Çinli elitler hem Çin’in büyüyen
lerin zımnen Çin’in çıkarlarının ve hâkimiyetinin
materyal gücüyle hem de süregiden muhtemel
üstünlüğünü tanıyıp saygı duyacakları muhtemel
Amerikan düşüşüyle kolaylaşan bir küresel güç
Çin-merkezli bir nüfûz alanına hükmetmek istiintikalinin sürmekte olduğunu varsaymaktayor gibi gözüküyor. Bu alt sistem büyük ölçüde
dırlar. Bilhassa son dört yılda, Çin liderliği, Çin
ilhamını, yüzyıllar boyunca Doğu Asya’da var
hâkimiyetinin yükselişine yol verecek şekilde
olmuş farklı bir uluslararası ilişkiler modeli olan
Amerikan düşüşünün hızlandığı sonucuna varCefeng Sistemi (Çin kadim vergi sistemi)’nden
3
mış gözüküyor. Xi Jinping,
almıştır. Geçmişteki bu modünyanın “bir asırdır gödelde mütehakkim askerî
rülmemiş derin değişimlere
ve ekonomik güç olan Çin,
Her ne kadar Çin, 1970’lerin
uğradığını” öne sürerek bu
kendi üstünlüğünü tanıdıkortasından itibaren
paradigma değişimine açık
ları ve imtiyazlarına uyum
adım adım uluslararası
atıflarda bulunuyor.4 Pekin,
sağladıkları sürece tebaasının
Çin’in uluslararası ilişkilerkurumlara dâhil olsa da
iç ve dış ilişkilerini istedikleri
deki hâkimiyet ve nüfûzu
inşasına katılmadığı Batı
gibi yürütmelerine müsaade
ile materyal gücü arasındaki
liderliğindeki bir sistemde
ediyordu. İmparator, tebaası
fark konusunda gittikçe sakendini yabancı ve ayrı
üstünde gevşek bir denetime
bırsızlanıyor. ABD’nin kendi
hissetmeye devam ediyor.
sahip olmaktan memnundu,
amaçlarına hizmet etmesi için
“Daha adil” bir düzeni
bununla birlikte zaman zamevcut düzeni kurduğuna ve
desteklemek, Batı dışındaki
man tehdit veya askerî baskı
kendi önceliklerine ve çıkarülkelere daha fazla alan
kullanarak kendisine itaate
larına daha uygun bir sistem
zorladığı da oluyordu. Tive söz hakkı tanıyacak bir
oluşturmak için Çin’in bugün
caret ve ticaretin doğrudan
sistemi savunmak anlamına
yeterince güçlü olduğuna
sağladığı materyal kazançlar
geliyor. Çin liderliği, er ya
inanıyor.
-ayrılmanın büyük bir iktisa-

Çin’in Öncülüğünde
Bir Dünya Düzeni

da geç uluslararası sistem
üzerindeki Batı’nın baskın
rolünü ve nüfûzunu Çin’in
devralacağına dair umut
besler görünüyor.

Olası tepkileri teşvik etme
korkusuyla, “insanlık için
müşterek geleceğe sahip bir
cemaat” inşasına resmî bir
çağrı yapmak dışında parti-devleti alternatif tasavvurunu netleştirmekten kaçınmaktadır. Yine
de süregelen iç ve siyasi tartışmaların yakından
takibi Çin’in öncülüğündeki bir dünya düzeninin
belirleyici özelliklerinin neler olacağına dair emareler gösteriyor.5
3

4
5

Rush Doshi, “Beijing Believes Trump Is Accelerating
American Decline”, Foreign Policy, 12 October 2020; Julian
Gewirtz, “China Thinks America is Losing”, Foreign Affairs,
November–December 2020.
“Changes, Challenges and Choices: China is Driven by the
Path It Takes” Xinhua, 28 August 2019.
Nadège Rolland, “China’s Vision for a New World Order”,
NBR Special Report 83, January 2020.

di bedeli olacağından- tebaa
devletlerin sistem içerisinde
kalmaları için güçlü bir teşvik
sağlıyordu. Tebaa devletler ve
Çin arasındaki belirgin askerî
ve ekonomik asimetri göz
önüne alındığında sisteme
güç odaklı meydan okuma neredeyse imkânsızdı.
Şimdiki ÇKP liderliğinin de aklında -her ne
kadar, Pekin’de imparator yerine genel sekreterin
bulunacağı 21. yüzyıl bağlamına uygulanmış haliyle de olsa- bu hiyerarşik düzene benzer bir tertip varmış gibi gözüküyor. Mütehakkim askerî ve
ekonomik güç olarak Çin, bitişik ülkeleri barındıran bir coğrafi alan yerine tüm dünyadan Çin’in siyasi, ekonomik ve güvenlik çıkarlarının önceliğini
kabul eden ülkeleri barındıran bir sistemin hem
merkezinde hem de başında bulunacaktır. Çin’in
bu nüfûz alanındaki kontrolü doğrudan olmayıp
hem teşvik hem de cebri amaçla kullanılabilecek
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mesleki tüzüğüyle direkt çelişecek şekilde Pekin,
kendi siyasi ve dış politika hedeflerine katkıda
bulunması amacıyla bazı BM ajansları üzerindeki
nüfûzunu kullanıyor.7 Paralel olarak, ÇKP mevcut sistemden kaçınmak için gündemi kendisinin belirleyebileceği ve küresel yönetim kuralları
Xi Jinping

üzerine olan alternatif tasavvurunu tanıtabileceği
yeni kurumlar oluşturuyor. 2013 sonlarında baş-

bağımlılıkların oluşturulması yoluyla gevşek bir
biçimde sağlanacaktır. Hukukun üstünlüğü ve yasal olarak bağlayıcı antlaşmalar ve düzenlemeler
üzerine inşa edilmiş kural-temelli bir düzen yerine bu sistem, Çin’in orantısız gücünün gölgesinde
yapılan gayriresmî görüşmeleri, antlaşmaları ve
ortaklıkları ön plana çıkaracaktır. Aynı zamanda
bu sistem, her bir devletin kendi hususi ihtiyaçlarına uyacak şekilde sosyo-politik gelişim yolunu
izlemesi adına insan haklarının kutsallığını ve bu

latılmış olan Bir Kuşak Bir Yol Girişimi (BKBY),
ÇKP’nin Çin-merkezli düzen tasavvurunun belkemiğini oluşturuyor. BKBY, Çin’in istediği nüfûz
alanının soyut bir haritasını çizmekle kalmıyor,
aynı zamanda Çin liderliği tarafından öngörülen
-yeni bir ekonomik ve siyasi düzenin merkezinde
yer alan Çin’in, bağımlı ülkeler üzerine giderek
artan bir baskı uygulayacağı- alt sistem için de bir
deneme ortamı vazifesi görüyor.

2013 sonlarında başlatılmış olan Bir Kuşak Bir Yol Girişimi, ÇKP’nin Çin-merkezli düzen
tasavvurunun belkemiğini oluşturuyor. Girişim, Çin’in istediği nüfûz alanının soyut bir
haritasını çizmekle kalmıyor, aynı zamanda Çin liderliği tarafından öngörülen -yeni bir
ekonomik ve siyasi düzenin merkezinde yer alan Çin’in, bağımlı ülkeler üzerine giderek artan
bir baskı uygulayacağı- alt sistem için de bir deneme ortamı vazifesi görüyor.
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hakların evrenselliğini reddedecek ve otoriteryen
temayülleri herhangi bir ahlaki demokratik utanç
meselesi yapmadan veya liberalleşme baskısında
bulunmadan kabul edecektir.

ermiyor, BKBY’nin ekonomik koridorlarına uza-

Tasavvurdan İcraya

metrisiyle vasıflandırılmış hiyerarşik bir düzen,

Bu tasavvurun tatbiki için ÇKP çift yönlü bir
strateji izliyor. Mevcut sistemi tamamen dağıtmak
yerine Pekin, var olan yapının -bazı kurumları ve
kurallarını da içeren- unsurlarına el koymak, bozmak ve yeniden şekillendirmek istiyor. Mesela,
BM İnsan Hakları Konsey’inde yer alan mütedavil
insan hakları çerçevesine proaktif bir şekilde meydan okuyor ve yerine kendi tercihi olan “gelişme
hakkı” konseptini savunuyor.6 İlaveten, BM’nin
6

Andréa Worden, “China at the UN Human Rights Council:
Conjuring a ‘Community of Shared Future for Humankind’?”
and Malin Oud, “Harmonic Convergence: China and the
Right to Development”, in Nadège Rolland (ed.), An
Emerging China-Centric Order, NBR Special Report 87,

Çin’in istediği nüfûz alanı Doğu Asya’da sona
nıp Avrasya ile bitişiğindeki suları ve ötesinde
gelişen ve yükselen dünyayı da kapsıyor. Güç asibu koridor boyunca yer alan küçük devletlerin
çıkarına ters düşüyor. Pandemi sonrası ciddi ekonomik zorlukların olduğu bir dönemde, Çin’in
yatırım tekliflerini ve artan ticari mübadeleleri
kabul etmek hükümetlere cazip gelebilir. Ancak
Pekin’in ekonomik “hediyeleri” nihayetinde demokratik Batı’nın çıkarlarına ters düşen stratejik
bir paketin parçasıdır.
Tercüme: Hayrünnisa Sağlam
7

August 2020, pp. 33–48 and 69–84.
United Nations International Civil Service Commission,
Standards of Conduct for the International Civil Service
(New York: United Nations, 2013).
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Arap Kültüründe “Endişeli” Bir İsim:
Muhammed Abid El-Cabiri
Atıf EL-ŞAİR

F

aslı düşünür Muhammed Abid
el-Cabiri’nin (1935-2010) projesi çeşitli diktatörlüklerden, toplumlara nüfuz etmiş ve bir ağırlığı
bulunan cehalet hareketlerinden,
din ve bazen laiklik adına cahilleştirmelerden kurtulmak isteyen
Arap dünyasında özel bir önem
kazanmaktadır. Her ikisi de -eğitimli diktatör ve ideolojik Müslüman- Arap ve İslâm mirasına kendilerine meşruiyet kazandıracak,
ilham verecek ve insanları harekete geçirecek bir “geçmiş” mitosuyla otoritelerini masumlaştırıyorlar.
Bunu yaparken de geçmişin gerçekçi veya hayal edilmiş şanına
gönderme yapmaktalar. İnsanları,
iktidar ve boş ideolojiye itaate çağıran fikirlerle köleleştiriyorlar.
Cabiri, Arap Rönesans projesini yazmaya ve çerçevesini çizmeye
başladığı zaman 19’uncu yüzyılın
ortalarından itibaren başka Arap
düşünürlerinin -her biri bağlamları itibarıyla farklılık arz eden tezler
de olsa- çizdiği yolda yürüyordu.
Zira Arapların ikilemi, -sorunları
ve meşrepleri farklı olsa da- ortak

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)

gözüküyor. Cabiri, “Arap ahlaki
aklı kendi kompozisyonu içinde
çoklu bir “akıl” ancak yapısı itibariyle teklidir.” diyor.
Bu noktadan hareketle soru
şu: Araplar modernizm ve modern
çağda nasıl etkin unsurlar olabilirler ve aynı zaman zarfında bir kültür olarak kendi orijinalliklerini
muhafaza edebilirler? Demokrasi
sahipleri nasıl haklı çıkarlar ve kurumsallaşmış örgütler nasıl adalet,
liyakat ve hukuk devletine dayanan organizasyonlara dönüşürler?
Arap insanı fikri farklılığı ve özgür
vatandaşlığı koruyan yurttaşlık
devletinde nasıl bilinçli bir vatandaş olabilir?
Arap dünyasında çözümsüz
şartların ve rejimlerin gölgesinde
bu mevzular idealist görülebilir
ancak Cabiri, Arap dünyasını deforme olmuş taklit döneminden
tüm komplikasyonları ve fırsatlarıyla modern döneme geçmesi
için bu mücadelenin verilmesinin
kaçınılmaz olduğu kanaatinde.
Zira bireylerin, siyasi hareketlerin
ve toplumların düşüncesine nüfuz etmiş demokratik rejimlerdeki
köklü değişime dayalı sağduyulu
bir modernleşme olmadan rönesans ve genel şekliyle “gelişim”
uzak bir hayal olarak kalacaktır.
Burada Cabiri’nin fikirleri Abdullah el-Urevi, Muhammed Arkun
ve Adonis gibi başka modernistlerin fikirlerine yakınlaşmaktadır.
Cabiri’nin önemi, fikirlerinin
orijinalliğinde, kaynaklarının çeşitliliği ve metodolojisinin sağduyu içermesinde saklı. Fas’taki
toplumsal, eğitim ve siyasi tecrübenin fikirlerinin önemini görmek
mümkün. Faslı düşünür, Fecic
kentinde dünyaya geldi ve ülkesinin Fransız sömürüsüne karşı
mücadelesine katıldı ve ardından
seksenli yılların başından 2010 yılında vefatına kadar akademisyenlik ve yayın çalışmalarına tamaUmran • Nisan 2021

men yoğunluğunu vermeden önce
Sosyalist Birlik Partisi saflarına
katıldı. Ender rastlanan modernist
bir projeye yoğunlaştı.
Cabiri’nin
düşüncesindeki
anahtar kelime “eleştiridir”: Akıl
ve düşünceden başlayıp siyasi,
kültürel ve ahlaki yapıya uzanarak
çağdaş Arap yapısının eleştirisidir.
Yani burada “eleştiri” miras ve geçmiş meselesine açılan bir toplum
için bir metodoloji ve bütüncül
bir düşüncedir. Çünkü bu miras
adı altında büyük suçlar ve fecaatler işlenmektedir, onun adına
konuşulmakta, siyasi partiler ve
entrikacı diktatör rejimler bu mirası tekellerine almaktadır.
Cabiri Arap ve İslâmi mirasın
temelde Yunan ve Fars mirasları başta olmak üzere başka mirasların bir araya gelmesinin bir
sonucu olduğu gerçeğinden hareket ediyor. Bu miraslardan biri
olan Yunan mirası akla ve burhana dayanmaktadır. Şöyle ki eşya,
dünyevi çözümlere ulaşmak için
rasyonel metodolojiye ve yaşamsal
değişimlere adaptasyona boyun
eğmektedir. Fars mirası ise itaate
ve yöneticiye boyun eğmeye dayanmaktadır. Bu ikisine, tasavvufa
dayanan, bilinçlenmeyi sınırlayan
irfan mirası eklenebilir. Şöyle ki
hayat bu mirasın gölgesinde gizemlidir ve insan aklı devre dışı
kalmaktadır. Özgür demokratik
bir toplumun kurulması için güvenilmeyecek bir kültürdür bu
miras.
Arap ve İslâm kültürü ise beyana yani belagat ve lugata dayan-
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maktadır. Şöyle ki bu kültürde
ses eşyanın muhtevasından daha
önemlidir. Tüm sorunlar dilsel
açıdan çözülebilir. Bu da eşyayı
anlaşılması ve etkileşim kurulması
için içselleştiren akıldan bir parça
değildir. Ayrıca Arap ve İslâm mirası kabile, ganimet ve akideye dayanan siyasi yapısı içinde Arap yarımadası çevresinde ortaya çıkmış
eski bir mirastır. Sonrasında fikri
ve yapısal açıdan daha komplike
ve gelişmiş siyasi rejimlerin olduğu çevrelerde yayılmıştır. Şatibi,
İbni Haldun ve toplumsal çıkara,
siyaset ve maslahatın önceliğine
dayalı Endülüs’teki başka isimlerin düşüncesi, sorgulamayan
bağlılık ve itaate dayalı Arap yarımadası toplumunda ortaya çıkan
yapıdan -özellikle de kabile yönetimi Emeviler ve Abbasiler döneminde artmıştı- farklıdır.
Sahabe ve sonrası dönemde,
İslâm toplumlarının değerlerinde
ahlaki krizler baş göstermişti. Bu
durum toplumları Abdullah elUrevi’nin tabiriyle kabileciliğin ve
fıkıhçıların ütopyalarının yer aldığı toplumlar hâline getirdi. Kabilecilik İslâm’a giren başka milletlere
adil ve eşitlik bağlamında zulmetti. Bu durum Cabiri’nin deyimiyle
“Arap toplumunun, kendi uzun
tarihi boyunca -ve hâlâ bugün
dahi- en azından değerler düzleminde endişeli bir toplum olmasına yol açtı”. Arap dünyasında
yayılan geri kalmışlık ve cehalet
gölgesinde “çok ibadet edenler ve
züht ehli” yaygınlık kazandı. Bu
gelenek de önceki medeniyetlerde bilinen bir gelenektir. “Ağlama,
bağırma, ahiret azabına, kabir azabına yoğunlaşma, kıyamet sahnelerini rakipsiz bir coşku ve vaazla
anlatma geleceği”. Cabiri burada
analitik bakış açısını söyle tamamlıyor: “Azab söylemi ‘rahmet’ ve
‘affetmek’ gibi tabirlerden yoksundu. Bu vaazı dinleyenler -çoğunluğu masum fakirler- ahiretten önce
dünyada Allah’ın rahmetinden
istisna tutulmaya mahkûmmuş
gibi.”

O hâlde bizler kolları genişleyen eleştirel modernist bir proje
ile karşı karşıyayız. Bu proje rasyonaliteye, siyasetin nezaketine
ve bağlamındaki değişime dayanmaktadır. Çünkü geçmişin dinamikleri şu an mevcut değil. Ayrıca
bu proje hâlihazırda olumlu bir
yapılanmayı gerektiren yeni bir
vizyon ve gelecek tesis etmektedir.
Proje aklın merkezi konumunu,
siyaset, kültür ve ahlakın önemini ele almaktadır. Her şey deforme
olsa da her kültür ve medeniyetin
temel ayaklarıdır. Arap dünyasının bugünkü hâli budur. Demokrasi yoktur, zehirli siyasi atmosfer

Faslı düşünür, Fecic
kentinde dünyaya geldi
ve ülkesinin Fransız
sömürüsüne karşı
mücadelesine katıldı
ve ardından seksenli
yılların başından 2010
yılında vefatına kadar
akademisyenlik ve yayın
çalışmalarına tamamen
yoğunluğunu vermeden
önce Sosyalist Birlik
Partisi saflarına katıldı.

vardır. Siyasi bilinçlenmede, evveli
ve sonucu olmayan modası geçmiş
fikirlerle mücadele had safhada bir
eksiklik söz konusudur. Hâl böyleyken bilimlerin özü -tabiat veya
sosyal- kabul edilebilir olandan çıkış olarak görülerek göz ardı edilmektedir. Bu bilimler moderndir
ve eleştiriseldir, öğretiye, ezbere
ve benzer yöntemlere dayanmaz.
İbni Haldun da dâhil, kadim
İslâmî düşünce ise -Cabiri’den
fazla uzaklaşmayan Urevi’nin dediği üzere- ahlaki ve sosyal değerler içeren ancak devlet yaklaşımı
barındırmayan mirasla tamamen
kopma çağrısı yapmaktadır.
Umran • Nisan 2021

Cabiri, Urevi gibi emperyalizmin Arap modernliği ve rönesansı
önünde takoz olmasının önemini hafife almıyor ancak ümmetin
ayağa kalkmasının, dönüşü olmayan modern köklü bir modernleşme içine girmesinden en büyük
rol siyasi partilerin, Arap rejimlerinin, düşünce adamlarının ve
eğitim sistemlerinin omuzlarında
bulunmaktadır.
Cabiri Arap Aklının Yapısı adlı
kitabında şöyle diyor: “Bugün
Arap aklının modernize edilmesi
ve İslâm düşüncesinin yenilenmesi bağlamındaki arzumuz, sadece
bilimsel ve modern metodolojik
kazanımları, 20. yüzyıl ve sonrasının kazanımlarını kuşatma kapasitemize değil, aynı zamanda
birinci derecede İbn Hazm’ın eleştirisini, İbn Rüşd’ün rasyonalitesini, Şatibi’nin usulcülüğünü ve İbni
Haldun’un tarih yazımını yeniden
getirme gücümüze bağlıdır.
Eleştiri, rasyonalite, usulcülük
ve tarih yazımı sosyal bilimlerde
sağduyulu fikri yöntemlerdir, bazılarının düşündüğü gibi geçmişin
yıpranmış ibadethanelerine çekilme alanları değildir. Muhammed
Abid el-Cabiri’nin Arap ve İslâm
kültürüne yönelik eleştirel mirasına Faslı tarihçi Abdullah el-Urevi,
Cezayirli düşünür Muhammed
Arkun ve şair Adonis gibi birçok
Arap aydın da katılmaktadır. Hepsi de Arap ve İslâm mirasının mevcut anlayışı açısından durumun
pek iç açıcı olmadığında hemfikir.
Şöyle ki dinî olanla siyasi olan birbirine karışmakta, modernliğin
gerçek uygulaması -yani demokrasi, hukuk devleti, vatandaşlık,
eşitlik ve düşünce özgürlüğü- engellenmektedir. (ElArabi El-Cedid
gazetesi, Filistinli akademisyen ve
eleştirmen, 16 Mart 2021)
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Beşşar Esed:
Moloz Yığınları Üzerinde Bir Kral
Muhammed KERİŞAN
“Moloz yığınları üzerinde bir
kral”… Fransız Le Monde gazetesi Suriye Devlet Başkanı Beşşar
Esed’i, rejimine yönelik devrimin
patlak vermesinin üzerinden 10
yıl geçmesi sonrası böyle tanımladı. Bu benzetmeyle eşanlamlı bir
Arap atasözü aradığımızda “Mahvetti ve tepesine oturdu.”
Musibet bu noktada durmuyor. Bu adam Haziranda ve sadece
rejimin kontrolündeki bölgelerde
rakipsiz, uluslararası gözlemciden
yoksun ve ülkenin yeni anayasasına uymayan bir şekilde yapılacak
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
aday olmakta kararlı.
Eski Suriye Başbakanı Dr. Riyad Hicab’ın son televizyon söyleşisinde Esed’in seçim programının
ne içerdiği ile ilgili sorgulaması
gibi hâlihazırda Başkan Esed’in
kendi halkına sunacağı şey ülkenin yıkımından, parçalanmasından, herkes için yol geçer hanına
çevirmesinden, içeride ve dışarıdaki halkını bölmesinden başka
bir şey değil. Keza ülke bu noktaya gelene kadar yanında yer alan
içerideki destekçilerine de “kendileri için daha fazla fakirlik ve açlık
dışında bir getirmeyeceğini” söyleyecektir.
Yaşam şartları aynı rejimin kucağında gıda fiyatlarının patlaması
ve Suriye lirasının dolar karşısında değerini yitirmesi sonrası daha
önce ulaşamadığı bir düzeye çıktı.
Hâl böyleyken Esed’i çevreleyen
halkanın ve özellikle de nüfuzu
gözle görülür şekilde yayılan eşinin yolsuzluğu ve doyumsuzluğu
arttı.
Tüm bunlara rağmen dünyadaki büyük siyasi güçler Suriye
trajedisinin on yılı sonrası bir şeyler yapmaktan pratik olarak aciz
olduğunu itiraf ediyor. Güvenlik
Konseyi önceki günkü son toplantısında yeni bir şey getirmedi ve

ABD temsilcisi Suriye’ye, gelecek
başkanlık seçimlerine aldanılmaması çağrısı dışında söyleyecek
bir şey bulamadı. Zira “bu seçimler özgür ve nezih olmayacakmış,
rejim meşruiyet kazanmamalıymış
ve uluslararası bir normalleşmeye
yol açmamalıymış.”
ABD, Fransa, Almanya, İtalya
ve İngiltere dışişleri bakanlarından
çıkan ortak bildirinin seçimlerin
boykot edilmesi çağrısı yapması
değil, bu ülkelerin “Suriye halkını bırakmayacakları” yönündeki
sözünün ne anlama geldiğini açıklaması önemli olacaktır. Zira bu
türden laflar onlara kaç kez tekrar
edildi ancak hayata geçirilmedi ve
değersizleşti.
Bu acizlik ve çaresizlik uluslararası kurumlara uzadı. Kızılhaç
Örgütü Suriye’de barışa zemin hazırlayacak siyasi çözüm sürecinin
devre dışı kaldığını ve çıkmaza
girdiğini ifade etti.
Diğer yandan BM’nin Suriye
heyetinin çağrısını yaptığı “yeni
uluslararası formülün” ne olduğunu kimse bilmiyor. Bu formüle
katılmaları gereken “esaslı siyasi
aktörler” ne sunabilir? Özellikle
de ABD, Rusya, İran, Türkiye, AB
ve Arap ülkeleri.
Hiç kimse Rusya, Türkiye ve
Katar dışişleri bakanlarının Doha’daki son üçlü toplantısının bu
yeni formül için bir tür başlangıç
olup olmayacağını bilmiyor. Özellikle de son bölge gezisinin Esed
rejimini kabul ettirme ve Arap
Birliğine dönüşünü sağlamayı
amaçlayan Sergey Lavrov Doha’da
BAE’nin anlayış göstermesi dışında Türklerden ve büyük devletlerden karşılık bulamadı.
Türkiye ve Rusya’da toplantıları sürecek olan üçlünün Doha’daki basın toplantısında Suriye dosyasını yakından takip edenlerin
dikkatini şu iki temel nokta çekti:
Umran • Nisan 2021

Birincisi Rusya’nın Beşşar Esed’e
tam ve kayıtsız destek gösterisinde kısmi bir gerileme olması.
En azından geçen yıllar boyunca
yaptıklarıyla kıyaslarsak bu sonucu çıkarabiliriz. İkinci nokta ise
İran’a işaret edilmemesi. İran’ın
geçmişte Moskova ve Ankara ile
birlikte Suriye ile ilgili birçok toplantıya esaslı katılımı vardı.
Suriye dosyasını takip edenler açısından bu iki noktadan
anlaşılan şu: Moskova Suriye muhalefetiyle tamamen gemilerini
yakmamak ve ilelebet Esed’in yer
almayacağı bir geleceğe lanet okumamak için peyderpey Suriye dosyasını ele alış biçiminde önemli bir
rotasyona girmeye başladı. Ayrıca
kendi ekonomik krizlerine boğulmuş, Washington’la nükleer antlaşmaya dönmek için bir çıkış yılı
aramaya yoğunlaşmış İran, Suriye
rejimini savunma noktasında aynı
oranda sert tutum göstermesine
imkân tanıyan bir konumda değil.
Hiç kuşkusuz olan bitene dikkatli yaklaşmak ve taşıyacağından
fazla anlam yüklememek gerekiyor ancak Suriye’de değişim yolda ve her devlet kendi hesaplarını
Suriye ile gelecekteki ilişkilerini
yıkmayacak şekilde yeniden gözden geçirmek zorunda. Zira ağır
yaralar alsa da ayakta kalacak olan
devlettir ve Beşşar Esed öncekiler
gibi bir gün gidecektir. Şam’da
moloz yığınları üzerine oturan kişi
hariç herkes kartlarını yeniden
karıyor ve hesaplarını yeniden
yapıyor. (El Kudsülarabi gazetesi,
Tunuslu gazeteci, 17 Mart 2021)
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Yemen ve Suudi Arabistan’ın Barış Girişimi
Abdullah EL-SİNNAVİ
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“Yemen’de Suudi Arabistan Barış Girişimi” pek sürpriz olmadı.
İnsanlık felaketinin korkunçluğu
sebebiyle savaşın sonlandırılması
yönünde diplomatik ve medya altında uluslararası baskılar arttı. Bu
savaş ülkeyi altı yılda helak etti.
Yüz binlerce vatandaşını öldürdü,
salgın hastalıklar ve açlık yayıldı.
Girişim uluslararası baskılara
karşılık verdi ancak barışı, parçalanmış ve felaketzede bir ülkeye
getirecek normal veya yarı normal
şartlara geçişe imkan sağlayacak
yeni bir vizyon tesis etmiyor. Çözüme bir giriş kapısı ama çözüm
değil.
Savaş, Arap koalisyonu adıyla
da olsa bir Suudi kararıydı. Arap
ülkelerini kendi komutası altında
toplama, nüfuz ve güç gösterisiydi.
Yemen toprakları üzerindeki askerî
maceranın doğuracağı vahim sonuçları iyi hesap edilmedi. Askerî
operasyon öncesinde Şarm Şeyh’te
Arap zirvesi yapıldı. Sonuçlar risklerle uyuşmadı ve savaş itibarını
ciddi şekilde bitirdi. Karşı taraf bir
şekilde askeri mücadelede “muzaffer” olarak görüldü. Ateş girişimini
reddediyor ve siyasi çözüm masasına gitmeden önce şartlar dayatıyor.
ABD yönetiminin Trump’tan
Biden’e geçişi Suud girişiminin ilan
edilmesinin temel etkeniydi. Suudi
gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi davası arka planında veliahdın geleceğiyle ilgili başka dosyalarda artan baskıdan endişeliydi
Riyad. Biden siyasi söylemini sertleştirdi ancak Suudi Arabistan’la
klasik stratejik ilişkiler de kurban
edilemeyecek Amerikan çıkarları
sebebiyle yolun ortasında durdu.
Riyad’a kan gölünü durduracak bir
girişimde bulunmasını vaaz ederek
Yemen dosyasına, savaşın ve insani
felaketin sonra erdirilmesi gerektiğine yoğunlaştı.
Biden’in yaklaşımı Yemen trajedisini görmeyen ve askeri operas-

yonları kollayan Trump’ın yaklaşımından farklı. Washington veya
Riyad, Husilerin girişimi reddedeceklerinden şüphe etmiyordu. En
azından Husiler yeni oyunun boyutlarını ve gelecek tabloda içine
geçmiş tarafların hesaplarını keşfedecekler.
Suudi inisiyatifinde önerilen
prosedürler üzerinde bir şekilde
bir uzlaşma sağlanabilir. Özellikle
de cephelerdeki savaşın BM gözetiminde sonlandırılması talebi. Bu
uluslararası insani talebi Yemen
krizindeki hiçbir taraf geri çeviremez ancak bu talebin uygulanması geniş boyutlu siyasi bir bakış
açısını, siyasi çözümün esasları ve
kuralları etrafında kulislerde antlaşmalara varılmasını gerektirmektedir.
Diğer prosedürler üzerinde -Sana Havalimanının kısmen
açılması, Hudeyde limanı üzerinden yakıt ve gıda malzemeleri
ithâlâtına, vergi ve gümrük gelirlerinin Merkez Bankasındaki ortak hesaba konulması gibi- açıklandığı üzere Amman’ın başkenti
Maskat’ın ev sahipliğini yapacağı
görüşmelerde düzeltmelerle antlaşma sağlanabilir. Maskat’ın krizin
çözüm hattına girmesi İran nükleer
planı etrafındaki antlaşmaya zemin
hazırlamak gibi önceki bölgesel
krizlerde oynadığı benzer işlevsel
rolleri hatırlatmaktadır.
Husilerin Suudi girişimini reddetmesi, nihai bir tutum değil.
Zaten sonrasında klinik olarak
ölümü ilan edilecektir. Bu siyasi
çözüm sürecine girmeden ve üzerinde uzlaşmadan önce merkezleri iyileştirme amaçlı bir müzakere
pozisyonudur. Bu reddin bir başka
anlamı ise hava ve deniz ablukasının kaldırılmasını veya girişimin
maddelerini ele alırken istenen siyasi esneklik karşılığında kazanımların arttırılmasını isteyerek Suudi
Arabistan’ın çıkmazını siyasi yatırıUmran • Nisan 2021

ma dönüştürmek. Husilerin izlediği oyunun temelleri bunlar.
Tırmandırarak müzakereyi yönetmek… Suudi üzerinde silah satışının durdurulması veya yaptırım
imasındaki uluslararası baskıların
seviyesi arttıkça petrol tesislerine
yönelik attıkları SİHA darbeleri ve
Yemenin en önemlisi Marib olan
yeni stratejik mevzileri ele geçirmeye yönelik kara operasyonları
artıyor.
Suudi Arabistan’ın tükenmiş ve
baskı altındaki ikileminin Husilerin operasyonları arttırmasıyla ilgisi yoktur.  Masum sivilleri vuran
iğrençliklerle uçak kaldırması neredeyse yasaktır. Daha da kötürümü
kendisinin başını çektiği koalisyon
tarafları -özellikle de Aden’dearasında yaşan çekişmeler meşru
hükûmeti ciddi şekilde yenilgiye
uğrattı, zayıflattı ve geleceğini pazarlıkların ortasına koydu.
Husiler gerginliği arttırmak suretiyle müzakereyi yöneterek dikkat çekici bir siyasi literatür kullandı. Suudi Arabistan savaşta ve
ablukada krizin tarafıdır, çözüm ve
barış öneren bir arabulucu değildir.
Girişim, barış antlaşması olmadan kaldırılması gerekli ablukayı
kaldırmaz. Yemen’de Suud çıkarmasının halkaları böyle yerleştirilmektedir. Gerçeklerin gücüyle
nihayetinde orada siyasi bir çözüm
olacaktır. Husiler göz ardı edilmeleri mümkün olmayan Yemenli
etkin bir oluşum olarak ana taraftır. Ensarullah Cemaatinin Husileri
İran’la bir araya getiren özel ilişkiler gereği Maskat’ta yapılacak kulis
uzlaşılarında İran’ın tutumunun
bir saygınlığı ve hesabı olacaktır.
Açıklandığı üzere İran Yemenlilerden ablukayı kaldıracak ve ulusal hükûmetin oluşumuna yol aça-
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cak bir çözüm sürecine
götürecek barış planını
desteklemektedir. Bu
diplomatik formül Husilerin tutumunu desteklemeye çalıştı. Bölgede hiç kimse Yemen
krizinde siyasi çözüme
gidilmesine karşı değil
ancak hangi hesaplara
ve hangi çıkarlara göre?
Buradaki can alıcı soru
bu. Zorlu Yemen krizini çözmek istiyorsak
bölgenin hesapları ve
karmaşıklıkları içinde
diyalogla bu çözümün
anahtarlarını aramalıyız.
Amerikalılar Biden
yönetiminde öncelik
olarak İran nükleer
antlaşmasıyla meşgul.
İranlılarla gerginleşen
sinirlerle ilgili temel
soru: Kronik durumu
çözmek için kim önce
ilk adımı atacak? Hangi şartlarda ve bölge
hesaplarında
hangi
çatının altında? İranlılar nükleer antlaşma
krizinde müzakere konumlarını iyileştirmek
için bölgesel ilişkilerini kullanıyorlar ve
gözleri Ortadoğu’nun
başka ağır krizlerindeki
müdahalelerinden çok Suudi Arabistan, Türkiye ve
İsrail’in hesaplarında.
Birbiriyle
çatışan
iki aktör Suudi Arabistan ve İran arasında
doğrudan
müzakere
ile bölgesel uzlaşmalar
olmazsa siyasi bir çözümle Yemen sıkıntısından kurtulmak zor.
Gerçeklerin inkârı ağır
krizlerin
çözümüne
katkı sağlamıyor. (Mısır
Şuruk gazetesi, 25 Mart
2021)

İsrail Diktatörlüklerin Dostudur
Receb EBU SERİYYE

İ

srail’in gelecek birkaç yıl zarfında daha
önce karşılaşmadığı sorunlarla yüzleşeceğini söylersek abartmış olabiliriz.
Bu sorunlar İsrail’in yapısını ve özünü
değiştirecektir. Bu sorunlardan kastımız
Hamas veya Hizbullah’ın füzeleri değildir. Keza İran’ın nükleer bombaya sahip
olması da değildir. Burada İsrail’in doğal
olmayan bir devlet olarak ortaya çıktığı
şartların hâlâ bu ülkenin dış politikasına
ve davranışlarına hâkim olduğunu ve etrafındaki tüm dünyanın değiştiğini ifade
etmek istiyoruz. Bu yüzden İsrail’in yaşadığı iç sorunlar sadece Filistin’le değil,
bölgeyle de bağlantılı.
İsrail “demokrasisinin” garip bir fenomenle karşılaşması tesadüfi değil. Bu
fenomen geçen iki yıl zarfında dört seçim yapılmasına rağmen istikrarlı bir
hükûmet kuramamasında görülüyor.
Üstelik İsrail 1982’den bu yana yani 40
yıldır dış bir savaşa da girmedi. İsrail savaşların normal olmayan bir hayat
yaşamasının sebebi olduğunu, küresel
savaşlar sırasında kurulduğunu ve soğuk savaş gölgesinde yaşadığını iddia
etmektedir. Hâlâ da yapısının ve özünün
devam etmesi için bu atmosfere ihtiyaç
duymaktadır. Bu yüzden kendisi bölgesel
bir gerginlik unsuru olarak görülmektedir. Finansal açıdan dış desteğe ihtiyaç
duymadığı doğru ancak siyasi düzlemde
işgalini örtbas etmesi için hâlâ desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu durum kendisini tüm
dünya sistemine yabancı bir devlet hâline
getiriyor. Klasik sömürgeci formatını koruyan dünyanın tek ülkesi İsrail.
İsrail “demokrasisinin” trajedisinin
özü tabiri caizse “ırkçı-demokrasi” olmasından kaynaklı. Rejimi Filistinli Araplara parlamento için seçme ve seçilme
hakkı veriyor ancak iktidara katılımlarını
engelliyor, güvenlik kurumlarının kapılarını yüzlerine kapatıyor. Parlamentodaki Arap bloğunun gücünü arttıracağı
ihtimali baş gösterince bu ikilem ortaya
çıkıyor.  Ayrıca İsrail demokratik/sivil
devlet veya askerî/dinî devlet gibi iki
seçenek arasında gidip gelmektedir. Bu
durum aynı sağın bölünmesi sebebiyle
demokrasi trajedisinin derinleşmesine
sebep olurken tüm dünya tüm vatandaşlar arasında hakları eşit dağıtan sivil devlete doğru yol alıyor.
Umran • Nisan 2021

İsrail’in günümüze kadar geçen yıllardaki davranışları gözden geçirildiğinde askerî güçle ve insan haklarına düşman zalimce bir mantıkla tatmin olmuş
bir işgal devleti gözlemlenir. Kendisini
Ortadoğu ve dünyadaki askeri ve despot
rejimlerin safında bulmaktadır. Geçen
yıllar boyunca daime Latin Amerika’daki askerî rejimler ve Afrika’daki askerî
darbe rejimlerinin dostu olmuştur. Bu
rejimlerin sonuncusu Myanmar’daki darbe rejimi değildir. Bu Asya ülkesindeki
askerler New York Times gazetesinin ve
Foreign Policy dergisinin günler önce
yazdığı üzere kendi yönetimlerinin ayaklarını güçlendirmek için İsrailli güvenlik
uzmanlarından ve araçlarından destek
aldılar.
Sağa mahkûm İsrail, Filistin halkıyla
birlikte yaşama noktasında artan bir zorlukla yüzleşiyor. Geçen yıllar boyunca
birçok katliam işlemesine rağmen etnik
soykırımlarla bu halkı vatanından sürme
görevinde başarılı olması sonrası hâlâ
kendi işgalci iradesini güç yoluyla ve insanlar arasında eşitlik gibi evrensel mantığa ters bir mantıkla dayatabileceğini
düşünüyor. Keza korku düğümü ve geçmişin mirasıyla dışarıya açılma ve adaptasyon noktasında oldukça zorlanıyor.
İsrail resmî politikasının tüm çabası
komşu ülkelerdeki rejimlerle ilişkiler ağı
kurarak kendi elit kesiminin çıkarlarını gerçekleştirmek. Tüm rejimler değil
tabiî. Sadece demokratik olmayan ve
halklarla kesinlikle kesişmeyen rejimlerle… Bunun kanıtları oldukça açık. İsrail
diktatörlüklerin dostu bir devlettir, ne
Ortadoğu’da ne de dünyada halkların
dostu değildir.
İsrail’in karşılaştığı son sorun ise yargı
düzlemindedir. Dünya daha adil bir yöne
giderken İsrail kendisini artan bir şekilde
haydut devlet konumunda bulmaktadır.
Bu yüzden İsrail kaçınılmaz olarak inişli
çıkışlı zor bir yolda ilerliyor ancak sonsuza kadar böyle devam etmesi imkânsız.
Nihayetinde kendi iç sistemini yeniden
dağıtmak ve sonra savaş sonrası dönemde ülkeler ile, insanlarla uyumlu olacak
şekilde kurmak zorunda kalacaktır. Diktatör rejimlere dayanmayı sürdürmesinin
kendisine hiçbir faydası yoktur. (Filistin
El-Eyyam gazetesi, 13 Mart 2021)
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GELECEK TASAVVURUNU DÜŞÜNMEK

Müslümanın Gelecek Tasavvuru
Nasıl Olmalıdır?
İslâm’a göre zamanlama bakımından ne geçmiş ve ne de gelecek mutlak iyi, güzel ve doğrunun
kaynağı olamaz. Doğrunun kaynağı zaman değil, ilahi mesajlardır. Buna dayanmayan
geniş kapsamlı eylemler çoğu kere sorunludur. İslâm, bu konuda yapılmaması gerekenlerin
altını sıklıkla çizer. Bunların en belirgin olanları; fitne, fesat, fücur, nifak, yalan ve zulümdür.

Mustafa AYDIN

Ö
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nemli ama üzerinde
pek durulmamış, söylenenlerde de açık bir
sonuç çıkarılamamış bir
sorundan söz edeceğiz:
Müslümanın gelecek tasavvuru. Buna belki yaygın bir tavırla İslâm’ın
zaman tasarımı da denebilir. Ancak tüm gayretlerime rağmen bu düşünceler, benim sahip olduğum İslâmî projeksiyonumda görebildiklerimden
ibarettir, yoksa İslâm’ın nihai görüşleri değildir.
Bu ilke herhangi bir şey için sözüne “İslâm’da”
veya İslâm’a göre” diye başlayan herkes için geçerlidir. Genel ve temel sorunlarda, hiç kimse İslâm
olarak değil, ancak kazanımları açısından bir şeyler söyleyebilir. Tarihsel geleneğimizdeki Vallahü
A’lem (doğrusunu Allah bilir) ilkesine bağlı olarak
bir şeyler söyleyebilir ki benim yaptığım da bundan ibarettir.
Şüphesiz İslâm’ın da din ve medeniyet bağlamındaki tüm büyük kültür geleneklerinde olduğu
gibi, en temel konularda belirgin bir potansiyel tasarımı vardır. Varlık- yokluk, insan, hayat, kâinat,
mekân, zaman, değişkenler, sabiteler, vb. bu türden büyük tasarım konularıdır. Ünlü düşünür
Sorokin’in ifadesiyle her büyük sistem belli aksiyomatik temellere sahiptir ve hemen her şeyi bu
açıdan anlamlı, birbiriyle uyumlu olarak cevaplamaya çalışır. Bu soruların cevabı bir başka sisteme
aitse ciddi sorunlar yaşanır. Çünkü ana gövdeyle
bir çelişki oluşturur. Mesela zaman farklı, hayat

farklı sistemlere aitse sorunsuz bir kanaate sahip
olmak mümkün değildir.
Şüphesiz cevaplandırılması gereken bu temel
konulardan birisi zamandır, özelliği ve özellikle
gelecek üzerine tasarımlarıdır.
Bilindiği üzere var
edilmiş (sonradan olmuş) bulunan varlık için var
eden tarafından konulmuş ve kendisinden soyutlanamayan, mekân, sayı, renk şekil, kütle gibi bazı
ilkeleri vardır ki zaman bunlardan birisidir. Hepsi
önemli olsa da güncel hayatta zaman ve mekânın
önceledikleri vardır. Zaman var (edilmiş) olanın
bir boyutudur ve bu niteliği, var edilişiyle başlar.
Zaman ve mekân, değişimin de yegâne şartıdırlar. Bu demektir ki sonradan var edilmiş olmayan
Allah’ın dışında tüm varlıkların bir zaman sorunu
vardır. Dolayısıyla mekân ve zaman dışı olan Allah, değişim dışıdır.

Zaman Sorunu
İnsanlığın başından beri bir varoluş kategorisi olarak düşünce dünyasında zaman üzerinde
durula gelmiştir. Öyle ki Antikçağın atomcu düşünürleri, daha İslâm’ın ilk yüzyıllarında ortaya
çıkan Dehriler (zamancılar) her varlığın kaynağının zaman olduğunu, Tanrı dâhil her şeyin onun
içinde oluşup türediğini bile iddia etmişlerdir. Aslında zamana bağlı olarak her şeyin kendiliğinden
evrildiğini iddia eden evrimciler için de zaman
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kaynağı gösterileme ve açık bir tanımı yapılamasa
da bir Tanrı’dır. Bu kadar önemli bir işlev yüklense de zamanın Aristotal bir tanımı yapılamamıştır. Açıklayıcı tanımlar da yetersiz kalmıştır.
Dolayısıyla da hemen her ilk şey gibi zaman da
dünden bugüne düşünce dünyasında farklı büyük
geleneklerde birbirinden farklı biçimlerde algılana
gelmiştir.
Antikçağda Grek felsefesinin ünlü düşünürleri
zamanı tek boyutlu olarak ele almışlardı. Bunlara
göre zaman kapalı uçlu (helezonik veya spiral bile
değil), daire hâlinde çevrimsel bir olguydu. Günler, aylar, yıllar, yüzyıllar, döner dolaşır aynı yerine gelirdi, tabi bu kısır döngünün içinde evrende
büyük değişiklikler beklemenin anlamı yoktu. Bu
‘hareketçi’ felsefeye göre tüm değişimler bu döngünün içinde gerçekleşiyordu. Buna göre mesela
bir kereliğine yaşanabilecek bir ahiret hayatına yer
yoktu. Sözgelimi Platon’a göre ölümle derin bir
uykuya dalan kişi başka biçimlerde dünyaya tekrar gelir (reenkarnasyon) veya mevcut döngünün
içinde kaybolup giderdi. Kayda değer bir değişiklik, ancak mevcut kozmosun, daha önceki kaosa
dönemine tekrar dönüşmesi olabilirdi. Hint, Çin
gibi Asya geleneklerinde de durum bundan pek
de farklı değildi. Söz konusu tek boyutlu zaman
anlayışı içinde, kast sistemine dayalı bir yapıyı dönüştürecek bir gelişme beklenemezdi. Önemli bir
olgu olan ölüm bu kısır döngü içindeki toplumlarda ciddi bir değişime sebep olamamaktaydı.
Batıdaki bu döngüsel zaman anlayışı Hıristiyanlıkla değişti, ilk dönem Patristik felsefenin
önemli düşünürlerinden olan Saint Augüstinus
ilahi mesaj esprisi taşıyan dinden (İncil’den) hareketle fasit bir çerçevede işleyen zaman anlayışını
ciddi bir eleştiri ile aştı. Buna göre zaman, varlığın
yaratılışı ile başlamıştır ve içinde bulunduğumuz
dönemlerden geçerek kıyametle sonuçlanacaktır.
Zaman, yaratanın planı gereğince, iniş ve çıkışlarıyla, bir daha geri dönmemecesine, bir kereliğine
yaşanmaktadır. Daha sonra Batı kültürü buradan
çoğu çarpık bazı sonuçlar elde etti ki bunlardan birisi ilerlemeci tarih anlayışıdır. Buna göre
zaman, kendiliğinden, adım adım, basamaklar
hâlinde ilerlemektedir. Modern dönemlerde bu
sürece ide, madde, toplum, özgürlük (liberalizm)
gibi bazı özneler de bulundu; yani zaman bunların bir açılımını ifade ediyordu. Ünlü evrim kuramı bu zaman anlayışından çıktı, bu tür bir zaman
tasarımı evrimden değil.

Bu zaman akışının sonuçlarına iki farklı bakış
vardır. Daha çok evrim çizgisini izleyenlere göre
“ nedensiz olarak” gelişme hep iyiyedir. Her şey
basitten gelişmişe doğru bir yol izler. Mesela embriyo iyi gelişmemiş bir insan hâlidir, sonra boylu
boslu, güzel-yakışıklı bir hâle gelir. Bozulma- çözülme arızı şeylerdir. İkinci görüşe göre ise her
şey iyiden kötüye gider. Dünyanın, en iyi hâli ilk
dönemleridir, gittikçe kirlenmiş ve bozuluştur,
bu olumsuz gelişme kıyametle bitecektir. Yani
kıyamet evrenin en kötü bir döneminin üstüne
gelecektir. Tekil hâliyle insan da başlangıçlarında iyidir, gittikçe kötüleşir, bu süreç ihtiyarlık ve
ölümle biter. Yine dinlerin “saadet” çağı şüphesiz
peygamberlerinin dönemleridir.
Aslında bunların ikisi de mutlak doğru değildirler. Tevhidi (bütünlükçü) bir dünya görüşüne
sahip olan İslâm’a göre bunlar aynı madalyonun
iki farklı yüzüdür. Yani bir bütünün unsurlarıdır,
oluşumun, belki daha doğru bir ifade ile yaratılışın farklı görünümleridir. İyilik ve kötülük iç içedir paralel işler.
Önümüzdeki mevcut felsefeye göre zaman,
bütün reel varlıkların en önemli belirleyici (veya
kategori)lerinden birisidir. Ancak aşağıdan yukarıya doğru, cansız, canlı, antropolojik ve tarihsel,
bütün varlık alanlarında farklı boyutlarda işlemektedir. Mesela cansız ve canlı varlıklar alanında
zaman tek boyutludur. Bu tür varlıklar (mesela bir
taş, bir kuş) hep bir zaman içindedirler, ama belli
bir dünleri ve yarınları, yani bir tarihleri yoktur.
Bunlara ilişkin bir tarih onların bizzat kendilerine
değil, onların insanlarla ilişkilerine ait bir tarihtir. Bir atın tarihi, sadece insanla ilişkisini gösterir. “Patatesin vatanı Amerika’dır, milattan önce
2000’li yıllarda Bering Boğazından geçerek dünyanın diğer yerlerine yayılmıştır.” dediğimizde
onun tarihinden değil, patates bağlamında insanın tarihinden bahsediyoruz demektir.
İnsan alanında, zaman, üç boyutludur: Geçmiş, bugün ve gelecek. Yani insanın bir dünü,
bugünü ve yarını vardır, tarih buradan ortaya çıkmıştır. Eylemlerinden sorumlu olan insanın yapıp
etmelerinin buna göre bir kaydı vardır. Hesap
vereceği önemli konulardan birisi bu zamanı nerede, nasıl ve hangi amaçla harcadığıdır. Zamanla ilgili olarak asıl üzerinde durmak istediğimiz
nokta ise gelecek tasarımıdır. Burada altı çizilmesi
gerekli önemli nokta, açılmış bir zaman bilinci taşıyor görünüyorsa da modern zaman algısının kapalı uçlu olmasıdır. Bu baş döndürücü gelişmenin
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nereye varabileceği konusunda hiç kimsenin bir
kanaati yoktur. Yapılacak şey “bekle ve gör”dür.
Devamlı kurgulamaya çalışılmaktadır, ama bir bütün olarak ele alındığında insanlık hep bu kurgular çerçevesinde ilerliyor da değildir. Yaklaşık 200
yüzyıl önce modernitenin gelecek için öngördüğü
“daha güvenli, daha adil, daha sağlıklı bir dünya”
beklentisi gerçekleşmemiş, aksine yaşanması hayli
zor bir dünya doğmuştur.

Gelecek Tasarımı

30

Başlıkta kullandığımız tasarım, belli bir mekân
ve zaman diliminde neyin, nerede ve nasıl yapılması gerektiğini belirleyen bir yapıp etmeler projesidir. Burada önemli olan neyin, neye göre, nasıl
yapılabileceği veya (duruma göre) yapılmaması
gerektiğidir. Salt mevcut akla göre kurgulanan gelecek, doğası itibariyle sekülerdir. Tasarım ihtiyacı
Tanrının eksikli yaratımının tamamlanışıdır(?).
İşlevi de bu dünyanın daha konfortabl hâle getirilmesidir. Hâlbuki yüksek tipli dinler ve özellikle İslâm açısından gelecek, bu dünya ile sınırlı
değildir. İnsan için nihai hedef, insani eylemler
bakımından bu dünyanın nesnel sınırlarını aşabilmektir. Ne var ki mevcut tasarımlar İslâm’ın ifadeleriyle çoğu kere dünyevidir ve uhra geleceğini
yok sayarak işlemektedir. Bu seküler dünya görüşünün en önemli araçları da bilim ve teknolojidir.
Bunun ikisi de nihai gelecek tasarımına sırf destek
olmazlar değil, olamazlar. Hatta kullanımlarına
göre bir engel bile oluşturabilirler. Esasen hayat
bunlara indirgendiğinde insan bir kozanın içinde
mahsur kalır. Söz konusu kozayı kırıp hayat sürecini yeniden kurmaya yarayan din, saf dışı kalır;
içerde konulacak bir yer bile bulunamaz hâle gelir.
Gelecek tasarımının dinî bir yönü vardır. Burada dinin uzak gelecekte gerçekleşeceğine inanılan ve dünyadan daha iyi bir konumu ifade eden
Cennet düşüncesi örnek teşkil etmektedir. Ancak
modern kültürde cennet, uzak değil, yakın gelecek konumuna alınmıştır. Daha açık bir ifadeyle
cennet öbür dünyada değil, burada fiziksel olarak
gerçekleştirilmek istenmektedir. Tabi bu olumsuz
gelişmeye Hıristiyanlığın ekstra bir katkısından
söz edebiliriz. Bu örnek model, gökyüzündeki
Tanrı devletine veya cennete karşılık bir yeryüzü cenneti tasarımı. Modernite böylece dinlerin
önemli bir temasını elinden alarak insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor.
Büyük bir donanımla yaratılmış bulunan insanın, geçmiş için sükûtu hayalleri mutlulukları

ve pişmanlıkları, gelecek için umutları, vb. vardır. Geçmişi düzeltmek ister. Ama İslâm’ın dışında hiçbir sistemde bunun bir yolu yoktur. Ancak
Allah katında insan eylemlerinin önemli bir yeri
olduğu için tövbe adı verilen bir mekanizmayla
buna imkân tanınmıştır. Yani geçmişin yanlışlarının tashihi yapılabilmektedir. İnsanın yakın ve
uzak gelecek bağlamında umut ve beklentileri için
planlar yapar, girişimlerde bulunur.
Bu genel anlamda şüphesiz Müslümanın da
gelecek için tasarımları vardır. Bu dünyada ahiret
bağlamında kendini konumlandırmak için bir tasarımda bulunur. Ancak bu tasarım modern kültürün literatüründe gelecek tasarımının çok farklı
bir anlam taşımak durumundadır. Modernitenin
gelecek tasarımı kişinin gelecekteki kişisel hayatı için bir plan yapmaktan öte bir şeydir. Sadece
mevcut şartlar dâhilinde kendisi için iyi bir gelecek kurmak değildir. Kendi muhayyel dünyası
için insanlığın tüm hayatına kastetmektir; doğal
olanı bozmak, fıtratı değiştirme girişimlerinde bulunmaktır. Mesela insanlığın sağlığıyla oynayarak
ilaç sanayiinden dev gelirler elde etmek, yapay
anlaşmazlıklar ve savaşlar çıkararak silahlardan
para elde etmek, her alanda insanlığın kan ve gözyaşını paraya tahvil etmektir. Bolca terör üretip,
terörle mücadele ayaklarına yatmaktır. Bildiğimiz
kadarıyla insanlık tarihinin hiçbir döneminde bu
kadar rezil bir dönem yaşanmamıştır.
Modern kültürün bu gelecek tasarımı kurgulara dayanır. Kurgucu modern kültür bu kurgularında varlığın fıtratına ters paradigmalara dayanır. Bu
paradigmaların en başta geleni “yaratılmış olanın
o ilk hâliyle eksikli olduğudur”. Yani başlangıçta
insan dâhil, her şey ilkeldir, vahşidir ve müdahaleye ihtiyacı vardır. Bu yeniden kurgu yaratışta
eksik bulma gibi, Allaha karşı bir küstahlık üzerine oturur. Bu anlayış fıtratı bozmayı bir düzeltme
olarak görür ve böyle görmekle yetinmez, bu yanlışı gücü yettiği kadar herkese dikte etmeye çalışır. (Eş cinsellik dayatması tipik bir örnektir). Bu
kurgunun içinde nihai geleceğe hiçbir atıf yoktur
ve maalesef bu durum insanların çoğuna hiç de
anormal gelmemektedir. “Eğer o hayat varsa bir
başka hayattır, gelecekse gelecektir, bu bugünün
sorunu değildir, vb.” türünden sözlerle geçiştirir.
Aslında modernite geçmişin karşıtıdır, önemli
olan şimdidir. Geçen geçmiştir; şimdi, şimdi zamanıdır. Ne var ki tasarımladığı şimdi bir gelecek
kurgusudur. Onun için olanı değil olması gerekeni, bunun kurallarını ortaya koyar. Bu kuralları
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bir yaratma kuralı gibi yegâne doğruluk ilkeleri
lar tüm olumlu bir anlam yükleme çabalarına rağolarak vazeder. Bu konuda Allah’ın koyduğu kumen sırf lafzi değil, Kur’an’ın konteksinden çıkarallar yetersiz ve geçersizdir. Mesela Allah, insanı
rılabilecek kavramlar değildirler. Üstelik her şeyin
kadın ve erkek olarak iki ayrı cins olarak yaratkaynağı zamandır yargısını çağrıştıran bir dehrilik
mış nizamı buna göre kurmuştur. Ama o söz kokokuyor.
nusu düzeni yıkarak yeni bir sistem oluşturmaya
En çok kullanılan “an” kavramı da sorunludur.
çalışır. Kurgulamada kullandığı en belirgin araç
Geleneksel İslâm kültürünü temsil eden tasavvuf
hayalidir, planlamadaki adıyla ütopyadır. Yani geve kelamda an üzerinde çok durulmuştur. Buna
lecek kurgusu ütopyalarla gerçekleşir. Buna göre
göre an, boyutsuz, bölünmez zaman parçası veya
insanlık için mesela din, aile gereksiz şeylerdir
en küçük hücresi, durmuş ve donmuş vakittir. Bu
bunlar, ne yapıp edip mutlaka kaldırılmalıdırlar
yükleme geri dönüşlü olarak ikincil türden bir yoki antikçağdan beri Platon’dan Thomas Moore’a,
rum alanı açmıştır: Müslüman için asıl zaman anCampenalla’dan Bacon’a kadır. Allah’ın zaman dışılığının
dar din ve aile hepsinin salbir ifadesidir, vb. İşin gerçeği
dırı hedefidir.
bunlar gerçek dışı zorlama
Bu anlatılanlardan da anBir toplum için gelecek
yorumlardır. Kur’an’da üç
laşılacağı üzere aslında bir
tasavvuru masum bir
yerde geçen el-An kelimesi
toplum için gelecek tasavmedeniyet inşası tasarımı
çok açık bir biçimde “şimdi”
vuru masum bir medeniyet
değildir. İlahi kökenli
anlamında kullanılmaktadır.
inşası tasarımı değildir. İlahi
kültün bozuluşu, asıl
“Ey inananlar oruçtan çıktıkökenli kültün bozuluşu, asıl
nız, artık şimdi gece boyunca
gelecek düşüncesinin
gelecek düşüncesinin sabote
eşlerinizle cinsel ilişkide busabote edilişidir. Gerçek
edilişidir. Gerçek bir gelecek
lunmanızda bir sakınca yokbir gelecek tasarımı ancak
tasarımı ancak dine (İslâm’a)
tur...” örneği bunun açık bir
dine (İslâm’a) göre oluşur.
göre oluşur. İslâm; insan,
örneğidir. An’ın (şimdinin)
İslâm; insan, toplum
toplum ve tabiatı ilahi iraayrıca bir kavramsallaştırve tabiatı ilahi iradenin
denin katalizörlüğünde birmaya ihtiyacı olmadığı gibi,
katalizörlüğünde birleştiren
leştiren barışçı bir sistemdir.
bundan bahsedile geldiği
barışçı bir sistemdir. Esasen
Esasen İslâm kelimesi de bagibi bir kuram türetmek de
İslâm kelimesi de barış yolu
rış yolu demektir. Onun için
mümkün görünmüyor. Budemektir. Onun için sahte
sahte gelecek tasarımlarının
rada önemli olan, olsa olsa,
gelecek tasarımlarının en
en sevmediği oluşum, dindir
geleceği görmezlikten gelmesevmediği oluşum, dindir
(özel olarak İslâm’dır), ailemek kaydıyla, Müslümanın
(özel olarak İslâm’dır), ailedir.
dir. Çünkü bunların kurguya
şimdi’si üzerine bir açıklama
müdahale gücü vardır. Gegetirebilmektir. Ama bu, orlecek tasarımı varlığın doğal
talıklarda gözükmemektedir.
seyrine bir müdahaledir. Ama pek çok yeni kurGeldiğimiz nokta açısından baktığımızda bir
gulama temeldeki asıl gerçeğe ters düşer. PeygamMüslüman olarak şu üç soruya sağlıklı cevaplar
berlerin görevi buna müdahale etmek olmuştur.
bulabilmemiz gerekir:

İslâm da Zaman Algısı
Müslüman için zaman tek boyutlu değil; geçmiş, şimdi ve gelecek, üç boyutludur. Ne var ki
kanaatimce tarihte de zaman tasarımımız sağlıklı
olmamış, farklı dünya görüşlerinden ödünç alınmış zaman tasarımlarıyla idare edilmiştir. Müslüman için de üç boyutlu olan zaman, Ülgener’in
de tespitinde olduğu gibi çoğu kere tek boyutlu
görülmüştür. Mesela geleneksel kültürümüzde sık
kullanılan ibnü’l-vakt (vaktin/ zamanın oğlu) ve
ebu’l-vakt (vaktin/ zamanın babası) gibi kavram-

a) Dün ne idik, yeryüzünde yerimiz, konumumuz ne idi, bunu ne dereceye kadar yerine getirebildik. Herhâlde tozpembe bir dünyamızın olduğu söylenemez. Ama D. Shayegan’ın iddia ettiği
gibi tarihte tatilde de değildik. Cevaplandırılması
gereken soru dünün artıları ve eksileri nelerdi?
b) Şimdi ne hâldeyiz, neredeyiz, bulunduğumuz yer tüm değişimlere rağmen dünün bir devamı mı? “Şimdi” tasarımız dünümüzle ne kadar
uyumlu, yoksa patolojik biçimde yok mu sayıyor. Devamı ise bir gelişme çizgisine sahip miyiz?
İnandığımız cennet şimdi, burada mı, sırf kon-
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fortabl bir hayat hedefi, inanç dünyamızla nasıl
bağdaştırılabilir, fakirlik bir tercihimiz mi olmalı
değilse ne yapmalı, vb. soruları çoğaltabiliriz.
c) Gelecek nedir ki sırtımızı ona dayayalım?
Göründüğü kadarıyla gelecek de, bu günün araçsal yapıları olan ve başta ahlak olmak üzere hiç bir
insani öze destek vermeyen bilim ve tekniğin üzerinde yükselecektir. Esasen Müslümanlar arasında
geleceği ifade eden istikbal kelimesi de bu anlamda kullanılmaktadır. Uğrunda bütün enerjimizi
harcadığımız soy ağacımızın son yaprakları olan
çocuklarımızı istikbale hazırlıyoruz. Bu istikbal
bize ait bir gelecek tasarımı değil, modernitenin
bize dikte ettiği ve itiraz edemeyeceğimiz bir gelecek tasarımıdır. Bunun sağlıklı bir cevap olmayışının nedeni, bugüne ve geçmişe ait soruları sağlıklı
bir cevaba ulaştıramayışımızdan kaynaklanır. Eğer
geldiğimiz nokta, bir zoolojik varlık konumuysa,
gelecek tasarımımız, daha iyi yiyip içeceğimiz bir
ortamın sağlanmasından ibaret demektir. Bunun
için ise fazlaca bir özgürlüğe bile gerek yoktur.
Demokrasi, insan hakları gibi bizi çepeçevre kuşatan sloganların verdiği keyif bize yeter. “Hapishane özgürlüğü” de sonuç olarak bir özgürlüktür,
özgürlük hapishanesinde yaşıyormuşuz, dert mi?
32

Müslümanın Gelecek Tasavvuru
Müslümanın edna (yakın) ve uhra (uzak) olmak üzere iki geleceği vardır. Birincisi dünyada
hemen yaşamakta olduğu fiilî gelecek, dünya
gerçekliğidir. Edna, ilk, önceki, yakın anlamına
gelmektedir. Kelime temsil ettiği dünya ile aynı
kökten gelmektedir. İkincisi yaşanacağına mutlak inandığı, mevcut hayat ötesi uzak gelecektir.
Diğeri, sonuncusu anlamına gelen uhra ahiret
ile aynı kökten gelmektedir. Birincisi önemsiz
değildir ama gerçek istikbal budur. Müslümanın diğer insanlardan farkı, yakın gelecek içinde
kulaç atarken ikincisini unutmamak, ednanın
içinde kaybolmamak, bu yaşantıyı uhraya tahvil
edebilmektir. Ne var ki, bir mazeretimiz olamaz
ama modernite adı verilen, insanlık tarihi içinde
en pagan (müşrik) kültürlerinden birisinin içinde
pek de rahatsızlık duymadan yaşıyoruz.
Aslında Müslümanın, yaşamakta olduğu hayatını düzenlemesi, geleceği ile ilgili tasarımlarda
bulunması gerekir. Eğer biz mevcut hayatımızı ve
geleceğimizi tasarımlayamıyorsak birileri bu boşluğu kendi ütopyalarıyla dolduracak demektir ki
bugün Müslümanların yaşadığı olumsuz gerçeklik
de budur. Tabi, ütopya dediğimiz bu kurgu ilahi iradenin hilafına, beşerin ilahlık iddiasından

başka bir şey değildir. Asıl putperestlik de budur,
sırf önce tapılan sonra yenen helva töreni değil.
Kısacası, ilahi mesajdan koparılmış gelecek tasarımı, insan egosunun üretebileceği bir kurgudur
ve çoğu kere insanı mutlu da etmez. Tabi İslâm’da
öncelikli olan şimdidir, şimdinin içininim doldurulmasıdır.
Bilge insan Arnold Toynbee’ye göre zaman konusunda 4 temel eğilim vardır:
1- Çok uzak bir geçmişe sığınan arkaistler, bir
başka ifadeyle geçmişle teselli bulan zealotlar.
Bunlar tüm güzelliklerin bir daha dönmemecesine
geride kaldığını düşünürler.
2- Tüm güzelliklerin gelecekte olduğunu gelecekçiler. Bunlar, söz konusu mutlu geleceğin, geçmişten ne kadar uzak kalınırsa o nispette gerçekleşeceğini sanan hayalperestlerdir. Toplumu sadece
bu muhayyel geleceğe doğru yönlendirmekle kalmazlar, toplumları bunu kabule zorlarlar.
3- Bir biçimde zaman dışında kalmak isteyen
uzletçiler. Bir kenara çekilerek kişisel bir kurtuluş yolu izleyen bu mutsuz ve umutsuz uzletçiler,
selametin, zaman dışında kalmakta olduğunu ve
bunun gerçekleşebileceğini sanırlar.
4- Tanrısal tecelliye uyarak doğal gelişmeyi
kabul edenler. Bizzat düşünürün de katıldığı bu
kesime göre zaman bir üst plan gereğince akıp gitmektedir. Buna hayali ve fantastik yollarla müdahale etmek çözüm değil, sorun üretmek demektir.
İslâm, dördüncü yola hayli yakındır. Gerçekten de her şey nihayetinde bir ilahi planın eseridir.
Ancak işin içine insan iradesinin girdiği yerde ona
düşen bir sorumluluk ve bunun neticesi olarak bir
müktesebi vardır. Onun için insan bir kenara çekilemez. Daha açık bir ifadeyle Müslüman oturup bu
Tanrısal tecellinin olup bitmesini beklemez; yine
ilahi iradenin bildirdiği ilkeler doğrultusunda bir
gelecek tasarlar ve eylemlerde bulunur. Yani söz
konusu bu tasarım, gelecekçilerin yaptığı gibi insan
fıtratını ıskalayan, çıkara dayalı ve keyfi olamaz.
Yine İslâm’a göre zamanlama bakımından ne
geçmiş ve ne de gelecek mutlak iyi, güzel ve doğrunun kaynağı olamaz. Doğrunun kaynağı zaman
değil, ilahi mesajlardır. Buna dayanmayan geniş
kapsamlı eylemler çoğu kere sorunludur. İslâm,
bu konuda yapılmaması gerekenlerin altını sıklıkla çizer. Bunların en belirgin olanları; fitne, fesat,
fücur, nifak, yalan ve zulümdür. Bunlar rasyonel
bir kurgu düzenbazlığının öncelikli olarak kullandığı ilkelerdir. Bunlar aşılmadan insani bir gelecek
tasarlamak mümkün değildir. Bu günkü dünyanın hâli bu yargıyı doğrulamaktadır.
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Yeni Bir Gelecek Umudunu
Diri Tutabilmek
Gelecek, geçmişin mirasından ve bugün yaşadığımız tecrübe üzerinden inşa
edilecektir. Bugün başımıza gelenler dün yaptıklarımızdan dolayıdır. Bugünü
doğru yaşamayanlar, bugünü ihya edemeyenler, geleceği de kaybederler. Geçmişte
ve bugün yaşadıklarımız geleceğimizin referansı olacak, geleceğimizi bugün
yaptıklarımız belirleyecektir. Dolayısıyla, gelecek tasavvuru mevcut durumun ve
bunun arka planını oluşturan medeniyet hafızasının iyi araştırılmasını gerektirir.

Metin ALPASLAN

Y

akın geçmişte Fransa
Cumhurbaşkanı
Macron’un İslâm’ın kriz yaşayan bir din olduğu iddiası
çok geniş bir yankı bulmuştu. Macron’nun içine düştüğü zihniyet çarpıklığını
ve ideolojik bir fanatizmle
İslâm düşmanlığı yaptığını
biliyoruz. Ancak çuvaldızı
kendimize batırırsak, bugün İslâm dünyasının
derin bir siyasi, hukuki ve ekonomik krizin içerisinde olduğu inkâr edilemeyecek bir gerçektir.
Bugünkü zillet hâline nasıl gelindi? Kur’ân
terk edilmiş bırakıldı. Allah’ın ipine topluca sarılmaktan uzaklaşıldı. Hz. Peygamber’in örnekliği
terk edildi. İtaat, ibadet ve kalp Allah’tan gayrısına tahsis edildi, Heva ve heves ilahlaştırıldı. Dine
öncülük eden bir kısım kanaat önderleri, üstatlar, İslâm ile ilgili birtakım yanlış yorumları, felsefi yaklaşımları, vehimleri, mezhebi taassupları
Kur’ân’ın ve Resûl’ün önüne geçirdiler. Dünya
gerçekliğinde karşılığı olmayan söylemler, hayalcilik, hakikati eğip bükme gibi hususlar din anlatısına egemen oldu. Dini düşünce, yaşadığı çağla
ve insanların ihtiyaçları ile ilgilenip canlı kalmak
yerine, hayali bir başlangıç noktasında donduruldu. Çünkü biz asr-ı saadetin gerçek ve sahih yönü
ile değil işimize gelen yönleri ile ilgilenir, kullanır
olduk.

İslâm Dünyası’nda Zorluklar
Karşısında Çaresizlik…
İslâm’daki
kardeşlik
anlayışı coğrafi sınırları,
ulusal kimlikleri, etnik ayrılıkları aşan bir kardeşlik
anlayışı olmasına rağmen
İslâm ümmetinin başsız
kalmasından dolayı ümmet
vahdetini kaybederek parçalandı. Ümmet bilincini kaybeden Müslümanlar
kavimlere bölünerek batılı emperyalistlerin elinde kolay yutulan küçük lokmalar hâline geldiler
Geleceğimizi kavmimizde, mezhebimizde, ulus
devletimizde aramak gafletine düşüldü. Bu şeytan
aldatmacayla tuzağa düşüldü, tüm cahili hayat
tarzı ümmeti kuşattı ve sömürgeleşmeye müsait
hâle getirildi.
İslâm dünyasının yaşadığı kriz, çarpık siyasi
temsil ve adaletsizlik merkezli yapısal ve kurumsal bir krizdir. Otoriter devlet yapıları, yükselen
değişim, adalet ve siyasi temsil taleplerini karşılamada aciz kaldı. Başta petrol rantı ile lüks ve israf
içinde yaşayan ülkeler olmak üzere bütün İslâm
dünyasında üretime dayanmayan ekonomik sistemler, yoğun genç nüfusa yeni istihdam alanları
üretemedi ve adil bir gelir dağılımı sağlayamadı.
İslâm’ın muhtevası modern kapitalist değerlerle doldurularak dönüştürüldü. Siyaset, ekonomi,
sosyal ve hukuki alanlardaki iddialardan vazgeçilip küresel kapitalist sisteme eklemlendi. Bunun
sonucunda, yaşanan düzenin müdafiliğini yapa-
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cak bir Müslüman kesim oluştu. İslâm toplumları
yaşamakta oldukları psikolojik ve entelektüel kriz
içinde debelenmektedirler. Bugün İslâm dünyasının karşı karşıya olduğu sorunların temelinde itiraz etmeden kabullendikleri Batılı modernite ile
İslâm arasındaki uyumsuzluk yatmaktadır.
21. yüzyıla birçok karmaşık sorunla giren
İslâm dünyası, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve tek
kutuplu dünyanın ortaya çıkışıyla beraber dünya
gündemine getirilen Samuel Huntington’ın meşhur “Medeniyetler Çatışması” iddiasıyla, terör belasını besleyen bir kaynak olarak gösterilmiş ve
her türlü saldırıya açık bir alan hâline getirilmiştir.
İslâm dünyasının içinde bulunduğu şartlara
baktığımızda, medeniyetler arası çatışmadan
öte bölge içi çatışmalar
Müslüman toplumları
zaafa düşüren bir tehlike olarak önümüzde
durmaktadır.
Bizim
birlik olmamızı, birlikte hareket etmemizi
istemeyenler, her türlü
fitne kazanını kaynatmaya devam ediyorlar.
Düşmanın tuzaklarına
bilerek veya bilmeyerek alet olan içimizdeki
beyinsizlerin, kifayetsiz
muhterislerin ve satılmış ruhların işledikleri
fiiller nedeniyle coğrafyamızda bir kargaşa
yaşanmaktadır.
100 yıl önce, Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkarak tasfiye edenler,
şimdi de yeni planlarını uygulamak için yurtlarımıza bütün güçleriyle vahşice saldırıyorlar. İslâm,
insanlık için bir umut olmasın ve bir daha ayağa
kalkmasın diye her tarafı yerle bir ediyorlar. Kendilerinden başkasını insan tanımayan ahlâk, fazilet ve merhamet yoksunu bu yamyam sürüleri,
hayvanlardan da aşağı suçları irtikâp edebiliyorlar. Küresel hegemonyalarını tehlikeye sokacağını
düşündükleri büyük İslâmî meydan okumayı ortadan kaldırmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Totaliter zulüm rejimlerden kurtulmanın
mücadelesini vereceğini düşündükleri İslâm dün-

yasının gerçekleştireceği bağımsızlık mücadelesini
engellemek istiyorlar.
Temelinde tevhid, adalet ve ahlak olan İslâm
dini, insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunları
çözebilecek dinamiklere sahip olmasına rağmen,
maalesef Müslümanlar bugünkü dünyaya bir düşünce ve eylem sistemi teklif edememektedirler.
Yakıp yıkılıp viran edilmiş, yurtları kana bulanmış, birbirine düşman edilmiş, dünyada bir hüsran yaşayan Müslümanların, “birbirlerinden başka
velilerinin olmadığına” dair imanlarını tazelemeleri gerekiyor. Allah’tan başka veli edinenlerin
hâlinin hem bu dünyada hem de ahirette hüsran
olacağını akıllarından
çıkarmamaları gerekiyor.

Bölgemizdeki Değişim
Sürecinde Müslümanların
Durumu
Tunus’ta
ortaya
çıkan bir kıvılcımla,
toplumun birikmiş öfkesinin patlaması sonucu başlayan ve Arap
Baharı olarak nitelenen
halk
ayaklanmaları
ile tağutların devrileceği sanıldı. Hâlbuki
bu
ayaklanmaların
yıkacağı despot yönetimlerin yerine ne getirileceği konusunda
Müslümanların ne bir
bilgileri ne bir planları ne de hazırlıkları
vardı. Üstelik bu ayaklanmalar, önceden devşirilmiş olan Batıcı generallerin kontrolünde
başlamıştı. Emperyalistler bu hareketleri yönlendirmek için güdümleri altındaki asker, yargı,
istihbarat, polis, bürokrasi, ekonomi ve medya
gibi imkânlarını çoktan devreye sokmuşlardı bile.
Arap Baharı sürecine baktığımız zaman, gelişmelerin doğru okunamadığını, yanlış yöntemlere başvurulduğunu, hazırlıklı olunmadan silahlı
mücadeleye girildiğini, mevcut çürümüş sistemi
tamir edecek çözümlere gidildiğini görüyoruz.
Bunun sonucunda hem sistemler değiştirilemedi
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hem de Müslümanlar büyük bedeller ödemek zorunda kaldı. Bu eli kanlı diktatörlerin neden bu
kadar kolaylıkla makamlarını terk ettikleri düşünülüp akıl edilmedi.
Tunus’ta NAHDA hareketi en fazla oyu almasına rağmen hükûmeti, sosyal demokrat, liberal,
laik ve solcu partilerle uzlaşarak paylaşmayı tercih
etti. Çünkü ordu ve bürokrasi hâlâ ülke yönetimine ve denetimine hâkimdi. Mısır’da, halk Muhammed Mursi’yi seçmesine ve yeni anayasayı %65
oranında onaylamasına rağmen, darbeciler hem
Mursi’yi görevden alıp hapse attılar hem de anayasayı yürürlükten kaldırdılar. Yani Müslümanlar
seçimleri kazansa dahi iktidarı devam ettirmek
imkânını bulamadı. Zira bu coğrafyadaki orduların neredeyse tümünün emperyalizm tarafından
devşirilmiş olduğu ve bölgede emperyalizm adına bir işgal ordusu gibi görev yaptıkları göz ardı
edildi.
Daha önce benzer müdahaleler Cezayir ve
Filistin’de yaşandı. Cezayir’de FIS %85 oy alarak
iktidar olduğunda, başta Fransa olmak üzere batılı ülkelerin desteğiyle işbirlikçi orduya hemen
darbe yaptırıldı ve akabinde çıkan olaylarda 200
bin Müslümanı katlettiler. ABD eski Savunma Bakanı yardımcısı olan ve kamuoyunda ‘Karanlıklar
Prensi’ ismiyle ün yapan Richard Perle, An End
to Evil (Şerre Son)1 kitabında “Seçimler 1991’te
Cezayir’de denenmiştir. Orada yozlaşmış statükonun yerini az daha köktendinciler alıyorlardı.
Böyle bir sonuç kabul edilemez.” diye yazıyordu.
Filistin’de halkın %65 desteğini alan HAMAS’ın
Filistin’in tamamında hükûmet olması engellendi
ve Gazze’ye hapsedildiler. HAMAS’ı destekleyen
Müslüman halk kuşatma, ambargo, saldırı ve katliamlarla büyük acılara ve zulümlere maruz kaldı.
Ne acıdır ki, İslâm dünyasında iktidar, özgür
bırakılmış, dileyenin sahip olabileceği bir güç
değildir. Arkasında ordular ve farklı emperyalist
güçler vardır. Afganistan cihadında söz sahibi olan
Hikmetyar, Burhaneddin Rabbani, Ahmet Şah Mesut gibi isimlerin hiçbiri Afganistan’ı yönetemedi.
Kimsenin tanımadığı ve Afganistan cihadında adı
bile geçmeyen, ABD’den getirilen Karzai ülkenin
başına geçirildi.
1

Türkçesi için bk. Richard Perle, David Frum, Şeytana Son/
Terörde Savaş Nasıl Kazanılır?, çev. Gökçe Kaçmaz, Truva
Yayınları, İstanbul, 2014.

Türkiye’nin Manzarası
Türkiye’yi yönetenlerin din konusunda ortaya koyduğu pragmatik ve idare-i maslahatçı
tavır, milliyetçi ve devletçi söylem İslâmcılığının
giderek muhafazakarlığa kaymasına sebep olmuştur. Sığ zihinsel yapısı ve ötekileştirici tavrıyla
muhafazakârlık ve sistem içi hükûmet olma anlayışı sorunların kökenlerine inmeyi engellemiştir.
İslâmcılığı “muhafazakâr demokratlık” içine sıkıştırmanın, neoliberalizmi İslâmcı kılıf ile yaygınlaştırmanın yıkıcı sonuçlarını korkarım çok uzak
olmayan bir gelecekte görebiliriz.
Ülkemizde yaklaşık 100 yıldır tahakkümünü
sürdüren Kemalist-seküler-kapitalist-ulusalcı devlet tıkanmış ve çürümüştür. Sistem içi hükümetler
hak-batıl karışımı sistemin restorasyonu ile oyalanırken, yaşanan kirliliği ve istikamet krizini üzülerek müşahede ediyoruz. Sistemin sahipleri artık
halkı kandıramadıklarını anladıkları için değirmenlerinin işletme hakkını, bekçiliğini ve tamir etme
görevini halkın inanabileceği bir kesime verdiler.
Böylece, zora dayalı laikçilik ve sopa politikaları
yerine, havuç politikalarıyla gönüllü sekülerleşme
teşvik edilmeye, siyasi ve ekonomik desteklerle
sistemin devamını sağladılar.
Türkiye’de, küresel kapitalist sisteme uyumlu,
bireysel ibadetler alanına indirgenmiş, ekonomik,
kültürel, siyasi ve hukuki alanlarda hayatı düzenleme iddialarından vazgeçilmiş bir din algısı
ile yola devam edilmektedir! Kimsenin memnun
olmadığı, sıkıntıların yumak yumak büyüdüğü
mevcut gidişatı değiştirecek bir çıkış yolu bulmak
yerine yapılan icraatlar mevcut statükoyu tahkim
etmenin ötesine geçemiyor.
İktidarı ve muhalefetiyle tıkanmış olan siyaset, nasıl bir Türkiye vizyonu düşündüklerini, iç
ve dış meselelere nasıl yaklaştıklarını, ekonomiyi
nasıl düze çıkaracaklarını, ahlaki yozlaşmayı nasıl engelleyeceklerini açıklamak yerine, enerji ve
mesailerini ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan seçimlere nasıl bir ittifak kompozisyonuyla
katılacaklarına hasretmiş durumdadırlar. Mevcut
siyaset ve ittifak anlayışları siyasal kilitlenmeyi
beslemektedir. Türkiye’de siyaset, toplumdan,
toplumun ihtiyaçlarından ve toplumun gerçek
gündeminden kopuk bir vaziyette, siyaset baronları arasında bir kayıkçı kavgasına dönüşmüş durumdadır.
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Yozlaşmış ve köhnemiş devlet yapısı ile giderek beklentileri artan toplum arasındaki karşılaşmanın bir çatışma ve kaos ortamına dönüşmemesi
için, geldiğimiz bu kritik kavşakta realist, ciddi,
cesur bir muhasebeye ve bu muhasebe sonucunda kuşatıcı bakış açılarına ve çözüm tekliflerine
ihtiyaç vardır.
Arap dünyasındaki ihanet rejimleri dışında,
genel olarak ümmet arasında, Türkiye’ye karşı
jeostratejik konumundan, tarihi mirasından ve
son yıllarda yaptığı askerî ve siyasi hamlelerden
kaynaklanan bir takdir ve hayranlık hissi vardır. İslâmî hareketler, bu güçten cesaret alıyor ve
Türkiye’ye yöneltilen eleştirileri kendilerine karşı
yapılmış hamleler gibi görüp, Türkiye’nin yanında yer alıyorlar. Bu gelecek için umut verici bir
durumdur ve bu nedenle Türkiye ortaya koyacağı
modelle sınırlarını aşan bir etkinlik üretmek zorundadır.

İslâm Coğrafyasında Yaşananlardan
Yeterince Ders Alabilmek
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Hâlihazırda İslâm âleminin içinde bulunduğu
durum karamsar bir tablo çizmektedir. İslâm coğrafyasında yaşananlara baktığımızda Müslümanların yaşadığı hâl bir umutsuzluk hâlidir. Birçok
Müslüman, bugün karşı karşıya bulunduğumuz
baskılar, tehditler ve temel sorunlarla hesaplaşma
ihtiyacı duymayacak kadar duyarsızlaşmıştır. Evrensel bir İslâm anlayışında şu an ümmet arasında bir mutabakattan ziyade birbirinden çok farklı
görüşlere sahip yapılanmalarla muhatabız. Hem
farklı ülkelerdeki İslâmî hareketler arasında hem
de aynı ülke ve hatta aynı örgütsel yapı içerisinde
ciddi yaklaşım farklılıkları olduğunu görüyoruz.
Bu yüce dinin ulvi hedeflerinden hayli uzak, çeşitli gruplar ve anlayışlar peydah olmuştur.
Ancak, insan umutlarıyla, hayalleriyle, idealleriyle yaşar. Yahya Kemal “insan âlemde hayal ettiği
müddetçe yaşar” diyor. Hayaller istek ve ideallerimizin bir yansımasıdır. Hz. Ali, “Hayallerinize
dikkat edin fikirleriniz olur, fikirlerinize dikkat
edin davranışınız olur. Davranışınıza dikkat edin
alışkanlıklarınız olur, alışkanlıklarınıza dikkat
edin, ahlakınız olur, Ahlakınıza dikkat edin kaderiniz olur.” buyuruyor. Kendisini geliştirmek
isteyen, görmek istediği yeri arayan insan hayal
eder. İnsanı ve toplumu harekete geçirecek duygu, sıkıntının geçici olduğuna inanmak ve müca-

dele neticesinde sıkıntının yerine ferahlık geleceği
umududur. İnsan umutları, hayalleri, idealleri ile
hayata tutunur. Geleceğe dair umutları kaybolan
insan dinamizmini ve yaşama heyecanını kaybeder. Müslümanlar geçmişte cahili bir toplumdan
muhteşem bir medeniyet ürettiler. İslâm, rahmetiyle, adaletiyle insanların fevç fevç ona yöneldiği
bir din oldu. Ayrıca, ülkemizde ve İslâm coğrafyasında, Allah’ın kitabına, Resûlü’nün yoluna inanan ve bu yolda gayret gösteren insanların varlığı
çaresizlik hissimizi bir nebze de olsa teselli ediyor.
Bu nedenle, umudumuzu kaybetmeden, öncelikle içinde bulunduğumuz durum üzerinde düşünmek, yüzleşmek, toplumsal ve siyasal değişimin
imkânları üzerinde konuşmak ve bu süreci derinlemesine analiz etmek zorundayız.
Bu marazi hâlin kendi kendine olmadığını,
bunun içerden ve dışarıdan kaynaklanan sebeplerinin bulunduğunu, bunların bir sürecin sonucu
olduğunu kavramamız gerekiyor. Hastalığı tedavi
etmek istiyorsak ve geleceği yeniden inşa etmek
gibi bir derdimiz varsa, önce geçmişi ve sonra
bugünü konuşmak ve değerlendirmek gerekiyor.
Maziyle iftihar ederek geçmişe hapsolma hastalığından kurtulmalıyız, geçmişin tecrübelerden
dersler çıkaran, onları değerlendiren bir yol izlemeliyiz. Tarihten hem hesap soran hem de tarihe
hesap veren bir geriye dönüş bilinciyle hareket
etmeliyiz. Ne hamaset yapalım ne de tarihi tecrübeyi yok sayma gayreti içerisinde bulunalım. Gelecek, geçmişin mirasından ve bugün yaşadığımız
tecrübe üzerinden inşa edilecektir. Bugün başımıza gelenler dün yaptıklarımızdan dolayıdır. Bugünü doğru yaşamayanlar, bugünü ihya edemeyenler geleceği de kaybederler. Geçmişte ve bugün
yaşadıklarımız geleceğimizin referansı olacak ve
geleceğimizi bugün yaptıklarımız belirleyecektir.
Dolayısıyla, gelecek tasavvuru mevcut durumun
ve bunun arka planını oluşturan medeniyet hafızasının iyi araştırılmasını gerektirir. Geçmiş ve bugünle sağlıklı bir ilişkimiz olmadan geleceği inşa
etmek mümkün olmayacaktır. İbn Haldun “suyun
suya benzemesinden daha çok geçmiş hâle ve geleceğe benzer”2 diyor. Yani geçmiş ve şimdinin hakikatini bilirsek gelecek bize kapılarını açacaktır.
2

İbn Haldun, Mukaddime, Cilt 1, çev. Süleyman Uludağ,
Dergâh Yayınları, İstanbul, 1985, s 166.
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Müslümanlar İçin Nasıl Bir Gelecek?
Müslümanların gelecek tasavvuru nedir? Mevcut İslâmî çalışmalar geleceğe ilişkin bir umut veriyor mu? Dünyaya ilişkin bir tahayyülleri var mı
ve bu ne kadar gerçekçi? İnsan doğasının, cinselliğin sorgulanır hâle geldiği, tıp teknolojisinin fıtrata yöneldiği, genetik ile ahlak arasındaki ilişkinin
sorgulandığı bu çağda günümüze ve geleceğe nasıl
bakacağız? Müslümanlar olarak dünyadaki değişimleri nasıl okuyacağız? Girdiğimiz “dataizm”
çağında liberal ahlak, dijitalleşme ve mahremiyet üzerine ne söyleyeceğiz? Emperyalist güçlerin
kendi menfaatleri istikametinde eksen belirlemeye
çalıştığı bir dünyada, Ortadoğu ve İslâm dünyası
nasıl şekillenecek? Bütün bu gelişmeler Türkiye’yi
nasıl etkileyecek? Bu gibi soruları çoğalttığımızda
şu anda gelecek hakkında bir şey söylemenin zor
olduğunu görüyoruz. Bu konuların dikkatle düşünülmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir.
Batıda düşünce kuruluşları harıl harıl çalışıyor, her türlü bilgiyi topluyorlar. Medya ve sosyal medyadaki verilerden yola çıkarak insana ait
her şeyi kontrol etmeyi, insanları yönlendirmeyi,
geleceği şekillendirmeyi planlıyorlar. Geçmişin
ve bugünün bilgisinden yola çıkarak geleceği en
doğru şekilde bilme ve insanları diledikleri gibi
yönlendirme çabası içerisindeler. Hatta bazı kurumlar yaptıkları reklam, kamuoyu araştırması,
algı yönetimi, toplum mühendisliği ve benzeri
çalışmalarla yarın neyi tercih edeceğimizi belirliyorlar. Byung Chul Han “ikinci aydınlanma salt
verilerle işleyen bilginin devridir.” diyor.3
Dünyaya hâkim olmak isteyenler, insanları istedikleri gibi kontrol edebilmek için her şeytanlığı
düşünüyorlar. Covid-19 salgınını kullanarak küresel sisteme uygun, her yönüyle dijitalleşmiş, bulunduğu yerden tüketen, sisteme başkaldırmayan
itaatkâr toplumlar oluşturma hedefleniyor. Küresel egemenlikte yeni vizyonlarını ortaya koymak
için, bir taraftan Covid-19 salgının küresel ekonomiye etkilerini, diğer taraftan çevresel, sosyal
ve teknolojik gelişmelerin oluşturduğu karmaşık
sorunlar karşısında “Büyük Reset, Dördüncü Sanayi Devrimi, Kapsayıcı Kapitalizm” gibi konuları
tartışırken, Müslümanlar olarak gelişmeleri seyretmek yerine, gelecek vizyonumuzu konuşmamız gerekiyor.
3

Byung-Chul Han, Psikopolitika: Neoliberalizm ve Yeni
İktidar Teknikleri, çev. Haluk Barışcan, Metis Yayıncılık,
İstanbul, 2020, s.64.

Küresel güç rekabetinde yeniden şekillenen
dünya, her geçen gün barıştan, huzurdan, güvenden ve ekonomik imkânları hakça paylaşmaktan
uzaklaşmaktadır. Yetersiz, dengesiz, adaletsiz ve
çifte standartlı ahlâksız uluslararası sistem, insanlığı fıtrattan uzaklaştırırken, Bakara 11’de zikredildiği gibi yeryüzünü “ıslah” ettiklerini iddia
etmektedirler. Ancak, dünyanın bir ıslah durumundan çok uzaklarda olduğu inkâr edilemez bir
gerçektir. Dünya bilim ve teknoloji alanında ciddi
gelişmelere sahne olurken, insani değerler aynı
ölçüde gelişmiyor. Sömürü ve kapitalist tüketim
sisteminin yaygınlaşmasıyla tüm insanlık karşı
konulması zor bir abluka altına alınmıştır. Daha
fazla kâr elde etmek için her türlü yolu mubah
gören Makyavelist kapitalist küresel dünya çetesi,

Müslümanların güçlü bir örgütlenme
ve nitelikli projelerle yaygın bir
çalışma içine girmeleri gerekmektedir.
Adaleti, ehliyeti ve insanı esas alan
bir sistemin inşası için, toplumsal
sorunlarla ilgili konularda, uzmanların
görev alacağı komisyonlar kurularak,
siyasal, kültürel, hukuki ekonomik ve
sosyal alanlara ve sorunlara yönelik
çözüm projeleri hazırlanmalıdır. Tüm
boyutlarıyla düşünülüp tasarımlanmış
organizasyonlar başarıyı getirir.

insanların elindekini gasp etmiş, zihinlerini kirleterek iradelerini elinden almış, çevreyi tahrip ederek dünyanın zenginliklerinin gelecek kuşaklara
bırakılmasını riskli hâle getirmiştir.
Allah’ın hayata müdahalesinin engellendiği
ve hayatın dışına itildiği bir dünyada, gücü ele
geçirenlerin insanlara tahakküm ettiği, adaletle
muamele edilmediği, emanetin ehline verilmediği
sistemlerde zulüm, sömürü, haksızlık ve adaletsizlik kaçınılmaz olmaktadır. Benzer sorunların
her yerde baş göstermesi farklı medeniyet paradigmalarını, farklı opsiyonları alternatif bir çözüm
olarak gündeme getirmektedir. İşte bu noktada,
yeni bir ihya ve inşa hareketine muhtaç olan dünyamızda İslâm tek vaz geçilmez çaredir. Bu sorunlara duyarlı Müslümanlar, adaleti ve ahlâkı düstur
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edinerek, gelecek için stratejik olarak hazırlanarak
gelecek tasavvurunu oluşturabilirler.
Arap Baharı’nın kışa dönmesi nedeniyle yaşanan acılar, Arap kamuoyunda toplumsal farkındalığın artmasına, ciddî arayış ve tartışmaların
başlamasına yol açmıştır. Ancak, Müslümanların
gelecek tasavvurunun Türkiye’de ve İslâm dünyasında henüz cılız ölçekte tartışılmakta olduğunu görüyoruz. Müslümanlar son iki yüz yılda
dünya siyasetinde etkisiz bir durumda kaldıkları
için maruz kaldıkları ataleti üzerlerinden atacaklarına, yeni bir medeniyet inşa edeceklerine ve bu
imkâna, bu güce, bu potansiyele de sahip olduklarına inanmaları gerekiyor.
Canlı kalmak ve dünyayı yeniden inşa etmek
için ilke ve değerlere yaslanarak hareket etmek zarureti vardır. İslâm, hak ve hakikate tanıklık eden
bir dindir. Ümmetin artık, yozlaşmış, çürümüş ve
aklı kilitleyen “imamet ve saltanat” tasallutundan
kurtulması gerekiyor! Fitne ve istikrarsızlıklar
karşısında geliştirilmiş zaruretler fıkhından, ehveni şer anlayışından kurtulması, yeni zamanların
imkânlarına, tarihin yeni ve farklı okumasına geçiş yapması gerekiyor. Kur’ân’a ve Peygamber’in
ameli sünnetine dayanan İslâmî bir çözüm geliştirme fikir ve çabasına yönelmesi, buna uygun bir
söylem geliştirmesi gerekiyor.

Müslümanca Konuşmak Yetmiyor,
Müslümanca Yaşamak Gerekiyor!...
İslâm, insana, iman ve salih amel üzere yaşama, insanlık için örnek ve şahit olma hedefini gösterir. İslâm’ın o muhteşem ümmet bilinci, millet
sistemi ve de adalet anlayışı ile yüzyıllarca barış,
adalet ve kardeşlik iklimine dönüştürdüğü bu
toprakların dirilişi, ayağa kalkışı ve tekrar adalet
yurdu olmasının yolu, fıtrat, ahlak, hukuk, iman
kardeşliği üzerine İslâm’a ram olmaktan geçmektedir. Yeni bir gelecek umudunu diri tutacaksak,
kavim, mezhep, ulus devlet taassubu gibi cahiliye kirlerinden arınarak, İslâm’ın evrensel değerleri ve amaçları üzerinden bir gelecek tasavvuru
için çalışmak gerekiyor. Yitirdiğimiz ümmet olma,
kardeşlik, birr ve takva üzere İslâmî kimliğe yeniden sahip olmaya çalışmalıyız. Allah’ın “salih”
kullarının yaşatacağı İslâm’ın evrensel değerleri,
insanlığı yüceltecek ve dünyayı barışa ve güvenliğe ulaştıracak değerlerdir.
Bugün içinde yaşadığımız toplumda insanların
Kur’ân ile bağları zayıflamış veya kopmuş vaziyettedir. İslâm medeniyeti geleneğin ihyası, geleceğin

inşası düsturundan hareketle adalet, merhamet,
fazilet ve irfan üzerine bina ve inşa edilmelidir.
Artık insanoğlunun Allah’ın arzında güvenli ve
huzurlu bir hayat yaşayabilmesi için, Allah’ın dinini Allah’a has kılmak kaçınılmaz bir duruma
gelmiştir. Bütün peygamberler geldikleri dönemdeki zulüm sistemlerine karşı çıkmışlar ve az sayıda da olsalar mücadeleden asla vaz geçmemişlerdir. Bu, Habil ve Kabil’den bugüne kadar böyle
devam edegelmiştir. Bugün de peygamberlerin
yaptığı mücadeleye benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yeni bir dirilişi gerçekleştirmek istiyorsak,
Kur’ân’ı rehber edinerek, onun aydınlığına yönelerek batıla, fahşaya ve münkerâta karşı mücadele
etmemiz gerekiyor.
Cahili şirk sistemine karşı mücadele eden sahabe gibi “yürüyen Kur’ân” olmalı, öncü bir nesil
inşa etmeli, topluma karşı kullanılan dil ve davet
yönteminde “en güzel şekilde onlarla mücadele
et” emrine göre hareket etmeliyiz. Statükoya ayak
uydurmak, verili bilgi ile hareket etmek yerine,
toplumu inancımıza ve değerlerimize göre şekillendirmek, vahiyle ıslah ve inşa etmeye yönelmek,
toplumsal hayata ölçülerimizin benimsenmesini
sağlamak ve yeryüzünü ıslah etmeye yönelmek
hedefiyle hareket etmeliyiz. Bizler “Nasıl bu hâle
geldik?” diye bugün kendimize soruyorsak, yarın
da bizden sonrakilerin aynı soruyu sormamaları
için bugünü Müslümanca yaşamalıyız. Eğer biz
üzerimize düşeni yaparsak, özümüzü tevhidi anlamda değiştirerek Allah’ın yardımına hak kazanabilirsek, Allah mutlaka bize yardımını ve rahmetini gönderecektir. O zaman da inşallah muhteşem
gelişmeler yaşanacak, galibiyet ve zafer Müslümanların olacaktır!...
Müslümanlar, Allah’a verecekleri hesap bilinci
ile yaşamalı ve kendilerini ölmeden önce hesaba
çekmelidirler. Madde ve güç esaslı Batılı değerlerin merkeze alındığı arayışlar yerine, Müslümanların kendine özgün, yeni ve kapsamlı arayışlara
girmesi gerekiyor. Müslümanların, uzun bir dönemden beri bilim ve teknoloji alanında belirli
bir varlık göstermemekle birlikte, geçmişte bilim, kültür, felsefe ve sanat alanlarında insanlığa
getirdiği değerler göz önüne alındığında, gelecek
için umut verici bir imkâna sahip oldukları görülmektedir. Bütün mesele İslâm’ın evrensel değerlerini tekrar hayata geçirmek için harekete geçmek
meselesidir. Bütün mesele “Ben de varım.” deme
meselesidir.
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Gelecek Tasavvurunun Yol Haritası…
Köklü bir değişimi öngören uzun soluklu bir
mücadele, her alanda donanımlı kadrolar bulundurmak, vahiy ahlakını ve takvayı kuşanmış geleceğin lider kadrolarını yetiştirmek zorundadır.
Bu nedenle önce insana yatırım yapmalı, tevhidi
bir davet ve eğitimle Allah yolunda cihada adanmış şahsiyetler inşa edilmelidir. Müslümanların
gelecek tasavvurunu ortaya koyan Kur’ân-ı Kerim
şöyle buyuruyor: “Yeryüzüne salih kullarım mirasçı olacaktır.” (Enbiyâ 105) Görüldüğü üzere,
ayetin gösterdiği hedefe göre, dünyanın ve insanlığın geleceği “salih” olma özelliğine sahip insanlar/Allah kulları tarafından kurulacaktır.
İslâmî hayat tasavvurunda, şüphesiz ki, öncelik insanın kendi nefsini vahyin ölçüleriyle ıslah
edip Kur’ân’la ahlâklanmasındadır. O mükemmel
Kitap, ancak mükemmel bir temsilci kadrosuyla
sesini ve soluğunu duyurabilir. “Sonra kitabı, kullarımız arasından seçtiklerimize
miras verdik. Onlardan kimi
kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah’ın izniyle hayırlarda öne geçmek
için yarışır. İşte büyük fazilet
budur. Onların mükâfatı içine
girecekleri Adn cennetleridir.”
(Fâtır 32-33). Vakıa süresinde
iman ve amelde, mukarrebûn
(Allah’a en yakın olanlar) ve
es-sâbikūn (önde olanlar) diye
nitelenen, olgun ve samimi
bir dindarlığa ve şahsiyete sahip, bilgi ve marifette
belli bir derinliğe ve niteliğe kavuşmuş adanmış
fertlerden oluşan bir birliktelik gerekiyor. Temsil
güçlü oldukça tebliğ de güçlü olur, temsil zayıf
kaldıkça da tebliğ de zayıf kalır. Kaliteli insanlar
ancak kaliteli iş üretebilirler.
Plan ve programları kitleye anlatacak bir taban
inşa etmek gerekiyor. Yığınların kendi başlarına bir muhalefeti başlatıp yürütmeleri mümkün
değildir. Sahih ve net ilkelere dayanan bir kimliğe sahip yetişmiş bir öncü kadrosu bulunmayan
bir hareketin ciddi ve sağlıklı bir kalkış gerçekleştirmesi, toplumda dönüşümü gerçekleştirmesi
mümkün değildir. Bir hareketin köklü bir inkılâbı
gerçekleştirebilmesi, ancak böyle bir topluluğun
kitleleri inanç ve amelde eğitmesi, dayatılan hayatın pisliğinden arındırması ve suya atılan bir taşın
oluşturduğu halkalar misali, halka halka genişle-

mesi ile mümkün olabilir. Kadronun vazgeçilemez
en önemli ve temel şartlarından biri onun “sahih
bir kimliğe” sahip olmasıdır.
Ayrıca, Müslümanların güçlü bir örgütlenme
ve nitelikli projelerle yaygın bir çalışma içine girmeleri gerekmektedir. Adaleti, ehliyeti ve insanı
esas alan bir sistemin inşası için, toplumsal sorunlarla ilgili konularda, uzmanların görev alacağı
komisyonlar kurularak, siyasal, kültürel, hukuki
ekonomik ve sosyal alanlara ve sorunlara yönelik
çözüm projeleri hazırlanmalıdır. Tüm boyutlarıyla
düşünülüp tasarımlanmış organizasyonlar başarıyı getirir. Var olan imkânları en etkin bir biçimde
bir araya getirerek sonuç alma yetkinliğini ancak
bir organizasyon ortaya koyar. Tüm toplumsal sorunlarla ilgilenmek, bu sorunlara yol açan adaletsizlikleri, zulümleri, haksızlıkları, yolsuzlukları,
sömürüleri ifşa etmek, bir muhalefet bilinci oluşturmak ve hak-hukuk ihlallerine karşı adalet ve özgürlük
mücadelesi vermek gerekiyor.
Sistemin kaide, kural ve
kurumlarına tabi hükûmet
olup, çözüm bekleyen kronik sorunların bataklığında
boğulmamak ve faturasını
da İslâm’a kestirmemek için,
vahyin ölçüleri ışığında bir
toplum inşa etmeye yoğunlaşmak gerekiyor.
Kur’ân’a
sarılmadan, vahyi bir diriliş
gerçekleştirmeden, İslâmî bir
toplumsal dönüşüm yaşanmadan, Allah’ın hükümlerine uygun bir yönetim modeli oluşturmadan, küresel soyguncuların sömürü
düzenlerini başlarına geçiren bir düzen kurmak
mümkün olmayacaktır.
Üzerimizdeki ölü toprağını atarak küllerimizden ayağa kalkmalıyız. Kur’ân’a sarılarak Müslümanlar olarak kendimizi yeniden oluşturmanın imkânlarını üretmeliyiz. Yeniden kitabımız
Kur’ân’ı müfredat edinmeli, hayatımızı Kur’ân’la
ve Resûlüllah’ın örnekliğiyle inşa etmeliyiz. Rabbimizin emri üzerine, yeryüzüne adalet, barış,
merhamet gelene kadar, vahye dayalı bir hayat
tarzı insanlığı kuşatana kadar, sömürü düzenleri
yok olana kadar mücadeleye devam etmeliyiz. Allah yolunda fedakârlıklara katlanarak, bir sabır ve
direniş örnekliği ortaya koyarak Allah’ın vaat ettiği mübarek yardımına, mağfiretine ve rahmetine
hak kazanmalıyız.
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Gelecek Tasavvurumuz
Geçmiş ile gelecek arasında bir bağ vardır. Bugüne geçmişin üzerine basarak
gelinmiştir, buradan da geleceğe doğru yol alınır. Geçmişi bugüne aynen aktarmak
mümkün değil. Zaman akıp gidiyor, güneş her gün doğuyor ve batıyor, tabiat her sene
yenileniyor, bir nevi ölüyor ve tekrar diriliyor fakat iki bahar, iki kış, iki yaz, iki güz hiç
aynı olamıyor. Her bir insan anbean nefes alıyor lakin aldığımız her nefes aynı değil.

Kazım SAĞLAM
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elecek; (Zaman olarak)
içinde bulunulan andan sonraki an, henüz yaşanmamış. İleride olması,
gerçekleşmesi beklenen…
Bir kişinin ilerideki yaşantısı; istikbal… Daha sonra
yaşayacak olan kuşaklar;
yeni nesiller. Gelmesi beklenen, gelişinin geleceği
düşünülen ne varsa o.
Gelecek: Zaman bildiren bir kavram. Biz zamanı bölümlere bölerek
anlamlandırırız. Asır, yıl, ay, hafta, gün, öğle,
ikindi, akşam, yatsı, sabah, kuşluk, saat, dakika,
saniye salise vb. bazen de zihinlere yerleşen bir
olayı merkeze koyarak zamanı belirleriz; fil vakası, İstanbul’un fethi, cihan harbi vs.
Gelecekçilik, [fütürizm]: Yirminci yüzyılın
başlarında İtalya’daki baş döndürücü atılımın
ürünü olarak ortaya çıkan, geçmişi, gelenekleri,
eski alışkanlıkları, ahlakı reddederek hızı, makineleşmeyi, modern hayatın canlılığını ve bunlardan kaynaklanan macera dolu sevgileri, saldırgan
duyguları, şiddet gösterilerini yücelten sanatçı ve
edebiyat akımı; fütürizm.
Tasavvur Türk Dil Kurumuna göre: zihinde
canlandırmak, göz önüne getirmek. Bir şeyi zihinde biçimlendirmek, kurmak, göz önüne getirmek,
hayal etmek… Amaç, düşünce, niyet, maksat,
plan… Aslı Arapça ( ) صوّرkökünden türeme bir
kelime; şekil verme, resmini yapma, fotoğrafını
çekme, teferruatıyla anlatma. Tesavvere( ص َّو َر
َ َ) ت

sigasıyla kullanıldığında;
zihninde şeklini hatırlama.
Süratli olma; bir nesneyi
fikr etme, meyl etme, hızlandırma, tasdik etme. Bir
şeyi zihinde şekillendirmek… Tasarlamak.
Tasavvur; düşüncenin
şekil alışı, bir kalıba döküşü/ dökülüşü, şahsiyet
sahibi oluş, görünür olma
arzusu ve isteği, istikamet belirleme isteği… Bu iki kavramı yan yana
kullanırsak yani ‘gelecek tasavvuru’ dersek önümüzdeki zaman diliminde biz nasıl bir fikir yürütürüz, nasıl bir dünya düşünürüz, anlamı çıkar.
Buna Müslümanlığı da ilave edersek -Müslümanın (Müslümanların ) gelecek tasavvuru- dersek,
işler biraz daha belirginleşir ama aynı zamanda da
zorlaşır. Çünkü bütün Müslümanlar adına, insanlık adına bir hüküm belirtmiş oluruz, bir kanaat
beyan etmiş oluruz.
Bu zor ve girift mesele önümüzde duruyor ve
bütün İslâm âlemini dolayısıyla bütün insanlığı da
ilgilendiriyor. Demek ki bizim bir geleceğimiz var,
bir de gelecek tasavvurumuz. Geleceğimizin nasıl
şekil alacağı, nereye evirileceği, nasıl bir istikamet
üzere cereyan edeceği tasavvurumuza bağlı…

Tasavvurumuzun Oluşumu
Tasavvurumuzun oluşum süreci ne denli sağlıklı işler ve doğru bir neticeye varabilirse geleceğimiz de o oranda ümit verici olur. Tasavvu-

Umran • Nisan 2021

Gelecek Tasavvurumuz
rumuzun oluşumu, temel inanç esaslarını, ilmi
geleneği, iyi alışkanlıkları, ahlakı, toplumsal dayanışmayı, adanmışlığı, bugüne kadar gelen tecrübeleri dışarda tutarak şekillenirse fütürist olup
çıkarız. Biz zamanı dilimlere bölerek anlamaya
çalışırız, lakin zaman kendi içinde bir çizgide akıp
gidiyor, zamanlar birbirine ulanarak devam ediyor, bir kopukluk, bir inkıta yoktur zaman için.
Yüce Allah’ın mevcudatı var ettiğinden beri zaman
kesintisiz sürüyor, kıyamete kadar da devam edecek.
Bu yönüyle bakılınca gelecek tasavvuru, geçmişle birebir ilintili ve bağlantılıdır. Bugün düne
yarın da bugüne merbuttur, bu, bize devamlılık
sağlar. Geldiği yeri bilemeyen gideceği yeri de bilemez.
Müslüman olarak devamlılığımız İslâmiliğimizi
korumakla mümkündür, İslâm dairesinden çıkmış bir zaman dilimi bizim için ziyana dönüşmüş
demektir.
Bizim geçmişimiz; insanlık tarihinin geçmişidir, dayanağımız bugüne değin beniâdemin yapıp ettiklerinin cemi cümlesidir. Son din sahibi
olmak -Müslümanlık- bütün insanlık âleminin
tüm geçmişini hesaba katarak anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmaktır. Geleceğimiz de böyle
kapsamlı olmalıdır. Kur’ân sadece Müslümanlara
hitap eden ilahi bir buyruk değildir. Müslümanlar için bir hidayet rehberi, bütün insanlar için de
-inansın inanmasın- sığınacakları ilahi bir adalet
şemsiyesi. Böyle bakarsak Müslümanın geleceği,
bu dünya ile de sınırlı değil, ahirete kadar uzanır.
Yapıp ettiklerimize hem bu dünyada karşılıkları nedir neler olmalıdır, diye bakar ve değerlendiririz, hem de ahirette bize ne kazandırır ne kaybettirir diye bakar ve değerlendiririz. Onun için
Müslümanın gelecek tasavvuruna, inanmayanın
akıl erdirmesi biraz güç. Aslında bizim de ahireti
inkâr edenlerin kaygılarını ve endişelerini tam anlamamız da güç. Çünkü zihinleri ahiret inancına
kapalı bir akıl yürütme biçimi ve bunun sonucu
oluşan kural ve kaideler bütünü bizim için her zaman nakıstır. Hayat bu dünya diriliğinden ibaret
değildir, asıl dirilik ahiret diriliğidir.

Tasavvur Oluşurken Dikkat Etmemiz Gerekenler
Hayal ile gerçeğin kesiştiği nokta tasavvurdur.
Hayallerini hangi yol ve yöntemle gerçekleştirmek

isteği, yeni bir kalıp ortaya çıkarır, o kalıba tasavvur demek mümkün, o kalıp hayatımıza yön verir.
Tasavvur imkânlarla, yapabilirlikle de irtibatlanmalıdır. Eğer yapabilirlik hesaba katılmadan
bir şekillendirmeye gidilirse o zaman hayal olur,
fikri bir ameliye olur. O da lazım.
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında mazi yok
sayılarak bir ati oluşturulmak istendi. Kökünden
kopuşla şekillenen yeni tasavvur, anlayış hayata
tatbik edilince karşımıza, ne olduğu belli olmayan, nereye evirileceği kestirilemeyen, hangi dünyada yer alacağı müphem bir oluşum çıktı. Bu
müphem ve muğlaklığı açmaya çalışanlar birkaç
şekil, birkaç tarzda karşımıza çıktılar, elan da çıkıyorlar.
Birinci tarz, şekil; geçmişi, geçmişe gömme
isteği. Böyle düşünenler işin kolayını bulmuş;
topyekûn İslâm dairesinden çıkmak. Eğer böyle
yaparsak yani bizi bağlayan İslâm düşünce biçiminden, anlayış ve yaşayış biçiminden koparsak rahatlarız, önümüz açılır, dünya insanlarıyla
birlikte yürürüz. Bu anlayış devlete hâkim oldu,
kendisini var eden İslâm dairesinden, medeniyetinden çıkıp batı medeniyetine dâhil olunca geçmişi yeniden kurguladılar. Devlet buna karar kıldı
lakin halk bunu benimseyemedi, devlet-millet çatışmaya başladı. Ama devlet bunda kararlıydı ve
her ne pahasına olursa olsun bu anlayışı uygulamaya koydu.
…
Tevfik Fikret’in “Tarih-i Kadim”i buna örnek
gösterebiliriz, hazret(!) şöyle buyurur;
“İşte, der, insanoğlunun geçmiş hayatı bu.
Ve başlar bize maval okumaya.
Ninniler uydurup uyutur bizi
dedelerimizin derin boşluklar içinde, uzun,
zifiri karanlık hayatından.
Gösterir bize evvel zamanı,
tek doğru, en güzel örnek, der.
Bakarsın gelecek günlerin farkı yok geçen geceden.
Senin tarih dediğin işte budur,
alnında altı bin yıllık buruşuklar
ve bir o kadar da kuşku.
Başı geçmişe bir düşe değer,
sürünür ayağı bomboş bir geleceğe,
bir deri bir kemik,
ayakta zorla durur.”
…
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Şiiri; geleceğe kilitlenmiş, geçmişin yükünden
kurtulmanın neler kazandıracağını, tarihi birikiminden nasıl kurtulacağını haber veriyor. Bir medeniyet dairesinden çıkıp başka bir medeniyet dairesine geçişin bize kazandıracaklarını anlatıyor.
İkinci tarz şekil tavır, İslâm dairesinde kalıp
modern dünyaya özenen ve modern dünya verilerini esas kabul edip tüm değer yargılarını buna
uydurmaya çalışma isteği. Bu inanışa sahip olanlar, imanını ve Müslümanlığını devem ettirmek
isteyip geçmişin yükünden, hastalıklarından kurtulmak istiyorlar, en kolay ve kestirme yol; geçmişi yok sayarak, bugünü ve yarını hesaba katarak
yürümek istiyorlar. İştahları çok fazla, çabuk neticeye varmak istiyorlar. Bunun için İslâm tarihi
boyunca elde edilmiş tecrübe ve birikimleri bir
çırpıda eleyerek yeni ve orijinal tasavvurlar, kalıplar bize takdim ediyorlar.
Bu ruh hâlini taşıyanların yapacağı ilk iş geçmiş birikimi değersizleştirmek olacak. Cesaret ve
yeteneklerine göre geçmiş ilim geleneğinin hangisine savaş açacaklarını da belirliyorlar. Yerine ve
zamanına göre; irfana, fıkha, tefsire, hadise, kelama, geçmiş idare biçimlerimize… saldırıyorlar…
Saldırı alanları geniş…
Geçmişe savaş açanların inanışları ve hayata bakışları farklı olabilir lakin ortak noktaları
“geçmişin yükünden kurtulmak”tır. Geleceğe
kitlenenler, durmadan, dinlenmeden ileriye koşuyorlar, gayretleri ve çabaları çok fazla, çünkü
yıkmaları gereken, yanlışa saplanmış koca bir
mazi var. Koca mazinin enkazını temizlemek kolay değil bedel ister. İşte o bedeli bu yüce ruhlu(!)
insanlar ancak ödeyebilir. Onlara göre geçmişi
değerlendirme vakti geçmiştir, o enkazı yıkarak
ancak kurtulmak mümkün.
Üçüncü tarz, tavır; gök kubbe altında söylenmedik bir şey kalmamış, aradığımız her şey geçmişimizde var, yeniden keşfe çıkmanın anlamı
yok. Açar bakarız eski âlimlerimizin yapıp ettiklerine bize uygun olanı alırız iş biter. Bütün mesele geçmiş birikimimize vâkıf olabilmektir. Ortaya
çıkan yeni meseleler ise, modern dünyanın kendi
meseleleridir, bununla vakit kaybetmenin anlamı
da olmaz. Çünkü biz Müslümanca yaşarsak meseleler kendiliğinden çözülür. Bu anlayış, aile işleyişinden, şehirleşmeye kadar uzanır. Her yeni şey
bidattır. Devlet idare biçimi de buna dâhildir. Mesela hilafeti ihya ederiz meseleler çözülür. Hilafet
bu devirde nasıl ihya edilir, olabilirliği var mıdır?

Bu tür sorular sormak abesle iştigaldir, çünkü geçmişte hilafet ile idare edildiğimiz zaman dünyaya
hâkim idik. Onu kaldırdık, hâkimiyeti de yitirdik.
Dördüncü bir tarz, tavır maziden güç alarak
bugünü ve yarını değerlendirme isteği. Bize ulaşan maziyi değerlendirme ise; toptan yok saymak
veya savaş açmak değil. Bugünü ve geleceği göz
önünde bulundurarak, geçmişin neyini, nasıl geleceğe taşıyabiliriz hesabını yapmakla mümkün.
Geçmiş ile gelecek arasında bir bağ vardır. Bugüne geçmişin üzerine basarak gelinmiştir, buradan da geleceğe doğru yol alınır. Geçmişi bugüne
aynen aktarmak mümkün değil. Zaman akıp gidiyor, güneş her gün doğuyor ve batıyor, tabiat her
sene yenileniyor, bir nevi ölüyor ve tekrar diriliyor
fakat iki bahar, iki kış, iki yaz, iki güz hiç aynı
olamıyor. Her bir insan anbean nefes alıyor lakin
aldığımız her nefes aynı değil.
Değişim ve dönüşün her lahza olmaktadır.
İnsanoğlunun hayatında bir kesinti yok. Her an
değişen bizler daima bir hayat çizgisini de takip
ediyoruz, doğuşumuzdan ölümümüze kadar değişmelerle yürüyor olsak da bir istikametimiz, bir
hayat çizgimiz, yok olmayan lakin gelişen bir ömrümüz var.
Dinlerin, medeniyetlerin, ilimlerin, teknik
gelişmelerin de bir hayat çizgileri var. Onlar da
durdukları yerde durmuyorlar, ilerliyorlar. Unutulmaması gereken bir husus var; olgunlaşırken,
gelişirken, değişirken bile hayatiyetlerini devam
ettiriyorlar. Bu devam ediş, ettiriliş, yerinden ediş,
ediliş değildir. Değişmeyen ilkeler doğrultusunda
gelişmişliktir. Eskiyen ve devre dışı kalan bazı düşünceler, kurumlar, kuruluşlar olabilir. Bunların
neler olduğu zaman içinde anlaşılır.
Esas üzerinde durmak istediğim mesele; İslâm
dinene mensup biz Müslümanların gelecek ile
geçmiş arasındaki bağı nasıl kurmamız gerektiğidir. İslâm’ın temel değişmezlerini değişime/dönüşüme değiştirime açarsak nereye savrulacağımız
belli olmaz. Tümüyle geçmişe saplanıp kalırsak da
donar, camidleşirirz. Biz taş-toprak değiliz, değişmeyen onlardır, onlar da eskirler. Biz eskimeden
olgunlaşmalıyız.
Temel iki prensibimiz bu hususta bize ışık
tutucu ve yol göstericidir. Biri sübutu ve delaleti
kat’i nassa bağlılık, diğeri de bize bırakılan alanda içtihat edebilme kabiliyeti ve yeteneğini elde
ediş ve onu doğru işletiştir. Nassın hangisinin ne
anlama geldiği de neyin içtihat kapsamına girdi-
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ği de erbabınca bilinir. Her önüne gelen bu nass
kat’idir, bu konu içtihada girer ve içtihadı da budur diyemez.
Her bir ilim ve bilimin kendi kanunları ve kaideleri vardır onlara riayet ederek gelişir, olgunlaşır, bazen de değişir. İslâm ilim geleneği de bu
kurala tabidir. Her bir İslâmî ilim dalının kendi
kuralları ve kaideleri doğrultusunda bu merhaleler icra edilir. Zaman zaman bu konuda tartışmalar olsa da bugüne dek böyle süregelmiştir. Bu
işleyiş bir nevi fıtrata uymakla da izah edilebilir.
Her bir ilim alanının kendi fıtratı vardır, bu fıtrat
zorlanarak sıçramalar yapmak, ilmin ruhunu ve
şeklini tahrip eder. İslâmî ilim geleneğini tahrip
etmek kimsenin haddi de değildir, buna kimsenin
gücü de yetmez. Ancak herkes kendine zarar verir veya kendine fayda temin edebilir. Bu din son
dindir, yeni vahiy gelmez, gelen vahyi anlamak ve
yaşamaktır bize düşer.

Netice-i Kelam
Gelecek tasavvuru için, gücünü, hızını geçmişinden alarak ileriye atılabilme zeminini hazırlamak demek de mümkün. Bunun için aşağıdaki
hususlara dikkat ederek geleceğimizi inşa etmeye
gayret göstermeliyiz.
Tarihimizin derinliğini, inancımız ve düşüncemizin esaslarını ve bugünün gerçeklerini bir arada
düşünerek bir yol ve yöntem belirlemeye çalışmalıyız. Tasavvurumuz; belirtilen yöntemi eylem
sahasına koyarken, tevhid, adalet, liyakat, hürriyet ve ahlak yer almalıdır. Batı merkezli arayışları
terk etmeliyiz. Kapitalizm-sosyalizm-liberalizmfaşizm-demokrasi-krallık vb. sistemleri aşan, bugüne cevap verebilen, insanlığa seslenen sistem,
paradigma oluşturmalıyız.
Modern dünyanın nüfusunu da hesaba katarak bir yerleşim/şehirleşme planını hayata geçirmek için çaba harcamalıyız. Küreselleşmeyi iyi anlayarak yeni bir vicdan hareketini oluşturmalıyız.
Coğrafyamızı ve ümmet birliğini yeniden günün şartlarına uygun şekilde güncelleştirmeliyiz,
gündemleştirmeliyiz. Güncel politik polemiklerden kaçınmalıyız, kalıcı siyaset üretmeliyiz. Ötekimizi açık ve sarih olarak belirlemeliyiz. Ötekimiz, zulüm/zalim, fesat fitne çıkaran, haksızlık
eden, vicdanlara tahakküm eden, mütekebbirler,
mütref ve azgın mel’eler… olmalı. Ötekimiz bizim
duruşumuzu ve müktesebatımızı da belirliyor.

Ötekisi kendisi olan kaybeder. Ötekimizle mücadele ederken adaletten asla sapmamalıyız. Ötekisiz bir dünyanın var olabileceğine inanmak insan
fıtratını yok saymaktır. Hak-batıl mücadelesinde
daima hakkın yanında yer almalıyız.
Dini bir bütün olarak kabul etmeliyiz. İbadet,
muamelat, ahlakiyat vb. ayrımlar sadece öğrenmek ve yaşanırken kolaylık sağlamak için olmalıdır. Dünyada olmakta olan ve gelecekte de olması
muhtemel -teknoloji, dijital vb. her türlü- gelişmeleri dikkatli ve ehil ekiplerce takip etmeliyiz.
Ona göre de bir yol belirlemeliyiz.
Eğitim ve öğretimde gençleri oyalamayı bırakmalıyız. Bugün dar anlamda bize fayda sağlayan
ve fakat birkaç sene sonra işe yaramayan ne varsa terk etmeliyiz. Gelecekte etkili olan muhtemel
alanlara yönelmeliyiz.
Başkasından medet beklemeyi terk etmeliyiz,
üzerimize ne düşüyorsa onu icraya koyulmalıyız.
Bunun için müktesebatımızı iyi bilmeliyiz, kendimizi ne çok abartmalı ne de yaptıklarımızı hafife
almalıyız. Bu hususta kendimize karşı da adil olmalıyız. Her şeye koşmayı bırakıp belli bir alana
yönelmeli ve yönlendirmeliyiz. Sonuçları sebep
gibi görme basiretsizliğini terk etmeliyiz ve bulunduğumuz açmazların gerçek sebeplerine inmenin
yollarını aramalıyız.
İslâm’ın son din oluşuna, bütün çağlarda ve
her yerde her türlü problemleri çözebileceğine
inanmalıyız. Yani dinimizin değer yargılarının
bugünün sıkıntılarını giderebileceğine inancımızı yitirmemeliyiz. Açmazların dinden değil dine
mensup olan bizlerden kaynaklandığını iyice anlamalıyız. Mevcut problemleri çok dikkatlice ve
ehillerle tesbit etmeliyiz.
İslâmlık insanlığın son çağrısı ve son şansıdır.
Bu çağrıya layık olmaya çalışmalıyız, aksi halde
insanlık yuvarlandığı çukurdan çıkamaz, çıkışı
bizim ehl-i İslâm olarak gayretlerimize ve çalışmamıza bağlıdır, bunu asla göz ardı etmemeliyiz.
Bunu beceremez isek, Allah başka nesilleri, toplulukları bizim yerimize ikame edebilir. Allah bize
muhtaç değil, biz Allah’a, O’nun bize gönderdiği
dine muhtacız. Allah’ı (haşa) hizmetçi gibi görme
basiretsizliğinden kurtulmalıyız; zira bizler O’nun
yarattıklarıyız, kullarıyız ve O bizlerin malikidir.
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Siyasal İslâmcılığı Yeniden Düşünmek
Tunus eski cumhurbaşkanı [2011-2014], Arap dünyasının önde gelen mütefekkirlerinden,
alanında öncü bir tıp doktoru, tanınmış bir insan hakları aktivisti, siyaset felsefecisi
ve siyasetçi Munsif Merzûkî’nin koronavirüs süreci üzerine yazdıkları ezber bozucu
ve ufuk açıcı sorgulamalar ve eleştiriler içeren aşağıdaki yazı, daha evvel Zahide
Tuba Kor’un, el-Cezire’de yayınlanmış 16 makalesini Türkçeye tercüme ederek
ve müellifin kendisi ile iki röportaj yaparak yayımladığı Diktatörlük ile Devrim
Arasında Arap Dünyasının Krizleri (2019) kitabı birlikte okunmalıdır. (Umran)

Munsif MERZÛKÎ
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u makale, Allah’a iman ve
Rasûlüllah’ın getirdiği güzel ahlakla amel etme esasına dayalı İslâm’la da, davetçi
veya hayırsever İslâm’la da
ilgili değildir; siyasal İslâm
yani iktidara ulaşmak, uygulamak ve iktidarda kalmak için İslâm’ı fikrî referans çerçevesi kılan siyasi
hareketlerle alakalıdır.
Tabii ki aklı başında olan, IŞİD gibi bir terörist
örgüt ile Hamas gibi bir millî direniş hareketini
aynı sepete koymaz. Tabii ki İslâmcıların isyan ettiği sınırlarımız içindeki baskı ve yolsuzluğun varlığı da Uygur, Rohingya ve Keşmir gibi dünyadaki
Müslümanların geçmişte ve bugün uğrayageldikleri büyük mezalim olgusu da birer hakikattir.
Hiç şüphesiz şehit Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yönelik darbe, demokrasiye
karşı büyük bir suçtur ve İslâmcılar serbest seçimlerde başarılı oldukları her yerde demokratik
sözleşme şartları çerçevesinde iktidar yetkisini
kullanma hakkına sahiptir. Ve elbette siyasal İslâm
eleştirisi, bu akımın en baş düşmanlarının, bilhassa Mısır’ın felaketi Abdülfettah es-Sisi ve Arapların
belası Muhammed bin Zayid’in duruşlarına katılmak manasına kesinlikle gelmez.
Tabii ki [Tunus] Nahda Hareketi’yle bir hesaplaşma peşinde değilim; aksine, bedelini pahalıya
ödediğim [2011-2014 arasında kurulan üçlü] koalisyondan pişman olmadığımı da teyit ederim. Bu,
hem laikler ile İslâmcılar arasındaki uçurumu kapatmak için ilkesel bir seçenek, hem de son derece zorluklarla dolu geçiş aşamasını yönetmek için
rasyonel bir siyasal seçenekti. Tunus’un istikrarını

ve demokrasisini korumak
için tek çözüm, Allah’a şükür, tam da başardığımız
şeydi.
Ancak bu koalisyon,
2014 seçimlerinden itibaren
Nahda’nın karşı-devrimle
iş tutmayı tercih etmesiyle
birlikte sona erdi. Churchill,
her ne pahasına olursa olsun uzlaşma adı altında şer
odaklarını yatıştırma politikasını “timsahı en son
yenilen olma umuduyla besleme” olarak adlandırmıştı. Tam da bu nedenle, vatandaşlardan müteşekkil halk projesini1 benimle paylaşan herkesle,
vatanın timsahların şantajına ve tahakkümüne maruz kalmaması için mücadeleye devam ettim.
Bununla birlikte, tıpkı İslâmcıların haklarının
yenmesini kabul etmediğimiz gibi, siyasi hareketlerine kutsallık atfeden herhangi bir entelektüel terörizmi de diğer tüm hareketlerin tâbi olduğu -niyetlere değil, eylemlerin neticelerine göre hesaba
çekilme- temel siyasi kuralından geri durmalarını
da kabullenmiyoruz.
Bu girişle her şeyi yerli yerine koyduğumuza
göre, çağdaş siyasal İslâm’ın Mısır’da başlamasından yaklaşık bir asır sonra neyi başardığını şu üç
düzlemde sorgulayabiliriz: imaj, performans ve
maliyet.
1

Aralık 2014’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci
turunun kaybetmesinin ardından Munsif Merzûkî, 2015’te
eski rejim döneminde ötekileştirilenler başta olmak üzere
bütün Tunuslular arasında aktif yurttaş katılımını teşvik
eden bir sivil hareket olarak Halkın Vatandaşlığı Hareketini
kurarak siyasi mücadelesini sürdürmüştür.

Umran • Nisan 2021

Siyasal İslâmcılığı Yeniden Düşünmek

Siyasal İslâm’ın İmajı

Uzun uzun üzerinde durulması gereken örnek
ise siyasal İslâm’ın başarısının en parlak delili olaSiyasal İslâm yelpazesine bakıldığında dikkati
rak sunulan Türkiye’dir.
çeken şey, toplumun bir kısmıyla değil, kendi kenBir asrı aşkın bir süredir Arap ve İslâmi siyaset
disiyle çatışmasıdır. Şii ve Sünni siyasal İslâmlar
sahnesini bölen fikrî çatışma, esasen -aldığı tüm
arasındaki kronik düşmanlığı inceleyin, ki bunun
biçimleriyle- laiklik ve -tüm tezahürleriyle- siyasal
son halkası, şehit Yemen’de Suudi Arabistan ile
İslâm arasında olup temel ihtilaf din-devlet ilişkisi
İran arasında yürüyen vekâlet savaşıdır.
konusundadır.
Sünni İslâm yelpazesine
Siyasal İslâm’a göre, dinin
ve buradaki iç mücadelelerin
devletten ayrılması sapkınlıkşiddetine bakın: 1990’larda
tır, çünkü İslâm sadece iman
Afganistan’da Hikmetyar ve
Siyasal İslâm’ın
ve ibadetlerden ibaret değildir.
Mesud cemaatleri arasındaki
sorumluluğu arasında
Temel tezi, meşruiyetini ve şeiç savaş ve ardından Taliban’ın
işsizlik, internet, iklim
riatını [kanununu] bu dinden
onlara karşı açtığı savaş, son on
değişikliği ve yapay
alan bir devlet inşa etmektir.
yılda ise el-Kaide ile IŞİD, SuLaik eğilime göre, -tüm tazekâ tehlikesi ile ilgili
riye’deki İslâmi gruplar ve birrihi
tecrübeler insanoğlu dışınçözümler sunma var
birini tekfir eden tüm grupları
da bir din ya da devletin var
mı? diye soranlar
arasındaki çatışmalar…
olmadığını gösterdiğinden ve
olabilir. Tabii ki.
Yelpazenin silahsız kısmıinsanların iyi ve kötü olduğu
Nihayetinde kendisinin
na odaklanırsanız, bir yanda
ilkesinden yola çıkarak- dini
bir çözüm olduğunu
-Tunus’un Nahda’sı veya Fas’ın
iktidarlarını yaymak için kuliddia etmiyor mu?
Adalet ve Kalkınma Partisi
lanan siyasetçilerin şerrinden
En tehlikelisi olmasa
gibi- kendilerini ılımlı olarak
ve siyaseti de dini kendi nüda yüz milyonlarca
fuzlarını yaymak için kullanan
sınıflandıranlar ile -ılımlıları
Müslüman’ı tehdit eden
dindarların şerrinden korumak
davaya ihanet edenler olarak
sorunlar
hakkında
hangi
gerekir. Yani iktidar için çekigören- Selefi kesim arasındaki,
çözümden
bahsediyor?
şenlerin dürüstçe ilerlemeleri
diğer yanda halkların devrimiMüzakerecimiz şunu
ve dini, kimsenin tek başına
ni destekleyenler ile istibdatla
da
ekleyebilir:
Peki
temsil iddiasında bulunma
uzlaşıp karşı-devrimle aynı hiliberalizm
ya
da
hakkının olmadığı -tıpkı dil,
zaya gelenler arasındaki derin
demokrasi çözüm mü?
vatan ve ilim gibi- ortak haziçatlağı keşfedeceksiniz.
Elbette
hayır,
liberalizm
nemiz olması için kendi hâline
Kendi sorunlarını çözmekbırakmaları gerekir.
bizzat en büyük sorundur
ten acizken “İslâm çözümdür”
Bugün Türkiye’ye baktığıve demokrasi ise
sloganını atan siyasi hareketlenızda,
herhangi bir rehberin/
yalnızca tüm fikirlerin
rin inandırıcılığı ve güvenilirmürşidin
emirlerine amade
varlığına izin verme ve
liği acaba ne kadardır? Çözüm
olmayan bir ülke görürsünüz;
içinde çözümler giderek artar
önerilen tüm çözümleri
-Suudi Arabistan ve İran’a kıve birbirlerini yerken bunlar
de deneme rolü oynar.
yasla- siyasi ile dinî olan araarasından hangi çözümü besındaki ayrım gün gibi açıktır.
nimsemeliyiz?
Ayrıca seçimlerden çıkarak hükümet kuran, pozitif bir anayasaya ve meclis taSiyasal İslâm’ın Performansı
rafından yapılan kanunlara tâbi olan bir yönetim
Şimdi de performansı değerlendirin: Geçmişte
görürsünüz... Ve hatta o meclis idam cezasını bile
veya hâlihazırda siyasal İslâm’ın yönettiği Ömer
kaldırdı!
el-Beşir’in Sudan’ı, Suudi Arabistan ve İran gibi
Türkiye’nin liderleri demokratik ve başarılı
ülkeleri kim ciddi ciddi başarılı ülkeler olarak suMüslümanlarsa eğer, Türkiye’yi tebrik etmemiz
nabilir? Sivil İslâmi partilerin egemen yolsuzluk
ve sıranın bize de gelmesini ümit etmemiz lazım.
sistemine uyum sağlama kabiliyeti ve hatta iktidarÇünkü inançlı ve ahlaklı liderler ile demokratik
da onunla ortaklık konusunda nasıl bir görüntü
kurumların birleşiminden daha iyisi yoktur. Fakat
verdiğini açık açık konuşmak lazım. Tıpkı Tunus
bunu siyasal İslâm’ın hanesine yazmak haksızlık
olur.
örneği gibi.
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İslâm Hıristiyanlıkla kıyaslanabilir, nihayetinde her ikisi de birer dindir. Ancak demokrasi ile
İslâm’ı kıyaslamak olmaz; zira demokrasi bir din
olmadığından aralarında hayali buluşma noktaları aramak abesle iştigaldir. Yalnız demokrasi ile
siyasal İslâm’ı kıyaslamak mümkündür, nihayetinde her ikisi de toplumu düzenlemek için dünyevi
birer siyasi projedir. Bu bağlamda, ikisi arasında
herhangi bir uyuşma şimdiye kadar olmadı ve olmayacak; çünkü çıkış noktaları, araçları ve hedefleri bakımından birbirine zıt taraftalar.
Tunus’ta da Türkiye’de de demokratik rejim siyasal İslâm’dan tek bir fikir almış değil; ancak Türkiye’deki, -ılımlı ve rasyonel biçimiyle- saygınlığa
ulaştı ve demokrasinin tüm fikirlerini, değerlerini
ve mekanizmalarını benimseyerek demokratikliğini “tereddütsüzce ilan etti”.
Bazıları şöyle diyor: “Biz en eski demokratlar
değil miyiz, dosdoğru olan dinimizin 14 yüzyıldır
bize emrettiği zaten şûrâ değil mi?” Bu nasıl bir dil
ve tarih istismarı! Sanki şûrâ bütün bu yüzyıllar
boyunca tatbik edilmiş de ya da sanki egemenlik
halka bütünüyle verilmiş ve iktidarın barışçıl şekilde el değiştirmesi sağlanmış da yahut sanki -düşmanları için bile- hak ve hürriyetler korunmuş da!
46

Sonuncu ve Bir O Kadar da Önemlisi:
Siyasal İslâm’ın Maliyeti
Batı acı verici terör saldırılarına maruz kaldı;
ancak hep unuttukları şey, silahlı siyasal İslâm’a atfedilen terör saldırısı kurbanlarının %90’ının Arap
ve Müslüman olmasıdır.
Ayrıca ortada ülkelerimizin ödediği siyasi, toplumsal ve insani bedeller var. Terörizm, terörle
mücadele adı altında Batı’nın ve kendi ülkesindeki
üst ve orta sınıfların desteğini arkasına almayı ve
iktidarının ömrünü uzatmayı başaran bütün yolsuz istibdat rejimlerine şeytanın bahşettiği çok değerli bir hediye oldu. 11 Eylül 2001 olaylarından
sonra Afganistan’da yaşandığı gibi doğrudan işgale
bir bahane sunmasına hiç girmiyorum bile.
Silahlı siyasal İslâm’ın Suriye devriminin gidişatına müdahalesiyle veya 2014 seçimlerinde eski
rejimin geri dönüşüne önemli bir zemin hazırlayan Tunus’taki terör saldırılarıyla Arap Baharı’nda
oynadığı yıkıcı rolü de unutmuyoruz.
Siyasal İslâm’a atfedilen terörizmin, en köklü demokratik halkların bile hürriyetlerinin alanını ne ölçüde daralttığını hesaba katanlar az.
11 Eylül olaylarının hemen ardından Amerikan
Kongresi’nden Vatanseverlik Kanunu adı altında
geçen ve hâlen yürürlükte olan yasal düzenleme
polise geniş yetkiler verirken daha önce görülme-

miş bir şekilde Amerikalıların hürriyetlerini kısıtladı. Bu terör faaliyetlerinin sınırlarımız dışındaki
meyvelerinden biri de, dünya ülkelerinin tüm havaalanlarında ve sokaklarında insanların nefeslerini sayan muazzam sayıda kameralar.
En acısı ise Müslümanları itibarsızlaştırması ve
onları dünyanın her yerinde şüphe odağı ve düşman hâline getirmesi… Şüphesiz Batı’da, Çin’de
veya Hindistan’da milyonlarca Müslüman’ın durumu, siyasal İslâm’a atfedilen terörizmin ortaya çıkışından önce de hiç kolay değildi; ancak terörizm
hayatları benzeri görülmemiş bir şekilde zehirledi.
Hindistan’daki Müslümanların sıkıntıları yeni değildi; ancak 2008’deki Bombay saldırısı, çektikleri
sıkıntıları son derece tehlikeli bir seviyeye çıkardı.
Düşünün, Gandhi -ölümünden yetmiş yıl sonra- Müslümanları savunmasının bedelini ödüyor;
bugün aşırılıkçı Hindu hareketleri bu pozisyonu
nedeniyle onun katilini tanrılaştırıyor.
Özetle, silahlı siyasal İslâm’ın bütün dünyada
hürriyetler alanında geriye doğru bir sıçramaya
neden olduğu ve halklar ve medeniyetler arasındaki yakınlaşmaya darbe vurduğu söylenebilir ki
bunun bizzat İslâm’ın imajına nasıl feci bir zarar
verdiğini varın siz düşünün. Yol açtığı bu yıkımı
tamirin ne kadar uzun zaman alacağını hiç kimse
bilmiyor.
En büyük sorun, başarısızlık ve bunun beraberinde getirdiği bedel değil -ki bu olgu zaten aklı
başında birinin tartışmayacağı kadar açık-; asıl
sorun bunun sebebi. Kanaatimce başarısızlığın
İslâm’la da niyetlerle de bir alakası yok; hiç kimse
bunun Müslümanların hakiki ve samimi gayretinden kaynaklandığına şüphe edemez. Tarihî trajedimiz, vatanperverlik, milliyetçilik ve ilerlemeciliğin
siyasi, iktisadi ve teknolojik geri kalmışlığımıza
ilişkin sorulara hep yanlış cevaplar vermesi; siyasal İslâm’a gelince, onun cevapları zaten hep konu
dışıydı.
Hiçbir şey, iktidar tecrübesi kadar, insanı gerçekler ile hayaller arasındaki farkı ve toplumun
en temel ihtiyaçlarını ayırt edebilecek bir konuma
getiremez. Burada ayrıntıya girmeyip sadece bazı
başlıklara değineceğim.
Popülistlerin ve yozlaşmış insanların kolayca
ele geçiremeyeceği bir demokratik sistemi nasıl
kurarız? Vahşi liberalizmin gölgesinde dayanışmacı bir ekonomiyi nasıl yaratırız? Genç işsizliğiyle
nasıl baş ederiz? Yolsuzluğun kökünü kazıyan ve
bozulmayacak sürdürülebilir bir mekanizmayı
nasıl yaratırız? Milletler arasında bir yerimizin ve
itibarımızın olması için tüm halklarımızın çoğulculuğuyla Arap sistemini nasıl yeniden kurabiliriz?
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Çin, İran, Rusya ve Suudi Arabistan’ın, yani istibdada korkunç bir enerji veren mutlak kontrol ve
denetim rejiminin oluşturmaya çalıştığı türde yeni
bir İnternet sistemiyle nasıl yüzleşeceğiz, yoksa
buna mukabil, bir avuç Amerikan şirketine tüm
milletlerin zihinlerini ve gönüllerini (ve seçimlerini) kontrol etme yetkisi veren eski düzenin devamını mı kabulleneceğiz? Peki, yapay zekâ denilen
eli kulağındaki yakın tehlikeye karşı ne yapacağız?
Zira bu, Araplar ve Müslümanlar olarak bizi, -petrolün ve paranın kontrolünden binlerce kat daha
tehlikeli olan- yapay zekâya tahakküm eden milletlerden ışık yıllarınca geride bırakacak. Gelecek
nesillerin varlığını tehdit eden iklim değişikliği felaketinin sonuçlarını gidermek için hazırlığa nereden başlayacağız?
Sizinle halifelik, şeriat, din-devlet ilişkisi ve sahabelerin ihtilafları hakkında konuşuyorlar; bazıları da hicri ilk yüzyılın savaşlarını sanki daha dün
gerçekleşmiş gibi sürdürmekte ısrar ediyorlar.
Siyasal İslâm’ın sorumluluğu arasında işsizlik,
internet, iklim değişikliği ve yapay zekâ tehlikesi
ile ilgili çözümler sunma var mı? diye soranlar olabilir. Tabii ki. Nihayetinde kendisinin bir çözüm
olduğunu iddia etmiyor mu? En tehlikelisi olmasa
da yüz milyonlarca Müslüman’ı tehdit eden sorunlar hakkında hangi çözümden bahsediyor? Müzakerecimiz şunu da ekleyebilir: Peki liberalizm ya
da demokrasi çözüm mü? Elbette hayır, liberalizm
bizzat en büyük sorundur ve demokrasi ise yalnızca tüm fikirlerin varlığına izin verme ve önerilen
tüm çözümleri de deneme rolü oynar.
Kesin olan şu ki, eşi benzeri görülmemiş sorunlarla karşı karşıyayız ve fakat hiçbirinin -[İslâm’ın]
alamet-i farikası olduğu ve kurtuluşun onun eliyle
geleceği- ciddi bir İslâmi çözümü yok. Bu, diğerleri için de geçerli bir kaide olup karşı karşıya olduğumuz muazzam meydan okumaların herhangi
bir Hristiyan, Yahudi, Budist veya Hindu çözümü
de yok. Hatta seküler ideolojilerin bile hızla eskidiğini, ya topyekûn yenilenmelerinin ya da iflaslarının kaçınılmaz olduğunu görüyoruz.
Bu nedenle İslâmi hareketler önümüzdeki on
yıl içinde hepsi de acı olan iki seçenekle karşı karşıya:
Birincisi, sabitelere tutunma ve böylelikle çoğulcu toplumlarla yolları geri dönüşü olmayan şekilde ayırma; en kötü durumda ise tarihin gidişatının dışında IŞİD veya Talibanvari rejimler kurma.
İkincisi, bugünün ve yarının dünyasını üreten,
-demokrasi, ilerlemecilik, milliyetçilik ve küreselleşmenin müstakbel formları başta olmak üzerebüyük siyasi-fikri sistemlere dâhil olma.

Evet, buna bir de İslâmi değerleri ekleyeceksiniz diyenler olabilir. Ama bu yanlış; zira söz
konusu siyasi-fikri sistemler, değerlerini siyasal
İslâm’dan bekleyecek kadar değerden yoksun değil. Buna bir de -tıpkı yerçekimi kanununun füzelere de planörlere de işlemesi gibi- siyasetin kanunlarının da referansları her ne olursa olsun tüm
siyasi partiler için geçerli olmasını ekleyin. Yani
İslâmi partilerin içinde diğer partilerdekilerin benzerlerini -en uç Makyavelizmden en uç idealizme
kadar uzanan ahlaki yelpazenin ve partizan uygulamaların her türünden insanı- kaçınılmaz olarak
bulacaksınız.
Fiiliyatta hiçbir şey, yaratılmışların en hayırlısı ve ilk numune-i imtisalinin [Peygamber
Efendimiz’in] getirdiği güzel ahlaktan daha önemli
olmamalıdır; ancak bunun sahası, Müslümanların
sadece bir kısmını temsil etme iddiasındaki partiler değildir, toplumun bütününün bunu başarmaya çalışması gerekir. İşte o zaman, değerler bizi
birleştirdiği müddetçe fikirlerin bizi ayırıp ayırmamasının bir önemi olmaz, yeter ki karşı gelinmez
bir emir olan [Âl-i İmrân suresi 110. ayetteki gibi]
“insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet”
olmayı gerçekleştirmek için bir adım da olsa birlikte ilerleyebilelim.
Son olarak, başkalarının talihsizliği ve musibetine sevinme babından siyasal İslâm’ın başarısızlığından bahsettiğimi düşünen herkes hata eder.
Çünkü ben, hepimizin -halkların ve insanlığın
problemlerine çözüm arayışını nesilden nesle bırakmayan- aynı kolektif aklın son derece zeki ve
son derece canlı hücreleri olduğumuza inanan bir
vizyon çerçevesinde hareket ediyorum. Her başarılı tecrübe hepimizin başarısı ve yine her başarısızlık hepimizin başarısızlığıdır.
Denediğimiz vatanperver, milliyetçi, sosyalist ve İslâmcı çözümlerin başarısızlığı karşısında
üzüntüye gark olmamalıyız veya suçluluk kompleksine kapılmamalıyız. Zira içtihat kapısı hâlâ
ardına kadar açıktır ve bu aşamada zaruri slogan
şudur: Nakil değil, akıl.
Yapmamız gereken tek şey kibirlenmememiz,
cesaretimizin kırılmaması ve geçmişteki tüm hatalarımızdan ve acı tecrübelerimizden ders çıkararak
yeni bir fikrî sistem geliştirmek için içimizdekilerin en iyilerini harekete geçirmemizdir. Daha evvel
hiç olmadığı kadar girmemiz gereken bahis şudur:
Olmak ya da olmamak…
http://ortadogugunlugu.blogspot.com/2020/07/
mmerzuki-siyasal-İslâmciligi-yeniden.html
Çeviren: Zahide Tuba Kor
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Yarının Tarihine Bugünden Bakmak:
Batı Sonrasını Konuşmanın
Vakti Gelmedi mi?
Türkiye, yeni bir tarih yazımının ve modern/postmodern değerler sistemiyle
yüzleşmenin ana üslerinden biri olmayı ziyadesiyle hak ediyor. Anadolu
coğrafyasının tarihi hafızası, farklılıkları barış içinde bir arada yaşatabilme
kapasitesi ve coğrafi konumundan kaynaklı imtiyazları Türkiye’yi bu sürecin
öznesi olmaya doğru âdeta itiyor. Türkiye, 16. yüzyıldan beri İslâm dünyasının
en önemli merkezlerinden biri olan Osmanlı’nın mirasına sahip olmasından
ötürü zihinsel bağımsızlığa en fazla ihtiyacı olan ülkelerin başında geliyor.

Kamil ERGENÇ
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ugün
yaşadıklarımız
dünden bağımsız olmadığı gibi yarın yaşayacaklarımız da bugünden
bağımsız olmayacak. Bilgiye, tarihe, evrene tevhidi
perspektiften bakmayı şiar
edinenler yarının şekillenmesinde bugünün oynadığı rolü görmekte güçlük
çekmeyeceklerdir. Tarih,
olayların art arda sıralanmasından ibaret olmadığı
için dikkatli bir nazarı hak ediyor. Zaman tanrısı
“kronos”tan ilham alan kronoloji disiplini sadece olayların oluş sırası hakkında bilgi verir. Ancak bize lazım olan, insan türünün binlerce yıllık
dünya sürgününden dersler ve ibretler çıkarmak
olmalı…

Avrupamerkezciliğin Şekillendirdiği Dünya
Modern tarih yazımının ilerlemeci karakteri
eskisi kadar muteber değil… İnsanlık ailesinin
ilkelden medeniye doğru doğrusal bir çizgi üzerinde hareket ettiği varsayımı çökmüş durumda…
20. yüzyılı, kayıt altına alınmış insanlık tarihinin
en yıkıcı ve kıyıcı savaşlarıyla kapatan modern uygarlık, 21.yüzyılın neredeyse ilk çeyreğini geride

bıraktığımız şu günlerde,
insan ve tabiat üzerinde
kurmaya çalıştığı mutlak
kontrol ve denetim arzusunun anaforunda debelenmeye devam ediyor.
Hepimizi bir şekilde etkisi altına almış olan kapitalist tekno-endüstriyel
uygarlık, evreni-tabiatıinsanı madden ve manen
çürütme(ifsad etme) adımlarına her geçen gün hız
veriyor. Kontrol ve denetim arzusunun eşlik ettiği bu çürütücü adımların insan türüne nasıl bir
gelecek vaat ettiğini tahmin etmek güç değil…
İnsanı, ürettiklerinin kölesi olarak ve fakat özgür
olduğu yanılsamasıyla yaşamaya mahkûm etmek
isteyen tekno-endüstriyel uygarlık karşısında “insan kalmak için” bütün mustazaf halklarla el ele
vererek direnmekten başka seçenek görünmüyor… Direnişin yol haritasını belirlerken, evvela
şiddetine maruz kaldığımız modern/postmodern
değer sisteminin kavramsal çerçevesinin ve tasavvur biçiminin dışına çıkmak, tekno-endüstriyelkapitalist uygarlığa can veren dünya görüşünün
ve epistemolojik perspektifin dayattığı gerçeklikle
hesaplaşmayı göze almak şarttır. En nihayetinde
yeni bir siyasal-iktisadi-içtimai-hukuki varoluşun
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sistematik çalışmaların sonucuydu. Bu çalışmalainşası için kolları sıvamak gerek… Bunun için de
rın en büyük başarısı Avrupalı olmayan ulusların
modern sosyal bilimlere nüfuz eden pozitivistiçinden Avrupamerkezci perspektifi içselleştiren
seküler-ırkçı bilgi ile aramıza mesafe koymaktan
aydın/entelektüel sınıfın yetiştirilmiş olmasıydı.
başka çare görünmüyor…
Bunların alametifarikası, “beyaz adamın” geçirdiği
Modern tarih yazımı Avrupa’yı merkezde Avsosyolojik evrimi (yine beyaz adamın belirlediği
rupa dışındakileri ise çeperde konumlandırdı.
kavramsal çerçeveye sadık kalarak) kendi uluMerkezde olanlar özne, çeperdekiler ise nesneysu için de geçerli kılmaktı. Tahsil ettiği modern
di. Merkezin temsil ettiği Protestan burjuva değer
sosyal bilimler aracılığıyla ait olduğu kültür kodsistemi, doğrudan veya dolaylı olarak sömürgeleşlarının çağdışı olduğuna ikna
tirilen Avrupa dışı toplumlara
olmuştu. Halkını da ikna etihraç edildi. Direnen uluslar ya
mek için elinden geleni yaptı.
tarihin dışına itildi ya da yok
Post-sekülerizm
Beyaz adamın artık çok güçlü
edildi. Antropoloji ve filoloji
kavramı, seküler
bir işbirlikçisi vardı ve kendisi
disiplinleri yardımıyla Avrubilginin
rehberliğinde
orada olmasa da sanki varmış
pa dışı uluslar “alt kültürler”
yol almanın nihilizm
gibi vazifesine sadık aydınlar/
olarak kodlandı… Şifahi geentelektüeller bırakarak evine
leneğe yaslanan kültürler yazı
duvarına toslattığı
döndü.
öncesinin ‘primitif’ dünyasına
Avrupa’nın geleceği
Lisanını kaybeden uluslaait olarak kabul edildi ve “yazı
hakkında fikir verebilir.
rın
dirilmesinin çok güç olduyoksa tarih yok” klişesi üzeDinin, hayata daha fazla
ğunu beyaz adam iyi biliyordu.
rinden sözlü kültürler masalsı/
müdahil olmasını istemek
Bu nedenle rahattı. Kendi tamitolojik/destansı bağlamın
zorunda kalması Avrupa
rihsel tecrübesini ihraç etmeiçine yerleştirildi. Kendisini
için ciddi bir handikap
nin sağladığı avantajı iyi kulmerkezde
konumlandırangibi görünüyor. Bu
landı. Fakat taklitler asıllarını
lar çeperdekileri ehlileştirme
tartışmaların Türkiye
yüceltir temel ilkesi gereğinhakkına sahip olduklarını düaydın/entelektüel
ce Avrupa dışı uluslar “beyaz
şünüyorlardı.
Sömürgecilik
havzasını ne ölçüde
adamın” değerlerine ne kadar
(kolonyalizm) bu amaç etraetkileyeceğini
bilmiyoruz.
yaklaştılarsa, bir türlü onun
fında örgütlenen kesimler taFakat sosyal ve siyasal
gibi olmayı başaramadılar. O
rafından yürütüldü. İlk hedef
bilimler
alanında
bütün
hep bir adım daha ilerideydi.
ehlileştirilmesine karar verilen
Öyle ki kendisinden sonra geulusların dilleri-lisanlarıydı.
üniversiteleri Protestan
lenleri “gelişmekte olan”, “az
Evvela tarihe bütünlük bilinburjuva uygarlığının
gelişmiş”, “gelişmemiş” gibi
ciyle ve dairesel (sürekli tekrar
şekillendirdiği
kategorilerle
tanımlıyordu.
eden) perspektiften bakmalarıaydınlanma aklından
Kendisi
her
zaman
gelişmiş
nı sağlayan sözcükler hayatın
ilham alan Türkiye’nin,
sınıfındaydı. Buradaki “gelişdışına itildi. Böylece geçmiş
bu tartışmaların dışında
mişlik”, sadece teknik-endüstile bugün arasında irtibat kurkalması zor görünüyor.
riyel-akademik olgunluğu ve
ma imkânları ellerinden alınilerlemeyi içkin değildi elbette.
dı. Geçmiş, masalsı ve mitik
İnsani “olmuşluğa” da işaret
bir anlatının nesnesiydi artık.
ediyordu. Üsttenci, buyurgan, elitist tutumdan
Bugüne bir şey söylemezdi. Bugün dünden iyi
taviz vermeye niyetli değildi beyaz adam. Tarihe
ve ileride; gelecek te bugünden daha iyi ve daha
vaziyet ediyor olmanın omuzlarındaki yüküyle
ileride olacaktı. Akabinde (Müslüman toplumlar
hareket ettiğini her fırsatta dile getiriyordu ‘lisanı
özelinde) nübüvvet geleneğinin referans alındımünasiple’ kültürel iktidarı elinde tuttuğundan
ğı tarih anlatısı itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Yeneredeyse emindi. Bu nedenle teknik-endüstriyel
rine İslâm öncesi geleneksel kodların (etnik ve
ataklar yaparak kendisini geçeceğini zanneden
folklorik enstrümanlar eşliğinde) öne çıkarıldığı
ulusları tebessüm ederek izledi. Japonya-Çinseküler tarih anlatısı ikame edildi. Bütün bunlar
Hindistan gibi Asya’nın kadim medeniyetlerini
bugünden yarına gerçekleşmedi elbette. Oldukça
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kendisine benzeterek nasıl çöküşün eşiğine getirdiğini heyecanla müşahede ediyordu… Dünyaya
armağan ettiği düşünme biçiminin rekabeti nasıl
kamçıladığını, evrene ve insana hâkim olma arzusunu nasıl tahrik ettiğini en iyi kendisi biliyordu.
İlham verdiği bütün uluslar, kendi içlerinde, tıpkı
onun gibi kanlı bir şekilde hesaplaştılar gelenekleriyle… Ancak tarihin akışında meydana getirdiği
radikal kırılmanın yarattığı travmalar, adına küreselleşme denen realite aracılığıyla, onu da etkilemeye başladı…
Bu travma ilk değil… I. ve II. Dünya savaşlarının yol açtığı yıkımın izleri hala hafızalardaki
yerini koruyor. Çok değil yetmiş yıl önce milyonlarca insanın canına mal olan savaş beyaz adamın
evinde başlamıştı. Ancak her iki savaştan da kültürel iktidarını koruyarak çıkmayı başardı… 19.
yüzyılda “uygarlık misyonu” klişesi bu iktidarın
sonucuydu… II. Dünya Savaşı sonrasında “demokrasi ve insan hakları” söylemi de öyle… 21.
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Cogito dergisinin “Laiklikten Sonra” dosya konulu
sayısında yer almıştı.1
Aralarında bizim de olduğumuz Müslüman
toplumların beyaz adamın değer sistemiyle karşılaşması sonrasındaki refleksi bugünkü yaşadıklarımızın arka planını oluşturuyor. Bu değer sitemiyle olan münasebetimizin mahiyetine
ve keyfiyetine dair yapacağımız çözümlemeler
ve atacağımız adımlar da yarınımızın şekillenmesinde rol oynayacak. İmparatorlukların ulus
devletlere parçalandığı yakın tarihimizin sağlıklı
analizi yarının tarihini şekillendirmede hayati rol
oynayabilir. Neye maruz kaldığımızın sahih perspektiften tahlili, geleceği özgürleştirmek için bir
adım olabilir. Tarihin dışında kalmanın yarattığı
travmaların etkisinden kurtulmanın yolu yeni bir
tarih felsefesi perspektifinden geçiyor. Özellikle İslâm dünyası toplumlarının yarının tarihinin
inşasında üstlenecekleri sorumlulukların oldukça
fazla olduğunu bilmek gerekiyor.

Protestan burjuva kültür kodlarından ilham alarak inşa edilen aydınlanma aklıyla gerçek
anlamda hesaplaşabilecek yegâne istinatgâh olan mübarek İslâm, küresel enformasyon
ağları aracılığıyla kriminalize ve terörize edilerek içe kapanmaya zorlanıyor. İslâm’ın siyasaliktisadi-hukuki-içtimai alanlara ilişkin önerileri/ilkeleri/prensipleri görmezden gelinerek,
manevi tatmini sağlayan boyutu öne çıkarılıyor.

yüzyıl için ürettiği klişe ise “cinsel özgürlükler”…
Bu bağlamda küre ölçeğinde kültürel iktidarın
hala Avrupamerkezci bilgiden ilham aldığı söylenebilir. Birkaç yıl önce Habermas tarafından dile
getirilen post-sekülerizm kavramı, seküler bilginin rehberliğinde yol almanın nihilizm duvarına
toslattığı Avrupa’nın geleceği hakkında fikir verebilir. Dinin, hayata daha fazla müdahil olmasını
istemek zorunda kalması Avrupa için ciddi bir
handikap gibi görünüyor. Bu tartışmaların Türkiye aydın/entelektüel havzasını ne ölçüde etkileyeceğini bilmiyoruz. Fakat sosyal ve siyasal bilimler
alanında bütün üniversiteleri Protestan burjuva
uygarlığının şekillendirdiği aydınlanma aklından
ilham alan Türkiye’nin, bu tartışmaların dışında kalması zor görünüyor. Kaldı ki Habermas’ın
bu kavramsallaştırması, 2019 senesinde İstanbul
Bilgi Üniversitesi tarafından tertip edilen bir sempozyumda tartışılmış ve bu sempozyumda sunulan tebliğler aynı yılın yaz döneminde yayınlanan

İslâm’ın Dünya Görüşü, Türkiye ve Protestan Kültür
Modern paradigma gerek doğrudan işgal yöntemiyle gerekse devşirdiği aydın/entelektüeller
eliyle dolaylı yollardan kolonize ettiği ulusların tüm direncini kırıp kendisine benzetmişken,
İslâm dünyası hâlâ “entegre edilemeyen boşluk”
olarak tanımlanıyor. Entegrasyonu engelleyen en
önemli unsurun İslâm’ın hayat tarzı ve dünya görüşü olduğu ise sır değil… Anglosakson aklın Ortadoğu olarak adlandırdığı, Müslümanların yoğun
yaşadığı coğrafyadaki hareketliliğin her geçen gün
artması yalnızca petrol-doğalgaz ticareti bağlamına hasredilemez. Meselenin tarihsel derinlik, değer üretme kapasitesi ve küresel sistemin tekerine
çomak sokma potansiyeliyle de yakından ilgilidir.
Prag Baharı’ndan mülhem (adına) Arap Baharı
denilen mustazaf halkların isyanı sürecinin aşikâr
ettiği üzere Müslümanların yaşadığı beldeler, mo1

Cogito, “Laiklikten Sonra”, sayı:94, 2019.
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dern-kapitalist tekno-endüstriyel uygarlığın birörnek/tekdüze/basmakalıp/standart ve seküler
dünyasına katılmak istemiyor. Bilakis onur-hürriyet-bağımsızlık-izzet gibi yüce değerler uğruna bedel ödemeyi göze alıyor. Paranın/metanın
tanrılığına iman etmeyi reddediyor… Ülkesinin
peşkeş çekilen emeğinin ve alın terinin hesabını
soruyor. Küreselleşme realitesinin de sağladığı
imkânları kullanarak dünyanın farklı coğrafyalarındaki mustazaflarla iş birliği yapıyor ve müstekbirlerden hesap soracağı zamanı kolluyor. Tek
eksikleri örgütlü siyasal/ideolojik/entelektüel kadrolardan yoksun olmaları… Verili(mevcut) olanın
yegâne seçenek olduğuna, başka türlüsünün asla
ve kat’a mümkün olmadığına inanmamızı isteyen
küresel istikbar, alternatif siyasal-iktisadi-hukukiakademik-içtimai arayışları/sorgulamaları etkisizleştirmek ve itibarsızlaştırmak için elinden geleni
yapacak buna kuşku yok… Nitekim Protestan
burjuva kültür kodlarından ilham alarak inşa edilen aydınlanma aklıyla gerçek anlamda hesaplaşabilecek yegâne istinatgâh olan mübarek İslâm,
küresel enformasyon ağları aracılığıyla kriminalize ve terörize edilerek içe kapanmaya zorlanıyor.
İslâm’ın siyasal-iktisadi-hukuki-içtimai alanlara
ilişkin önerileri/ilkeleri/prensipleri görmezden gelinerek, manevi tatmini sağlayan boyutu öne çıkarılıyor. Bu noktada Türkiye özelinde halkı Müslüman beldelerin âlim/aydın/entelektüellerinin
iş birliği yapmak suretiyle örgütlü ideolojik önderlikten yoksun olan mustazaf halkların siyasal
bilincini yükseltmek için seferberlik ilan etmeleri
gerekiyor. Hindistan’dan Latin Amerika’ya kadar
kolonyal söylemin edilgenleştirici, örseleyici, buyurgan, üsttenci, elitist ve madunlaştırıcı doğasıyla mücadele etmeye çalışan entelektüel havzalarla
da eşgüdüm halinde çalışılarak küre ölçeğinde
yeni bir tarihin inşasına öncülük edilebilir.
Türkiye, yeni bir tarih yazımının ve modern/
postmodern değerler sistemiyle yüzleşmenin ana
üslerinden biri olmayı ziyadesiyle hak ediyor. Anadolu coğrafyasının tarihi hafızası, farklılıkları barış
içinde bir arada yaşatabilme kapasitesi ve coğrafi
konumundan kaynaklı imtiyazları Türkiye’yi bu
sürecin öznesi olmaya doğru âdeta itiyor. Türkiye, 16. yüzyıldan beri İslâm dünyasının en önemli
merkezlerinden biri olan Osmanlı’nın mirasına
sahip olmasından ötürü zihinsel bağımsızlığa en
fazla ihtiyacı olan ülkelerin başında geliyor. Zira
Osmanlı’nın dağılma süreci ve sonrasında, Pro-

testan burjuva kültür havzasıyla doğrudan temasa
geçerek, o havzanın kavramsal ve kurumsal çerçevesini ithal etmiştir. Hatta maiyetindeki Müslüman halkı Protestan burjuva değerleriyle barışık
yaşamaya icbar etmiş ve Fransız İhtilali’nden aldığı ilhamla modernleşme yolunda radikal adımlar
atarak (İran, Irak, Suriye, Mısır, Afganistan gibi)
halkı Müslüman ülkelere rol model olmuş bir ülkedir.
Türkiye, doğrudan kolonize edilememiş olmanın haklı gururunu yaşarken “oryantalizmi
içselleştiren”2 ve böylece kendi kendini sömürgeleştiren “imparatorluk bakiyesi” bir ülke olarak zihinsel bağımsız yolunda mustazaf halklara örneklik yapabilir. Bir diğer önemli merkezlerden olan
Mısır ise-ki bu belde de uzunca bir süre Osmanlı
himayesinde kalmıştır- Napolyon’un işgali sonrasında bir türlü kendine gelememiştir. Oryantalist
birikimin en görkemli operasyonu sahası olan Mısır, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, milliyetçilik aracılığıyla modern değerler sisteminin etkisi altına
girmiştir. Her iki ülke de şayet kolonyalist bilginin
sınırları dışına çıkma iradesi gösteremezse yarının
dünyasına zihinsel olarak kadavralaşmış olarak
girecekler. Bu bağlamda, yakın coğrafya olması
bakımından, Türkiye ve Mısır entelektüel/âlim
havzaları arasında sömürgeci bilginin tahakkümünden kurtulma amaçlı işbirlikleri geliştirilebilir. Bu havzaların arasına İran’ın da alınması lazım
gelir. Nitekim İran 1979’da “paradigma dışı” bir
varoluşun mümkün olduğunu göstermek suretiyle, modern tarihte önemli bir adım atabilmiştir.
Medresenin/ulemanın öncülüğünde gerçekleştirilen inkılap, modern dünyayı kelimenin gerçek
anlamıyla sarsmış ve bu inkılabın İslâm dünyası
halklarına etki etmesini engellemek amacıyla küresel istikbar tarafından oldukça sistematik adımlar atılmıştır. İran-Irak savaşının tahrik edilmesi
bu adımlar içerisinde en yıkıcı olanıdır. Bu savaşta inkılabın öncü kadroları ortadan kaldırılmış
ve bugün de yakinen müşahede ettiğimiz üzere
İran, ulus-devlet refleksine ve merhum Şeriati’nin
ifadesiyle “Safevi Şiiliği”ne avdet etmiştir. Türkiye-İran-Mısır arasında tesis edilecek mutabakat,
Ortadoğu’da huzur ve sükûnu temin edecektir.
Tarihi derinlik, entelektüel kapasite, coğrafi imtiyaz ve siyasi etki hinterlandı itibariyle İslâm
2

Hasan Bülent Kahraman “İçselleştirilmiş, Açık ve Gizli
Oryantalizm ve Kemalizm”, Doğu-Batı, 2002, sayı:20, s.
153-181.
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dünyası içinde ayrıcalıklı konuma sahip olan bu
üç ülkenin âlim/entelektüel kadroları arasında iş
birliğini güçlendirecek adımlar atılması, yarının
tarihini Müslüman toplumların lehine inşa etmek
için elzemdir.

Hesaplaşma ve Geleceğin Birlikte İnşa Edilmesi

52

Mutabakata en büyük katkıyı hiç şüphesiz ki
entelektüeller/aydınlar/âlimler yapacaklardır. Modern/postmodern değer sisteminin ilham aldığı
dünya görüşünün ve epistemolojik zeminin teşrih
masasına yatırılması ve İslâmî referanslar temelinde bir dünya görüşü ve epistemolojik perspektifin
inşa edilmesinin yolu âlim/entelektüeller arasındaki iş birliğinden geçiyor. Halkların birbirlerine
karşı önyargılardan arınması ve ortak geleceğin
birlikte inşa edilmesi gerektiğine inancın oluşması
bu sayede mümkün olacaktır.
Küresel istikbar mevcudiyetini ve meşruiyetini,
Müslüman toplumların (ve Müslüman olmayan
toplumların) aralarındaki tabi farklılıkları kaşıyarak ve kanırtarak garanti altına almaktadır. Küresel sistemin en büyük korkusu halkların işbirliği
ve dayanışmasıdır. Sistem, mümkün olduğu kadar parçalamaya, küçültmeye, atomize etmeye çalışmaktadır. Modern paradigma, imparatorlukları
parçalayıp ulus devleti öne çıkararak bütünlük
bilincini zaafa uğrattı. Halkları birbirine düşman
etti. Farklılıkları tehlikeli addetti ve ulus devlet
aracılığıyla farklı olanı birörnekleştirmeye çalıştı.
Ancak modernite önüne “post” ekini alarak yeni
bir sürece evirildi. Postmodernite ulus devleti de
tehdit olarak görmeye başladı ve onu parçalamak
istiyor… Amaç daha da küçük birimler/üniteler
oluşturarak dayanışmayı zaafa uğratmak ve atomize olan bireyleri yutmak… Dolayısıyla mikromilliyetçilikler ya da ultra-marjinal ideolojik grup
hakları öne çıkarılarak ulus devletler meşgul edi-

liyor/edilecek. Bu meşguliyet ilgili devletin bağışıklık sistemini çökertinceye kadar devam ediyor/
edecek. Ortaya çıkan kaos, pazarın egemenliğini
tahkim etmeye yarıyor. Fakat ulus devletler bu
yeni duruma itiraz ediyor. Parçalanmak istemiyor
ve direniyor…
İronik olan şu ki, vaktiyle ulus-devlet aklının
gadrine uğrayan Müslüman halklar ulus üstü örgütlenme modelleri inşa etmek yerine, (Türkiye
örneğinde de yakinen görüleceği üzere) parçalanmamak/dağılmamak için şimdi ulus devlete sarılıyor. Ancak ulus devlet aklının da mucidi olan ve
bu nedenle sistemin zaaf noktalarını çok iyi bilen
Protestan burjuva uygarlığı, emeline ulaşmak için
post-modern paradigmayı kullanıyor ve bazı sükseli sözcüklerden yardım alıyor. Bunların başında
“özgürlük” “eşitlik”, “düşünce hürriyeti”, “cinsel
serbestlik”, “kadın hakları”, “feminizm”, “farklılıklara saygı” geliyor… Ulus devletler kendilerini
korumaya çalıştıkça “otoriterleşmekle” itham ediliyor. Böylece siyasal alanda otoriterlik karşıtı söylem (tabi olarak) güç kazanıyor. Toplumlarımız,
aktüel politik dilin/söylemin ayartısı altında, meseleyi özgürlük-otoriterlik düalizmi bağlamında
tartışırken aslında sistemin değirmenine su taşıdığını fark etmiyor.
Bu noktada aydın/entelektüel havzaların sorumluluk alarak halkın bilincine hitap etmesi,
ayartıya kapılanları ikaz etmesi gerekiyor. Bilinmelidir ki toplumları felaha ulaştıranlar da onları
uçurumun kenarına getirip bırakanlarda aydınlardır. Aydınları uyuyan toplumların geleceği karanlıktır. İslâm dünyası toplumlarının aydın/âlim iş
birliğini canlı tutacak güçlü bir zemin inşa etmesi
kaçınılmaz bir sorunluluktur. Müslüman halklar
arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirecek
adımları atmak küresel sistemin tekerine çomak
sokacaktır. Yarının dünyasına ulus devlet aklına
yaslanarak adım atmak isteyenlerin ne yazık ki
hayatta kalma şansı yok… Tek tip/birörnek/homojen toplumsallığın inşasında işlevsel olan ulus
devletin küreselleşme realitesi karşısında direnç
göstermesi zor görünüyor. Müslüman toplumlar
ya ulus devlet aklının sınırları içinde kalarak yarının dünyasına birbirlerine daha fazla yabancılaşmış olarak adım atacaklar ya da farklılıklarını
İslâm şemsiyesi altında “kesrette vahdet” düsturuyla kabul edip kaybettikleri asaletlerini yeniden
elde edecekler.
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Yarının Tarihine Bugünden Bakmak
Bu noktada Türkiye özelinde modern/postmodern değer sisteminin epistemolojik referanslarıyla hesaplaşma mücadelesinin vakit kaybetmeksizin başlatılması gerektiğini ifade etmek isterim.
Bu hesaplaşma yukarıda dikkat çekmeye çalıştığımız üzere İslâm’ın referans alındığı bir bilgi
sisteminin kurulması amacına matuftur. İran ve
Mısır ilim havzalarıyla da temas kurmak suretiyle
yürütülecek bu hesaplaşmanın birinci aşamasında
modern bilgi sisteminin Protestan burjuva kültür kodlarıyla olan ilişkisine, Hıristiyan-Yahudi
ittifakının bu sistemin inşasında oynadığı role ve
hâlihazırda dünya üniversite sistemi aracılığıyla
nasıl küreselleştirilmeye çalışıldığına odaklanmak
gerekecektir. Türkiye üniversitelerinin, tamamen
modern bilgi sisteminin epistemolojik referansları tarafından esir alındığını, hassaten sosyal ve
siyasal bilimler literatürünün bu referanslar tarafından şekillendirildiğini hatırlamak gerekir.
Türkiye, II. Dünya savaşından sonra dâhil olduğu
NATO paktı aracılığıyla üniversitelerini Avrupamerkezci bilgi sisteminin insafına terk etmiştir.
Bu terk edilmişlik her geçen gün daha da derinleşerek devam etmektedir. NATO paktını sadece
askeri güvenlik şemsiyesi olarak görmek ziyadesiyle yanıltıcı olabilir. Bu pakt, Protestan burjuva
uygarlığının bilgi sisteminin, hayat tarzının ve
dünya görüşünün küreselleştirilmesi amacına matuf olarak operasyonel amaçlı olarak kurulmuş,
işletilmiş ve işlevsel kılınmıştır. Askerî faaliyetler
bu amaçlar arasında küçük bir yeri işgal etmektedir. Dolayısıyla Türkiye yarının dünyasına gerçek
anlamda bağımsız olarak adım atmak istiyorsa bu
paktla arasına mesafe koymanın yolarını aramak
zorundadır.
Sosyal ve siyasal bilimlerin modern paradigmanın tesirinden kurtarılabilmesi için üniversitelerimizde vahiy ve nübüvvet bilgisinin meşruiyetini ve ana referans olma özelliğini temin etmek
gerekir. Yüce Kur’an’ın ana omurgasını oluşturan
kavramlardan ilham alan yeni bir sosyal ve siyasal
bilimler dili/söylemi oluşturmak şarttır. Modern
bilimin seküler/pozitivist/ırkçı ve müstekbirlerin
hukukunu koruyan karakterinden teberri etmek
ve nihayetinde bütün bir insanlık ölçeğinde değer
üretecek bir bilim dilini inşa etmek gerekmektedir.
19. yüzyıl koşullarında (dağılmanın arifesinde)
Batıyla karşılaşmanın görece şaşkınlığı içerisinde
dönemin aydın/münevverlerinin teknik-ahlak ayrımı bağlamında yaptıkları çözümlemenin bugün-

den geriye bakıldığında pek de isabetli olmadığı,
tekniğe nüfuz eden bir ahlakın olduğu, bilimin ve
bilim adamının zannedildiği gibi nesnel, tarafsız
ve “nötr” olmadığı (bugün) daha net görünebilmektedir. Laboratuara giren bilim insanlarının
inanç-itikat-kültür-ideoloji gibi aidiyet biçimlerini kapıda bırak/a/madığı, bilakis bilimin oldukça
ideolojik amaçlarla kullanıldığı artık görmezden
gelinemez. Marsta yaşam belirtileri arayanların,
yanı başlarında yitip giden yaşamlardan bihaber
olmaları bilimin geldiği noktayı anlamak açısından mühimdir. Demek ki bugün bize bilim ve bilimsellik adına dayatılan birçok şey, temelleri 17.
yüzyılda atılan (ve bütünüyle Hıristiyanlık içi tecrübenin izlerini taşıyan) yaklaşımların sonucudur.

Paradigma Dışı Bir Dünya Görüşü Mücadelesi
Dünya görüşü, iktisadi-içtimai-siyasi-hukuki-akademik vs. hayatın bütününe nüfuz eder.
İnsanlık ailesinin yaklaşık üç asırdır tecrübe ettiği modern dünya görüşü de kendine mahsus bir
gerçeklik inşa ederek hayatı şekillendirdi. İnsanevren-tabiat-tanrı telakkisini Grek-Yunan-Roma
kültür kodlarından miras olarak aldı. Kendisi gibi
olmayanları barbar/ilkel/primitif olarak tanımladı ve onları ehlileştirme vazifesini “beyaz adamın
yükü” klişesiyle ifade etti. Doğu-Batı ikili karşıtlığı böyle bir bağlamın sonucu olarak tebarüz etti.
Doğu ilkelliğin Batı ise uygarlığın temsilcisi olarak
resmedildi. Mythos (Doğu)- logos (Batı) zıtlığından ilham alan bu ayrım bugün de aynen devam
etmektedir. Mythos; karanlık, cahillik, batıl inanç,
kurbanlar, doğanın esiri olan insan ve hükümranlığını meşrulaştırmak isteyen despotla ilintili bir
kavrayışken; logos aydınlık, bilgi, akılcılık, neden-sonuç zincirini çözümleme, doğaya hâkim
olan insan ve onun eşitlikçi-özgürlükçü bir top-
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lum düzenini kurma çabasıyla ilintili bir kavrayışı
temsil ediyordu.3
Bir toplumu diğerinden farklı kılan en belirgin unsur olan kültür Doğu-Batı ikili karşıtlığının
neden olduğu çatışma dili sebebiyle aşınmaya
başladı. Batı kültürüne ilham veren değer sisteminin yegâne hakikat olduğuna dair güçlü bir algı
oluşturulmaya çalışıldı. Dolayısıyla Batı sonrasını
konuşmak için bugüne kadar oluşmuş kategorik
ayrımları, karşıtlıkları, tanımlamaları yeniden düşünmek gerekir. Gerek yumuşak gerekse sert güç
kullanmak suretiyle Avrupa dışı uluslara dayatılan
gerçekliğin mahiyetini sorgulamak ve “paradigma dışı” bir mücadelenin imkânı üzerine yoğunlaşmak gerekir. Türkiye özelinde, moderniteyle
karşılaşma sonrasında gerek muvafakat gerekse
de muhalefet bağlamında verilen mücadele çoğunlukla “paradigma içi” bir mahiyet arz eder.
Başka bir ifadeyle modern değer(ler) sisteminin
iktisadi-içtimai-siyasi-hukuki-akademik alanlardaki kavramsal ve kurumsal hegemonyasını (çok
fazla) sorun etmeden, din dilini bu hegemonyayı
onaylayacak şekilde yorumlamak… Böylece bir
yandan modern paradigmanın dayattığı gerçeklikle uzlaşılırken diğer yandan da bu uzlaşmanın
dinî/itikadi meşruiyeti temin edilmiş oldu. Toplum hayatına ziyadesiyle etki etmesi bakımından
öne çıkan siyaset kurumunun bütün kavramları
Fransız İhtilali’nden ilham aldığı için toplumsal
dokumuzu da ona uygun olarak biçimlendirmeye çalıştı. Gelinen noktada Türkiye iktisadi olarak
kapitalizmle, siyasi olarak demokrasiyle, akademik olarak ta seküler bilgiyle imtizaç etmeye rıza
gösterdi. Ancak bu gerçeklik her geçen gün ülkemizin İslâm’a olan aidiyetini ve yalnızca İslâm’la
mümkün olan varoluşunu aşındırmaktan başka
bir işe yaramadı. Böyle devam etmesi hâlinde
Türkiye’nin Protestan burjuva uygarlığının sadık
bir temsilcisi ve savunucusu olmasından korkulur… Bu bağlamda Batı sonrasını konuşmanın ve
inşa etmenin öncelikli koşulu,(kanaatimce) mübarek Kur’an’ın, nebevi geleneğin ve bu geleneğin
ruhuna uygun tefekkür mirasımızın hayatı-bilgiyi ve tarihi tanımlama hakkını eline almasından
geçiyor. Yaklaşık iki asırdır elimizden çıkan bu
hakkı geri al/a/madığımız sürece zihinleri istimlak edilmiş ve fakat bedenleri obezleşmiş yaşam
formları olarak dünya sürgününe devam edeceğiz.

Binaenaleyh 19. yüzyılda “beyaz adamın yükü”,

3

ma” bilincini tahrip ediyor.

Oliver Kontny, Doğu-Batı, 2002, sayı:20, s. 123-124.

20.yüzyılda “demokrasi ve insan hakları”, 21.yüzyılda ise “cinsel özgürlükler”,”kadın hakları” ,”anti-otoriterlik” klişeleriyle halkı Müslüman beldeleri sömürgeleştiren zihniyetle hesaplaşmak için
sözünü ettiğimiz tüm bu klişelerin tasallutundan
kurtulmak gerekiyor. Demokrasi ve insan hakları
söyleminin emperyalist ve kolonyalist emeller için
nasıl araçsallaştırıldığına dair kamuoyu farkındalığını arttırmak gerekiyor. Bağdat, Şam, Kabil gibi
Müslüman halkların hafızası olan İslâm beldeleri
demokrasi söylemi eşliğinde tarumar edildi. “İnsan hakları” söyleminde yer alan insan (human)
hiçbir zaman Avrupalı olmayan ulusları kapsamadı. Üçüncü dünya olarak tabir edilen toplumlar/
ülkeler yalnızca “sayısal veri” olarak değer gördüler. Hâlihazırda Türkiye-İran-Mısır gibi tarihsel
derinliğe sahip halkı Müslüman beldeler demokrasi, insan hakları ve cinsel özgürlükler bağlamında tarassut altında tutuluyor ve hizaya getirilmeye
çalışılıyor. Bu ülkelerin aydınları/entelektüelleri/
âlimleri siyasal alana vaziyet edenler üzerinde,
yüce İslâm’ın ilke ve prensiplerinin egemen kılınması amacına dönük olarak yeterince etki edemedikleri ve Müslüman halkı İslâm’ın soylu siyasal
dili ve söylemi ışığında siyasallaştıramadıkları
için, toplumlarımız kurtuluşu neoliberal, demokratik, özgürlükçü klişelerin gölgesine sığınmakta
buluyor. Bilinç inşa etmesi gereken aydınlar(ımız)
ın hatırı sayılır bir kesimi çoğu zaman modern
paradigmanın gönüllü destekçisi olarak hizmet
veriyor. Sözünü ettiğim bu halkı Müslüman ülkeler, ulus-devlet yapısının zaafa uğramasını engellemek için modern paradigmanın “milliyetçilik/
ulusçuluk” jargonuna sığınmaktan başka çare bulamıyor. Emperyalizmin sadık hizmetkârı olarak
ulusçu/milliyetçi akımlar, İslâm dünyası toplumlarının geleceğini karartıyor. İtikadi varoluşun öznesi olması gereken İslâm, kültürel varoluşun nesnesi şeklinde konumlandırılıyor. Milliyetçi/ulusçu
akımlar nihai kertede ümmet perspektifini zaafa
uğratarak, modern/postmodern değerler sisteminin en zayıf noktası olan “itikat eksenli dayanış-
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Gelenek, Gelecek ve Ustaların Yolu
Geleneğin izini sürmek, geçmişte ne olup bittiğini anlamak ve tarih şuuru ile
geleneği yeniden okumak ve yorumlamak gerekir. Bu noktada ustaların
yaptıkları çalışmalar, verdikleri mücadeleler büyük önem gösterir.
Söz konusu çerçevede ustaların yolu çok iyi analiz edilip anlaşılmalı,
bugün ve gelecek için yeni imkânlara çevirmenin yolları bulunmalıdır.

Temel HAZIROĞLU

G

elenek ile gelecek ve bunların birbiri ile ilişkisi sürekli
tartışılır olmuştur. Birbirinden koparılarak ya da birbirinin alternatifi gibi sunularak
yapılan bu tartışmalar aşılmalı ve tam bir bütünlük ve
süreklilik içinde mesele ortaya konmalıdır. Aslında bu iki
olgunun birbirine kopmaz bir
iple bağlı olduğu hatta tavuk yumurta misali iç içe
geçtiği, birbirini doğurduğu ve beslediği gerçeği
derin bir kavrayışla açığa çıkarılmalıdır. Çünkü
insanlığın geçmişte olgunlaştırarak biriktirdiği değerlerden ve zenginliklerden istifade etmek daha
güzel bir gelecek için önemli bir imkân ve ihtiyaçtır. Zira hakikatten izler taşıyan geçmiş yaşantılardaki tecrübeler zamanın ruhu olarak açığa çıkar,
geleceği görme ve ufku belirleme noktasında insanlara yeni imkânlar sunar.

Gelenekten Geleceğe
Bu çerçevede hakikat bilgisini temel alıp ondan beslenerek oluşmuş ve geleneği hesaba katarak asli köklerine yaslanmış, tarihi sosyolojik
konumlanmasını yapmış sağlam bir duruşla yeni
bir perspektif oluşturma vakti gelmiştir. Bu açıdan
hakikat ve gelenek bilgisi ile onların oluşturduğu
birikim kadar, bunların izini sürmüş ve buna hayatlarını adamış öncüleri, ustaları aramamız, bulmamız, keşfetmemiz, fikriyatlarını kavramamız ve
onlardan ilham alarak geleceğe uzanmamız anın
sorumluluğudur.
Geleneğe yaslanmak; geçmişe mahkûm olmadan ondan ders çıkarmakla, şimdiye teslim olma-

dan onu anlamakla ve geleceğe sağırlaşmadan onun için
mücadele etmekle bir anlam
kazanır. Bu da aklı selimin
dengeyi gözeterek yaptığı atılganlıkla, rastlanılan her türlü
zorluğun imkân boyutunun
keşfedilip yaratıcılığa dönüştürüldüğü dinamizmle ve her
koşulda yarınlara ilerleyişle
mümkün olabilir. Zaten insanın doğası da bunu
gerektirir. Elmalı Hamdi Yazır’ın ifadesiyle, insan,
gözleri öne bakar yaratılmıştır ileriyi görmek için,
boynu müteharrik yaratılmıştır arkasına dönüp
olanlara bakıp dersini almak için. Biz de bu anatomik yapıya bir ilave yapalım; insan, ayakları ileri
yürür yaratılmıştır, geleceğe gitmek için.
Geçmişi olmayanın bugünü, bugünü olmayanın yarını olmaz. O yüzden tarihle ve gelenekle
uyumlu olarak kök salmak, bugünün şartlarını ve
gerçeklerini hesaba katarak var olmak ve geleceğe
yönelip inşa faaliyetinde bulunarak yarınlara ulaşmak diğer bir deyişle gelenekli insan, gelenekli
Müslüman olmak gerekir. Gelenekli Müslüman,
Kur’an ve Sünnet ekseninde tevhid ve vahdet
penceresinden hayata bakar, insanlığın bütün deneyimlerinden yararlanarak geçmişten ve gelenekten ilham alır, bugünü mücadele ederek yaşar.
Birliğin toparlayıcı gücünden ve farklılığın zengin
ve renkli enerjisinden istifade etmeyi temel prensip olarak benimser. Gelenekli Müslüman geçmişe
dönmez aksine oradan ders alarak bugüne gelir,
dünden gelip yarına koşar.
Dolayısıyla gelenekli Müslüman, tarihte doğup
gelişen, bugüne kadar ulaşan düşünce akımları-
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Batı’nın oyununa gelmek meseleyi kavrayamamak
demektir.
İnsan hayatı boyunca maddi ve manevi olarak
birçok zikzaklar ve iniş-çıkışlar yaşar. Her yaşadığı gel-git sonucu da bazı yeni şeyler öğrenir, değerli tecrübeler edinir. Bu çerçevede her insanın
hayatında onu etkilemiş, temel düşünce yapısının
ve değerlerinin oluşmasına katkı sağlamış kişiler
ve eserler vardır. İnsanın fikriyatı tam olarak da
buradan temellenir ve gelişir. Bu her insan için kaçınılmaz bir gerçekliktir.
Hür, Bağımsız ve Orta Yolcu
İnsan, nasıl Kur’an ve Sünnete yaklaşıp onları
daha
iyi anlamaya çalışırken her seferinde daha
Bugün geleneğe yaslanıp Müslümanca bir duönce göremediği yeni şeyler öğrenir ve bununla
ruş belirleyip kendimize sağlam bir konum inşa
edeceksek “hür, bağımsız ve
önündeki yeni ufuklara yelken
orta yolcu” bir varoluş çizgisiaçarsa, kitaplara ve yazarlara
ne ihtiyaç kaçınılmazdır. Hür,
yaklaşırken yaptığı okumalar,
Gelenekli Müslüman,
bağımsız ve orta yolcu bir çizodaklanmalar ve derinleşmeler
tarihte doğup gelişen,
ginin oluşması ancak hür ve
sonucu da yeni fikirler ve fibugüne kadar ulaşan
bağımsız bir zihnin ve vasatın
kir adamları keşfeder. Aslında
düşünce akımlarının
oluşması ile mümkün olabilir.
insan böyle yapmakla gerçekönderlerini ve çizgilerin
Geçmişin hayali ve kahrate, zihnini ve kendini yeniler,
çeşitliliğini bu çerçevede
manları ile yaşayamayız. Habenliğini ve bilincini yeniden
değerlendirir. İslâm
yal kurmak, efsane ve destan
oluşturur.
medeniyeti tecrübesinden
dinlemek insanın zihin coğHiç şüphesiz, en büyük
istifade ederek dünden
rafyasını ve ufkunu genişletir
ve değişmez önderimiz peygüç alır, bugünü
fakat (gerçekle hiçbir bağlangamberimiz Hz. Muhammed
anlar, yarını inşa ve
tısı olmayan) hayallerle amel
(sav) aynı zamanda en büyük
imar eder. Geleneğin
edilmez. Zira tarihî, sosyolojik
ustamız ve yol göstericimiziçinde kalarak ve ona
ve stratejik olarak kendimiz
dir. İnsan olma ve insan kalma
olamazsak, kendimize de sayaslanarak bu çağa
davamızın yegâne dayanağı
hip çıkamayız, kendimizi de
ve bu çağın insanının
Kur’an’ın bizatihi hayata uyguderinden ve yeniden kazanaruhuna dokunacak olanı
lanışının (yaşayan Kur’an’ın)
mayız. Ancak yeni bir zihinle
keşfeder, bulup açığa
örnek insanıdır.
özümüze dönüp kendimizi
çıkarır.
Geleneğin izini sürmek,
yeniden inşa edebilirsek ancak
geçmişte
ne olup bittiğini ano zaman kendimize ve değerlamak ve tarih şuuru ile gelelerimize olan yabancılaşmayı
neği yeniden okumak ve yorumlamak gerekir. Bu
aşabilir, yaşanan her türlü sorunu giderebilir ve
noktada ustaların yaptıkları çalışmalar, verdikleİslâm düşüncesinin bütünlüğünü kavrayıp onunri mücadeleler büyük önem gösterir. Söz konula yeniden hayat bulabiliriz.
su çerçevede ustaların yolu çok iyi analiz edilip
Geleneği yeniden oluştururken ve kendimizi
anlaşılmalı, bugün ve gelecek için yeni imkânlara
yeniden inşa ederken İslâm düşüncesini ve hareçevirmenin yolları bulunmalıdır.
ketini hem teorik hem de pratik olarak terör ve
Evet, dünden istifade etmek, bugünü anlayıp
şiddetten arındırmanın şart olduğunu görmeliyiz.
kavramak
ve yarını inşa etmek için, bir gelecek
Şu bir gerçektir ki, Müslümanlara karşı mütevazı
ufku oluşturmak için, geleneğe ve geleneğin oluş(alçak gönüllü), gayrimüslimlere karşı izzetli, vamasında rol almış ustalara ve onların bize bıraktığı
karlı ve onurlu durmak Müslüman’ın şiarındandır.
mirastan yararlanmaya ihtiyacımız var.
Fakat bu izzetli duruşu kör şiddete indirgeyerek
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nın önderlerini ve çizgilerin çeşitliliğini bu çerçevede değerlendirir. İslâm medeniyeti tecrübesinden istifade ederek dünden güç alır, bugünü anlar,
yarını inşa ve imar eder. Geleneğin içinde kalarak
ve ona yaslanarak bu çağa ve bu çağın insanının
ruhuna dokunacak olanı keşfeder, bulup açığa
çıkarır. Bugünün yaşanabilmesi ve geleceğin inşa
edilebilmesi adına geleneğin hayatiyetini önemser
ve onu koruyup ona yeni halkalar ilave etmeyi görev bilir.
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İslâm’ın ve Müslümanların Geleceği
Dünya Müslümanları tarihî tecrübelerini hususiyetle son iki yüzyıllık tecrübelerini
(yenilgilerini, tahriş ve tahrip edilişlerini) iyi okumalılar. Eğer bu okumayı nitelikli
yaparlarsa hem yaşadıkları düzlemi tarihsel nedenleriyle anlarlar hem de geçmişi
kavrayarak şimdiyi düşünerek geleceği nasıl tesis edeceklerini planlayabilirler.
Böylelikle şirazesinden çıkan insan-doğa-Tanrı dengesini inşa edebilirler.

Ahmet DAĞ

İ

slâm dünyasındaki devletlerin yaşadığı son iki yüz
yıllık tecrübeye bakıldığında
-İran ve Türkiye örneğini dışarıda bırakırsak- neredeyse
tamamının
sömürgeleşme
tecrübesi yaşadığını, daha
sonrasında söz konusu bu
devletlerin ‘bağımsız’ devletler olarak varlığını sürdürdüğü görülür. Sömürgeleştirme sürecinde dil,
din, insan, toplum ve siyaset anlayışı farklılaştırılan
İslâm dünyası, 1950’lerden sonra siyasal sorunlardan kaynaklanan insana ve topluma dair ciddi sorunlar yaşadılar. Son yüz yılda Türkiye ve İran dâhil
askerî darbelere muhatap olmayan neredeyse hiçbir
İslâm ülkesinin olmadığı söylenebilir. Bu durum
dahi, İslâm dünyasının, Batı dünyası karşısında sürekli geriye düştüğünün en önemli göstergesidir.
İslâm coğrafyasında halkların adına özgürlük getireceği düşünülen Arap Baharı, -Tunus’u dışarıda
bırakırsak- kendi akışından koparılıp Yemen, Suriye ve Libya’da iç savaşa dönüştürülerek ve Mısır’da
Cumhurbaşkanı Mursi’nin askerî darbe neticesinde
devrilmesine yol açarak “Arap kışı”na döndürülmesi
neticesini doğurmuştur. Türkiye’de kökleri dışarıda
olan kullanışlı bir yapının 15 Temmuz kalkışmasıyla
darbe teşebbüsüne sevk edilmesi dahi İslâm coğrafyasındaki devletlerin ve toplumların rahat bırakılmadığını göstermektedir.

Kopuşlarla Derinleşen Dönüşüm
Âdeta bir tespihin imamesi gibi olan Osmanlı Devleti’nin dağılması neticesinde parçalanan ve
muğlaklaştırılan sınırlar, kimliğini yitiren insanları
ve toplumları meydana getirmiştir. Dil, din, tarih

ve siyaset algısı tahribe uğrayan
Müslümanlar, tüm geçmiş birikimleriyle ve hikâyeleriyle olan
ilişkileri ve kodları koparmışlar,
İslâm coğrafyasında melezleşmiş
kimlik ve toplum yapısı inşa edilerek ilmi ve kültürel çalışmalarda da melez ve parçalanmış bir
hâl durumunu bilfiil tecrübe etmişlerdir. Sürekli önceki tarihini
ve tecrübesini kötüleyen, öncesine dair her ne varsa
yanlış bulan; kendine, tarihine, toplumuna ve mirasına her geçen gün yabancılaşan bireylerin oluşturduğu İslâm topluluklarının varlığı; geçmiş, şimdi ve
gelecek sarkacını dengeleyemeyen nesneleşmiş bir
İslâm dünyası gerçekliğini meydana getirmiştir.
Kendi hakikatlerinin varlığına inanmayan Müslümanların, sürekli ‘yeni hakikatlerin’ peşinde koşmalarına şahit olunmasının en büyük nedeni, yaşadıkları kafa karışıklıkları ve kendilerine ait özgüven
sorunlarıdır. Namazla iflah olmayan ruhlarının yoga
ile dinginleşeceğine inanmaları, kadim kültürün insan inşa edici metinlerini demode olarak görenlerin
kişisel gelişim kitaplarına sarılmaları alternatif hayat
arayış çabalarının göstergesidir. İnsana dokunmanın ve onunla birlikte olmanın anlamsız olduğunu
düşünen Müslümanların, hayvanlara dokunmak ve
onlarla birlikte olmanın erdem olduğunu zannetmeleri, çobanlığı hakir görüp kedi-köpek çobanlığı yapmaları dahi coğrafya olarak parçalanmışlığın
kimlik olarak parçalanmasına yol açtığının göstergesidir.
Baudrillard, simülatif Batı’ya karşın İslâm’ın sahih hâlini koruduğunu düşünüyordu. Aradan geçen
kırk yıllık süreçte ortaya konan İslâmî görünümlü
pratiklerin son on yılda küresel düzeyde yaşanan
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dijitalleşme, hususiyetle İslâm topluluklarının ciddi
anlamda millî ve dinî kimliklerini parçaladı. İnternetin tüm zeminleri özellikle sosyal medya üzerinden “hakikatin”, “imgeye” tercih edildiğini bizatihi
Müslümanların yaşam dünyasında görmekteyiz.
“İbnü’l-Vakt/Vaktin Oğlu” sıfatına layık görülenler,
an’a ve küresel olana tabi olarak her şeye müsait hâle
gelmektedirler. Bu müsaitlik, referanslarının İslâmî
olmamasına ve bir sele kapılmalarına yol açmıştır.
Batı uygarlığının dijitalleşme, nanoteknoloji, enformasyon ve sibernet teknoloji vasıtaları nedeniyle “insandan kopuşu” derinleştirdiği süreçte İslâm
dünyası, kendi kadim kültürüyle bağ kurup insanın nasıl olacağı ve olması gerektiği, insanın hâlâ
vazgeçilmemesi gereken hakiki ve önemli bir varlık
olduğu vurgusu yapabilir. Hele ki son zamanlarda
“ailesizlik”, “cinsiyetsizlik”, “vatansızlık” (dijitalleşme sürecinde sanal olan her yer vatandır) ve “inançsızlık” vurgusunun çokça yapılıp bir hayat tercihi
hâline getirildiği süreçte; ailenin ve vatanın insanın
varoluşunu gerçekleştirdiği bir zemin olduğunu,
kadın ve erkek olmanın her ikisinin kendi dünyalarındaki kıymetli inancın insanı ve cemiyeti ayakta
tutan unsurlar olduğunu dünyaya anlatabilecek dinamiklere sahip olan İslâm’ın tekrar referans kaynağı hâline gelmesi gerekmektedir.

Yeni Teknolojiler ve İnsanın Durumu
Batı dünyasında insanın ve hayatın parçalanmasıyla, cinsiyetsizliğin önemine ailenin ise gereksizliğine vurguda bulunulduğu düzlemde insanı
ve hayatı inşa ve imar eden İslâm’ın kadim mirasının farkındalığını anlayacak komplekssiz bir zihne
ve bakışa sahip olması gerekir. Batı düşüncesinde
“homo-sacer”den “homo-ekonomikus”a dönüştürülen insanın “homo-sibernetukus”a ve “homo-deus”a
dönüştürülen insan sürecine karşın insanlığa insan
için “insan-ı kâmil” ve “eşrefi mahlûkat” tanımlamaları yapan İslâm’ın insan algısının farkında olunmalıdır. Kendi genetiği üzerinde modifikasyona gitmeye çalışan ve kendini makineye bağlamak isteyen
insanın işitme ve görme alanlarının daha da genişletilerek daha önce aydınlanma ve sanayileşme ile
kendinden uzaklaştırılmış olan insan genetik, siber
ve nanoteknoloji ile daha da çok uzaklaştırılmaktadır.
Oysa insanın doğanın varlığına ve kendi varlığına saygılı bir biçimde yaşayabilmesi için fıtri
yapısından uzaklaşmaması gerekir. Batı uygarlığında tekilleşme, dijitalleşme ve biyonikleşmeyle
Tanrı’dan kopmuş olan insan, hem kendinden hem

de doğadan koparılmaktadır. İnanan ve düşünen
insan, biyonikleştirme sürecine dahil edilerek yalnızca duyumsayan ve güçlenen (artırılmış insan 2.0)
sürecine taşınmaktadır. Milletin, dilin, kültürel kimliklerin eritildiği süreçte 21. yüzyılda insanın bedeninin de eritileceği bir döneme şahit olunacak gibi
görünüyor. İnsanın ve doğanın üzerinde yapılacak
olan istismarlara ve izafilik ve belirsizlik süreçlerine
karşın sabiteleri olan İslâm, insanı ruhu ve bedeniyle koruduğu gibi doğaya saygı duyularak yaşanması
gerektiğinde ısrar eder.
Bilginin ve tekniğin ahlakla ve ekolojik hassasiyetle eşgüdümlü denge içinde devam etmesi konusunda hassas davranırken her ne kadar insan
hakları, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gibi
konularda hassas davrandığı düşünülen Batı uygarlığı için sermaye-kâr daima ön planda olmuştur. İnsanın, doğanın ve hayatın istikrarını ve dinamizmini
esas alan İslâm’ın müntesipleri olan Müslümanlar
Batı uygarlığına alternatif esaslı bir bilgi-ahlak ilişkisi kurmak yerine Baudrillard’ın ifadesiyle kötü bir
örnek olan modeli kendilerine örnek almaktadırlar.
Yenilgi psikolojisi ve “gelişmemiş köle” duygu durumuyla hareket eden Körfez Bölgesi özelinde davranışlar ve uygulamalar gerçekleştiren İslâm coğrafyası üç yüz yıldır “pazar” olmaktan kurtulamamıştır.
Tebaa ruhuyla hareket eden sofistik bir düşünce ve
birikimden yoksun olan Körfez ülkelerine karşın
Mısır örneği başta olmak üzere kendi Müslüman
halklarıyla ciddi mücadeleye girmiş devletlerin varlığı “İslâm Dünyası var mı?” sorusunun cevabına
dair bir ümitsizliği doğuruyor.

İslâm’ın Dinamiklerinden Kopuş ve Çağ Körlüğü
İslâm’ın tüm dinamizmini yok ederek onu donmaya ve buzlaşmaya tabi kılan Vahhabilik hem
İslâm’ın dinamik yönlerini iptal ettiği gibi hem de
Müslümanları sofistik düşünüş ve pratiklerden uzak
bırakmıştır. Otistik ve nevrotik Vahhabiliğin etkin
olduğu coğrafyada felsefe başta olmak üzere düşünceye, sanata ve edebiyata dair ne varsa seküler
çağrışımlar içeriyor iddiasıyla estetiğin tüm formları
yok edilirken sermayeciliğin ve maddeciliğin yükselişini kendi içinde barındırarak hem sınıf eşitsizlikleri hem de şiddeti doğuran bir yapıya sahip olunmuştur. Estetikten ve fikrî düşünüşten uzak kalan
bu coğrafya sahip olduğu maddi zenginliği ile Müslümanlara zarar verici bir yapı kazanmaktan öteye
geçememiştir. Çeşitliği, farklı düşünüşü ve estetik
formları ortadan kaldıran Vahhabilik örneğindeki
hareketler, bu coğrafyanın hem İslâm’ın dinamikle-
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rinden kopuşuna hem de Batılı düşünceyi anlamaktan uzaklaştırıp sahip oldukları sermayeden ötürü
çok iyi tüketiciler hâline gelmesine neden olmuştur.
Dünyevileşmeye karşı gibi olan Vahhabiliğin
dünyevileşmeye neden olduğunun en büyük göstergesi olan Körfez Bölgesi, felsefe, sanat, bilim ve toplum bilimlerinden uzak, sadece sahip olunan maddi zenginliklerin pervasızca tüketildiği bir mekân
hâline gelmiştir. Batılı uygarlığı dünyevi ve pragmatik bilgi ile insanı, doğadan ve tanrıdan koparırken
Körfez bölgesinde hakim olan Vahhabilik düşünüş
ve estetik formlarından uzak bir şekilde bu kopuşu gerçekleştirmektedir. İslâm dünyasının bir türlü
iletişime geçemediği bu bölgenin kalbi ve düşünüş
şeklinin ne olduğu tam olarak bilinmediği için irtibat kurulamayan “moron” bir zihne sahip varlık
durumunda olması söz konusudur. Tarihsel bağları
koparılmış bu bölgeyle siyasi ve fikri birliktelikler
inşa etmek kolay olmayacak görünüyor. İnsanların
sadece maddi zenginlikle var olabildiği ve mutlu
olduğu bu totaliter yapılarda kadim zamanlarda olduğu gibi ne Medine, Bağdat, Semerkant, Kurtuba
şehir örnekleri ne de içtimai bir hayat yoktur. Aynı
durum diğer İslâm şehirleri ve toplumları için de
geçerlidir.
Şehri ve insanı inşa edemeyen İslâm coğrafyası
ve toplukları kendi özgünlüğünü inşa edememiştir.
Bu durumda hem yaşantı hem de düşünüş olarak
İslâm’dan kopan hem de İslâm’ın sofistik kökenlerine dair bilgisi ve inanışı olmayan toplukların tebaalaşması ve taklitçileşmesinden başka bir şey geriye
kalmıyor. Bilgi ve bilimle ilişkisini pragma esaslı
inşa eden Batılı bilgi anlayışından ve perspektiften
etkilenen düşünce yapısı nihayetinde ilahiyatçıların
dahi insanı anlatan ve ona dokunan bir ilah beklentisi içinde değil kendisine Andromedya, samanyoluna ve okyanuslara dair bilimsel bilgi verme vazifesi
verdikleri bir Tanrı beklentisi içine girmelerine neden olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin yıkılışından sonra devletleri inşa ve dizayn edilen İslâm toplukları, toplumun
hem inşa edilmesine hem de özgün bir biçimde
yaşayamamanın boşluğunu cemaatler veya gruplar
üzerinden gidermeye çalışmışlardır. Bu alternatif yapılar da ya engellenerek ya da fonlanarak ele geçirilerek kullanışlı enstrümanlar hâline getirilmişlerdir.
Tüm bu süreçler içerisinde ferdî bir bilinçle kendisini hem ilmî olarak hem de şahsiyet olarak geliştirmekle vazifeli olması gereken Müslüman şahsiyetlerin kendiliğinden bir araya gelmesi tek çare gibi
görünmektedir. Çünkü oluşturulan her yapı ve klik

ele geçirilen, saptırılan bir yapı hâline gelmektedir.
“Hakiki mümin olma seferberliği” diyeceğimiz bu
seferberliğin merkezî Müslüman aile modeli olmalıdır. İslâm’ın tüm birikimleriyle karşılaşacağı bir evre
ve evren olacak ailenin tesis edilmesi aile kuranların
birincil hedefi olmalıdır diye düşünüyorum. Böylesi
aileye sadece Müslümanların değil insanlığın da ihtiyacı vardır.
Dünya Müslümanları tarihî tecrübelerini hususiyetle son iki yüzyıllık tecrübelerini (yenilgilerini,
tahriş ve tahrip edilişlerini) iyi okumalılar. Eğer bu
okumayı nitelikli yaparlarsa hem yaşadıkları düzlemi tarihsel nedenleriyle anlarlar hem de geçmişi
kavrayarak şimdiyi düşünerek geleceği nasıl tesis
edeceklerini planlayabilirler. Böylelikle şirazesinden çıkan insan-doğa-Tanrı dengesini inşa edebilirler. İslâm düşüncesinin dinamiklerini iyi kavramış
olan Müslümanların varlığına sadece Müslümanların değil tüm insanların ihtiyacı var. Nitekim
geçtiğimiz günlerde vefatının 14. yıldönümü olan
Baudrillard, çağımız toplumlarının teknoloji vasıtasıyla müstehcenleştirilerek ve obezleştirilerek
rehineleştirildiğini söyler. Ona göre sorunları mayasında bulunduran Batı, krizi ertelemek ve böyle
bir dünyanın sahnesinden sessizce çekilebilmek için
teknoloji oyununa başvurmaktadır. “Barbarlığın yeniden doğuşunun yegâne temsilcisi olan Batı’nın
“mutlaka durdurulması” gerektiğini ifade eden Baudrillard, Oğuz Adanır’la yaptığı söyleşide (1982,
Aralık) Japonya’nın hiper-teknolojik gücüyle ve
İslâmiyet’in Batı değerlerini umursamayan, kendi
değerlerini önemseyen, kendine özgü stratejisi ve
özgün gücüyle Batı’ya karşı meydan okuduğunu
dile getirdikten sonra şunları ifade etmiştir: “Bence İslâmiyet bütün gücüyle yaşıyor ve hiç de ölü
bir hâli yok. Yaşam biçiminde bir değişiklik yok.
Batı’nın başını alıp gittiği günlerde diğer ülkelerin
onun dümen suyuna girdikleri söylenebilir. Oysa
bugün Batı bir durgunluk aşamasındadır. Amaçlarını yitirmiş durumdadır, nereye doğru gittiğini bilememektedir.”
Baudrillard’ın vurgusunun üzerinden yaklaşık
kırk yıl geçti. Gelinen noktada Müslümanların,
Baudrillard’ın vurguladığı kuvvenin çok farkında
olduğu söylenemez. Öncelikle Müslümanların yapması gereken şeyler; Müslüman olmanın önemli bir
nasip olduğunu kavramaları, İslâm’ın dinamiklerine
vakıf olma çabası ve okuma serüveni içerisine girmeleri İslâm’a atıfta bulunmanın kıymetli olduğunun farkına varmaları ve kıymet nazarında şahsiyet
ve aile inşa etmeleridir.
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Bilinmeyen Yönleriyle Türk Filozofu Nurettin Topçu
yahut Topçu Şakirt midir?
Ahmet Kılıç’ın kaleme aldığı -belki daha doğru ifadeyle sağdan soldan toparladığıve hiçbir ilmî kıymeti olmayan bu eser hakkında konuşmanın, Nurettin
Topçu’nun bilinmeyen yönlerini bilmeye dair hiçbir fayda sağlamayacağının
idrakindeyim. Fakat -ne hikmetse son zamanlarda daha fazla olarak- sıklıkla
karşımıza çıkan ve Nurettin Topçu’yu Nurcu gibi göstermeye çalışan bilinçli
propagandaya karşı birkaç kelam etmenin gerekli olduğu inancındayım.

Mehmet Fatih BİRGÜL

1.
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undan bir müddet evvel (Şubat
2020), Ahmet Kılıç imzasını taşıyan Bilinmeyen Yönleriyle Türk
Filozofu Nurettin Topçu başlıklı
bir eser, Motto yayınevi tarafından neşredildi. Oldukça iddialı
bir isme sahip olan bu eser, küçük
boy, -dizin ve kaynakça hariç olmak üzere- 469 sahifeden ibaret.
Hacimli sayılabilecek mezkûr
eseri inceledikten sonra, sadece
düşünce tarihi disiplini açısından
değil, yazarın Nurettin Topçu’yu
‘bilinmeyen yönleriyle’ tanımak ve tanıtmak iddiasına dair de ciddi endişelere ve hüsranlara duçar
oldum. Bunlar içinde özellikle, elinizdeki yazının
başlığını teşkil eden, Nurettin Topçu’nun adeta
bir Nurcu gibi takdim ve böylece Nurculuk propagandasına âlet edilmesi hususuna dair eleştirilerimi, mümkün olduğunca özlü ve açık biçimde
kaleme almayı, hem -hayatımı adadığım- Türk
İslâm düşünce tarihi disiplini hem de Nurettin
Topçu’nun aziz hatırası namına bir vazife telakki
ediyorum.
Önce, ilmî metodoloji bakımından genel bir
değerlendirme ile söze başlamak yerinde olacaktır.
Mezkûr eser, birleşerek bir bütün oluşturmaktan
mahrum kalmış kopuk başlıklardan müteşekkildir; dolayısıyla analitik bir yapıya sahip değildir.
Her fırsatta Bediuzzaman teması üzerinden propaganda yapmak gayreti dışında, belli bir istikamete doğru ilerlemediği, üstelik -iddiasının ter-

sine- Nurettin Topçu’yu merkeze
almadığı için sentetik de değildir.
İşte bu nedenle ilmî ve hususen
akademik bir eser hiç değildir.
Hemen hepsi -‘bilinmeyen’ hiçbir
hususiyeti haiz olmayan- hatırata
müstenit yazı ve kayıtların, lüzumlu lüzumsuz ve fakat her zaman kasıtlı olarak araya girilip şişirilmesinden ve çarpıtılmasından
teşekkül etmektedir. Geriye kalan
da Topçu’nun yazılarından ve
Topçu’ya dair yazılardan seçilmiş,
ancak yine bütüncül bir amaca ve
sonuca varmaktan uzak alıntılardan ibarettir. Dolayısıyla mezkûr eser, Topçu’nun şahsiyet ve tefekkürü hakkında, muhtaç olduğumuz derin ve
düşündürücü malumatı vermekten uzak olduğu
gibi, kasıtlı olarak çarpıtılmış bir Topçu portresi
ortaya koymaktadır.
Dediğim gibi, burada, özellikle Nurettin Topçu ile Bediuzzaman Said Nursî arasındaki münasebete dair yazarın verdiği malumatı ve sunum
biçimindeki gayri ilmî tavrı tenkit etmekle yetineceğim.

2.
Eserin dizinine bir göz attığımızda oldukça
ilginç bir husus görüyoruz. Bu kitapta Nurettin
Topçu ardından ismi en çok geçen kişi Bediuzzaman Said Nursî’dir. Tuhaf bir zühul eseri olarak
dizindeki sayfalara dâhil edilen ‘dizin sayfaları’
çıkarıldığında toplam 47 sayfada (46 defa ‘Bedi-
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uzzaman’ ve -mükerrer çıkarılınca- bir defa ‘Said
Nursî’) ismi geçmektedir. Bu tek ‘Said Nursî’, Nihal Atsız’dan yapılan hakaret içerikli nakildir. Yani
yazar her yerde ‘Bediuzzaman’ sıfatını hususen
kullanmaktadır.
Buna mukabil, Topçu biyografisi için son derece öneme haiz Hüseyin Avni Ulaş’ın ismi 18 sayfada, oysa Necip Fazıl adı 36 sayfada geçmektedir!
Eserin kalitesini belli eden bu yadırgatıcı istatistik,
hemen her köşe başında karşımıza çıkmaktadır.
Nurettin Topçu’nun büyük bir samimiyetle bağlı
olduğu mürşidi Abdülaziz Efendi’nin ismi sadece 9 sayfada, buna mukabil Ali Ulvi Kurucu’nun
adı 22 sayfada geçmektedir! Topçu biyografisi
hususunda epey yararlanılması gereken merhum
Orhan Okay’ın isminin 13, Topçu için önemli
bir başka şahsiyet olan Ali Fuad Başgil’in adının
ise 16 sayfada geçmesine mukabil, Sadettin Ökten ismi 15 ve şifahi rivayetlerin asıl kaynağı olan
merhum Emin Işık ismi ise 22 sayfada geçmektedir. Bu ve diğer bazı zevatın isimlerinin geçtiği
sayfalar ile Bediuzzaman Said Nursî adının geçtiği
sayfalar mukayese edildiğinde ve kesişmeler belirlendiğinde, biraz sonra ayrıntılı misalleri takdim
edilecek çok ilginç sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Okurlarına, büyük Türk filozofu Nurettin
Topçu’yu bilinmeyen yönleriyle tanıtmayı vaat
eden üç bölüme ayrılmış bu eserin, birbirine iliştirilmiş gazete yazıları intibaı veren genel planını
incelediğimizde de oldukça tuhaf bir netice ile
karşılaşmaktayız. “Garp’tan Anadolu’ya ‘Hareket’”
başlığını taşıyan ve Topçu’nun biyografisini de barındıran birinci bölüm, 14-128. sayfalar arasında
bulunmaktadır. Ne kadar ilginçtir ki, bu bölümün
65-110 sayfaları arası yani neredeyse yarısı, Nurettin Topçu’nun Bediuzzaman ile tanışması ve
münasebetine tahsis edilmiştir.
Başka bir ifadeyle Topçu’nun biyografisi ve
şahsiyetine dair (doğumu, çocukluğu, tahsili,
Fransa’daki eğitimi ve Blondel ile münasebeti, yaşadığı ev, anne tutkusu, boşanma sebebi, Hüseyin
Avni Bey ile münasebeti, muallimliği, sürgünleri
vs.) bahisler 14-64 sayfalar arasına yani 50 sayfaya
derç edilmişken, 45 sayfanın Bediuzzaman’la tanışmasına ayrılması, ancak kasıtla açıklanabilecek
ölçüde tuhaf ve yakışıksızdır.
Özellikle Topçu’nun bağlandığı yegâne zat
olan Abdülaziz Bekkine’ye -o da Bediuzzaman’a
dair bahisten sonra- sadece 18 sayfa tahsis edilmesi, bu tespitin haklılığını kuvvetlendirmektedir.

Bu bölüm içinde bol miktarda mevcut abeslikler içinde en rahatsız edici olanlardan birisi,
Topçu ile Bediuzzaman’ın tanışıklığına dair Şahiner ve Vakkasoğlu’ndan yapılan alıntıların hemen
ardından, (s. 80-87 arası) şu isimlerin ‘Bediuzzaman’ hakkındaki değerlendirmelerinin nakledilmesidir: Eşref Edip ve Mehmet Akif Ersoy, Ali
Nihat Tarlan, Ali Fuad Başgil, Mehmed Sofuoğlu
ve Hilmi Ziya Ülken, Ahmet Kabaklı, Tarık Buğra,
Cemil Meriç, Şerif Mardin, Osman Yüksel Serdengeçti, Nevzat Kösoğlu.
Şimdi yazara sormak gerek; Nurettin
Topçu’nun Bediuzzaman ile tanışması meselesi ile
yukarıda ismi zikredilen on iki kişinin -sadece ve
yalnızca- ‘Bediuzzaman’ ile ilgili sözlerinin, Nurettin Topçu’nun biyografisi açısından ne alakası vardır?! Bu gibi bahisler, Nurettin Topçu’nun bilinmeyen yönlerini tanıtmak iddiasındaki bir eserde
ne aramaktadır?!
Nurettin Topçu’nun, kendi dönemindeki birtakım olaylar ve şahıslarla münasebetine ayrıldığı
anlaşılan “’Hareket’in Anadolu’daki Seyri” başlıklı,
131-312. Sayfalar arasında yer alan ikinci bölümü
de yazarın Bediuzzaman’a duyduğu hayranlıktan
bolca nasibini almıştır.

Son Derece Rahatsız Edici Birkaç Örnek
1. Özellikle milliyetçi-İslâmcı camia için anlaşılması ve tartışılması büyük önem taşıyan Necip
Fazıl ve Nurettin Topçu münasebetine ayrılmış
sayfalarda, malum kîl u kâl dışında hiçbir bilgi
ya da tahlil sunmayan yazar, bu iki şahsiyeti mukayese ederken aniden ve alakasız biçimde sözü
Bediuzzaman’a getirmekte ve şöyle demek cüretini göstermektedir: “Her iki düşünürün de hayatına
tesir eden şahsiyetlerden biri de Bediuzzaman olmuştur. İki fikir adamı da Bediuzzaman’ın duasına
mazhar olmuştur” (s. 165).
Sadece bu kadar da değil; kendi alakasız katıştırmasıyla, Topçu ile Necip Fazıl’ın mühim
bir ortaklığını ‘Bediuzzaman’ın duasına mahzar
olmak’ta keşfeden ve böylece adeta mal bulmuş
Mağribî’ye dönen yazar, önce Son Devrin Din
Mazlûmları’ndan doğrudan bir nakille, -Necip
Fazıl’ın Bediuzzaman’la nasıl tanıştığını aktarmaktadır. Mamafih, merhum üstadın -her zamanki gibi- biraz müstağni bir dille anlattığı tanışma hikâyesinin, hiç de ‘hayatına tesir eden bir
şahsiyet’ manzarası vermediğini idrak ettiğinden
olsa gerek, yazarımız, bu nakil ardından, Vehbi
Vakkasoğlu’nun bu tanışma sırasında orada bulu-
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nan üçüncü bir zattan aktardığı -Bediuzzaman’ın
kerametini izhar eden- şifahi bir malumatı da
uzun uzadıya alıntılamaktadır.1
Necip Fazıl, kendine özgü bir şahsiyettir ve
Nurettin Topçu ile arasındaki ilişkinin dikkatle
tahlil edilmesi gerekir. Muhteşem belagati, söylem üzerinden meydana getirdiği tesir, teshir ve
tabii yaşam biçimi ile pek çok gencin imtisal ettiği
bir karakter ortaya koyan Necip Fazıl ve pek çok
hususta tam aksi bir istikamette yaşayan Nurettin
Topçu’nun muhakeme ve mukayesesi, zannedildiğinden büyük bir öneme haizdir. Onun husule getirdiği ‘üstat’ tipi, kendisinden sonra derin etkiler
bırakmış ve ‘ineklerin süt içmeyeceği’ kanaatine
sahip birçok ‘üstat’ların zuhuruna da vesile olmuştur. Oysa Nurettin Topçu, Necip Fazıl’ın uyuşması
imkânsız tam zıddı bir karaktere sahiptir. Bunlar
bir yana, herhâlde mayınlı bölge olduğundan pek
az kimsenin alakadar olduğu, her iki şahsiyetin
tefekkürleri arasındaki derin uçurumlar özellikle
önemlidir. Bu farkları idrak etmek için İdeolocya
Örgüsü ile Topçu’nun tefekkürünü mukayese etmek, elbette verimli bir çalışma olacaktır.2
Fakat Nurettin Topçu’nun bilinmeyen yönlerini aydınlatmak iddiasındaki yazar, bu meseleleri
umursamakta mıdır? Elbette hayır. Onun yegâne
derdi, hâli hayatlarında -tabii olarak- ciddi sorunlar yaşamış bu iki şahsiyeti, Bediuzzaman’ın
duasını almak gibi bir müştereklik altında toplamaktır. Amaç, son derece açıktır. Bunun için de
Necip Fazıl’ın Said Nursi ile tanışması ve münasebetine -büyük Türk filozofu Nurettin Topçu’nun
bilinmeyen yönleriyle hiçbir alakası olmamasına
rağmen- sayfalar ayırmaktadır. Vah ki, vah!
1

2

Tarihe not düşmek için buraya kaydediyorum: Vehbi
Vakkasoğlu, Necip Fazıl ile Bediuzzaman’ın tanışmasına
şahit olan emekli Yarbay Avni Toker’den, vakaya dair şifahi
bilgiler aktarmaktadır. Bu zatın ismi Avni Toker değil Hasan
Avni Toktok’tur ve Bursalıdır. 1991-1994 arasında kendisi ile
aynı mahallede oturduk; pankreas kanserinden vefat edene
dek nice sohbetler etmek bahtiyarlığına kavuştum. Merhum
Hasan Avni Bey, kesinlikle nurcu değildi; emekli olduktan
sonra, o sırada ikamet ettiği Bozöyük’te MHP içinde faaliyette bulunmuş ve özellikle gençlerle ilgilenmişti. Son derece
idealist ve dindardı; ilginç bir şekilde Seyyid Kutup hayranı
idi. Vakkasoğlu’nun kitapta Hasan Avni Toktok’tan aktardığı
Necip Fazıl ile Bediuzzaman’ın tanışmasına dair bilgileri ben
de bizzat kendisinden dinledim. Vakkasoğlu’nun anlatımı,
kaydetmediği bazı ayrıntılar haricinde, bizzat benim işittiklerimle örtüşmektedir. Hadisenin benim işittiğim ve daha
ayrıntılı hikâyesini anlatmanın yeri ise burası değildir.
Bu hususta, en azından Necip Fazıl’ın İdeolocya Örgüsü’ne
dair bir zemin olmak bakımından, İsmail Kara’nın “İdeolocya
Örgüsü Nasıl Ele Alınabilir?” başlıklı dakîk makalesine
bakılabilir; İsmail Kara, Müslüman Kalarak Avrupalı Omak,
Dergâh Yay., İst. 2017, s. 114-160.

2. Yazar, -özellikle sağ cenah bakımından- çağdaş Türk düşüncesinin anlaşılmasında mühim
bir bahis olan, Anadoluculuk-Turancılık ve aynı
zamanda maneviyatçı milliyetçilik ile ırkçılık
hususlarında fikir münakaşaları bağlamında Nurettin Topçu ve Nihal Atsız’ın münasebetine dair
müstakil bir bahis açmaktadır. 190-215. Sayfalar
arasında yer alan toplam 26 sayfalık bu bahsin,
son 15 sayfası (201-215), Topçu ile Atsız’ın yazılarından yapılan doğrudan alıntılardan oluşmaktadır. Yani yazarın metni 9 sayfadır. Burada
yazar, Necip Fazıl’daki tavrının tersine, Topçu ile
Atsız arasındaki fikrî farkları -son derece yetersiz
bir mahiyette- sıralamaktadır. Fakat yazarın asıl
maksadı ve takıntısı gereği, karşımıza aniden ve
alakasız biçimde yine Bediuzzaman çıkmaktadır:
“Topçu’ya göre Bediuzzaman’ın zekâsının buluşları fevkaladedir. Atsız ise Bediuzzaman’ı cahil Kürt
olarak nitelemektedir”.3
Yani pes! Topçu ile Atsız arasındaki yapısal
farkları, bu iki şahsiyetin ‘Bediuzzaman’ hakkındaki karşıt değerlendirmelerine kilitlemek, ancak
Said Nursi obsesyonu ile açıklanabilir.
Nurettin Topçu’nun bilinmeyen yönlerini ararken yazarın bize çektirdiği çile, elbette bu kadarla
kalmamaktadır. Birkaç cümle ile Topçu’nun millet ve milliyetçilik anlayışına değinen yazar, önce
Teoman Duralı’dan uzun nakiller yapmakta, ardından bizi gark ettiği alıntılar deryasına Mehmet
Kaplan, Nihat Sami Banarlı ve Erol Güngör ile devam etmektedir. İşte tam bu sırada “Bediuzzaman
Said Nursî’nin Türklüğün İslâm’la mecz [mezc
olacak] oluşu hakkında ilginç bir iddiası var…”
diyerek sözü yine kendi maksadına getirmekte ve
ardından Risâle-i Nur’daki malum müsbet milliyetçilik pasajlarından uzunca alıntılar yapmaktadır. Böylece yazar, Topçu’nun ismini yine kendi
zihniyetinin aktarımı için vasıta konumuna indirgemektedir.
3. Nurettin Topçu ile Ali Ulvi Kurucu’nun tanışması ve münasebeti sırasında da Ali Ulvi Bey’in
kim olduğundan bahseden yazar, fırsatı ganimet
bilerek “Bediuzzaman’a bağlılığı ile de tanınan
Ali Ulvi Kurucu…”4 diyerek sazı eline almakta ve
yine aslî maksadını gerçekleştirmeye yönelmektedir. Böylece Topçu’nun Ali Ulvi Kurucu ile samimi
münasebeti dahi, âdeta Topçu’nun tekrar ve tekrar Nurcu imiş gibi gösterilmesi yolunda istihdam
edilmiş olmaktadır.
3 Ahmet Kılıç, age., s. 191.
4 Ahmet Kılıç, age., s. 217.
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4. Yazar, her şeyden önce ahlâkî açıdan sorunve oradan Bediuzzaman’a sıçramasının ne manası
lu bu tavrını, Nurettin Topçu ile Osman Yüksel
vardır? Elbette yazar, Said Nursî’nin bedduası ile
Serdengeçti arasındaki münasebete ayırdığı sayTandoğan’ın üç yıl sonraki intiharı arasında bağfalarda da tekrarlamaktan hicap duymamaktadır.
lantı kurduğuna göre, yine bir keramet nakli ve
Taktik yine aynıdır; Topçu ile Serdengeçti’nin
tebcil amacı söz konusudur. İyi ama tüm bunların
müşterekliklerinden bahsederken, aniden lafa
büyük Türk filozofu Nurettin Topçu’nun bilinmeBediuzzaman karışıvermektedir: “Serdengeçti de
yen yönleri ile ne alakası vardır?
Topçu gibi Bediuzzaman Hazretlerinden ve tale5. Yazar Nevzat Yalçıntaş’a ayırdığı sayfalarda
belerinden övgüyle bahseder. Mart 1952 tarihli
da aynı taktiği izlemektedir. Yalçıntaş 1952’de,
mecmuada…”.5 Ve artık bundan sonra, sadeon yedi yaşında iken Osman Yüksel ile tanışır ve
onun teklifiyle Serdengeçti mecmuasına “Dini Hace “Serdengeçti” mecmuasından değil, Osman
yatımız” başlıklı bir yazı verir. Akabinde hakkınYüksel’in Bediuzzaman hayranlığına dair Yavuz
da takibat başlatılır. Yazar, burada yine kendisine
Bülent Bakiler’den yapılan alıntılar önümüzde söbir fırsat yaratarak şöyle demektedir: “Hâkim bile
kün emektedir.
bu yaşta bu yazıyı nasıl yazdıOysa Topçu’nun hiçbir yağına şaşırmıştı. Yaşına rağmen
zısında ne Bediuzzaman ne de
Serdengeçti’nin, N. Fazıl’ın,
talebeleri hakkında bahis buBediuzzaman’ın zaten sürekli
lunmamaktadır! Zaten böyle
Maalesef Nur camiası
hapis yatıp çıktıklarının da farbir metin olsaydı, yazar, Nuretiçinde, İslâm’ın ilk
kındaydı” (s. 323).
tin Topçu’yu Nurcu göstermek
asırlarında zuhur etmiş
Burada yazar, belki de kiçabasını bu derece çarpıtma-kendi akıllarıncatabın sonlarına yaklaştığı için,
larla doldurmak zahmetinden
dini kuvvetlendirmek
cüretini iyice artırmış ve verherhâlde kurtulurdu.
için
hadis
uyduran
diği bu bilgi için herhangi bir
Ne yazık ki, çektiğimiz işcühela misali, ucundan
kaynak vermek ihtiyacı hissetkence bu kadarla sınırlı kalkıyısından
yakaladıkları
memiştir. Fakat zaten maksat
mıyor; yazar, Serdengeçti ve
tüm tanınan ve ihtiram
başka olunca, böyle bir ihmali
Topçu’nun Anadolu aşkında
gören şahsiyetleri risale
kim sorgulasın?
müşterek olduklarını anlatırEğer
yazar
Nurettin
ken, meşhur vali Tandoğan’ın
şakirdi gibi gösterme
Topçu’nun
bilinmeyen
yönköylüleri Ankara’ya sokturhastalığı mevcuttur. Bu
lerine bir nebze ilgi duysaymadığını hatta bunlardan bibasit, aldatıcı ama ne
dı, 1964 yılında Milliyetçiler
rinin Âşık Veysel olduğunu
yazık ki etkili üsluptan,
Derneği hadiselerinde Nevzat
naklettikten sonra sözü tekNurettin Topçu da payını
Yalçıntaş’ın işlevini, neler yaptırar Bediuzzaman’a getirmekte
almıştır ve almaktadır.
ğını araştırırdı. Lakin -herhâlde
tereddüt etmiyor: “Aynı düBediuzzaman’la alaka kurulşünceyle Bediuzzaman’a da
ması yazar için bile imkânsız
tavır alınmıştır. Bediuzzaman
olduğundan- Topçu’yu büyük
Said-i Nursî, 20 Eylül 1943
hayal kırıklığına ve üzüntülere sürükleyen bu hagünü sekiz senedir mecburi ikamete tabi tutuldudiseden zerre bahis yoktur.
ğu Kastamonu’da tutuklanarak Çankırı yoluyla
Ankara’ya getirilir. Daha sonra Isparta’ya götürülecektir. Nevzat Tandoğan makamında Said Nursî
3.
ile görüşmek ister. Tandoğan bu görüşme sırasında
Yukarıda belirttiğimiz gibi, taşıdığı iddialı unSaid-i Nursî’ye zorla şapka giydirmek isteyince
vana ve Nurettin Topçu hakkında ciddi bir eser
Said-i Nursî Tandoğan’a ‘Başından bul!’ diye bedgörünüşüne tamamen zıt düşen ilmî hata ve kudua etmiştir” (281-282).
surları bir yana bırakarak, bu yazıda özellikle
Yazarın tek parti döneminde Anadolu köylüsüNurettin Topçu ve Bediuzzaman/Risâle-i Nurlar
ne reva görülenlere dair Topçu ile Serdengeçti’nin
münasebetine odaklanacağımız bahse gelmiş bu-hiç de şaşırtıcı yanı olmayan- müşabih tepkilerinlunuyoruz.
den, Âşık Veysel’in bile Ankara’ya alınmamasına
Sözü fazla uzatmamak ve ayrıntılar içinde boğulmamak maksadıyla, Türk düşünce tarihi disip5 Ahmet Kılıç, age., s. 278.
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lininin kurucu isimlerinden ve üstelik Nurettin
Topçu ile yakından irtibatı bulunan, Topçu’nun
biyografisi ve fikriyatı hakkında son derece önemli ve ciddi eserler vermiş İsmail Kara’nın, yazarın
doğrudan alıntıladığı ve kendisini çok rahatsız
eden tespiti üzerinden bahse girelim. İsmail Kara
şöyle demektedir:
“[Nurettin Topçu’nun] Denizli’de bulunduğu
yıllarda tanıştığı bir öğretmen, bir savcı veya bir
bürokrat vasıtasıyla Said-i Nursi ile görüştüğü ve
o sırada yapılan mahkemelerin bir kısmını takip
ettiği yolunda şifahi fakat şüpheli bilgiler vardır”.
İşte bizim burada mahiyetini tartışacağımız
husus, ‘şifahi fakat şüpheli bilgiler’ nitelemesi
hakkında olacaktır.
Yazarın, Nurettin Topçu ile Bediuzzaman
arasındaki muarefe ve münasebete dair iki temel kaynağı, Necmeddin Şahiner ve Vehbi
Vakkasoğlu’dur. Bu iki zatın, Nurettin Topçu çevresinden olmadıkları ve Risâle-i Nur camiasına
müntesip bulundukları izahtan varestedir. Yaşça
da kıdemli olan Necmettin Şahiner Nurs Yolu (ilk
baskısı 1977) ve Son Şahitler (ilk baskısı 1981)
adlı eserlerinde, Nurettin Topçu’dan nakillerle Bediuzzaman ile muarefesine dair bilgiler vermektedir. Mamafih Son Şahitler’deki metin, Nurs Yolu’ndaki metnin aynısı yani tekrarıdır. Vakkasoğlu
ise Başkasının Günahına Ağlayan Adam (2005)
adlı eserinde, benzer bir şekilde Topçu’nun Bediuzzaman ile tanışıklığına dair biyografik malumat
vermektedir.
Yayın tarihlerinin de gösterdiği üzere,
Topçu’nun ağzından nakledilen tüm anlatılar,
onun vefatı ardından basılmıştır. Mamafih yazar,
elindeki kitabi bilgilerle yetinmemiş ve Necmeddin Şahiner ile 12/02/2018 tarihinde vicahen ve
Vehbi Vakkasoğlu ile 21/01/2019 tarihinde telefonla mülakat yapmıştır. Yazar bu hususta şöyle
demektedir:
“Araştırmacı yazar Necmeddin Şahiner ile yapılan mülakatta, İstanbul’da Nurettin Topçu ile
dört beş defa görüşmelerinin olduğunu ifade etti.
Topçu’nun Bediuzzaman hakkındaki fikirlerini
sorarak konuşmaları ses kaydı yapıp daha sonra
eserlerine aktardığını vurguladı. Hatta araştırmacı yazar Vehbi Vakkasoğlu ile de birlikte Nurettin
Topçu’nun ziyaretinde bulunduklarını ifade etti”.
(s. 65)
Peki, bu ses kayıtları nerededir? Nurettin
Topçu’nun yegâne ses kaydı, 10-12 Eylül 1973’te,
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Bolu’da tertip edi-

len ‘vaizler semineri’ sırasında alınmış kayıttır.
Herhâlde Necmeddin Şahiner’in bahsettiği ses kayıtları kamuoyu ile paylaşılırsa, Topçu biyografisi
açısından paha biçilmez bir değer kazanmış olacaktır. Fakat yazar, bu ses kayıtlarının peşine düşmemekte, sadece Şahiner’in nakillerinin ne kadar
güçlü olduğunu tahayyül etmemizi sağlayacak biçimde tek bir cümle ile geçmektedir.
Öte yandan Şahiner ve Vakkasoğlu’nun Topçu
ile görüşmeleri, acaba hangi tarihlerde gerçekleşmiştir? Bu sorunun cevabını -çok şükür-, yazarın,
Nurs Yolu adlı eser üzerinden attığı bir dipnot (s.
67) sayesinde, bizzat Şahiner’in ağzından öğrenebiliyoruz: “İlk ziyareti 26 Nisan 1975 Cumartesi
günü Safa Mürsel ve Vehbi Vakkasoğlu ile yapmıştık”.
Topçu biyografisine aşina olan zihinler için,
bu tarih oldukça dikkat çekicidir. Topçu’nun
-özellikle son yıllarında- en yakınlarından Ezel
Erverdi şöyle demektedir: “Nurettin Topçu nisan
sonunda ağrıları dayanılmaz hale gelince hastaneye kaldırıldı”.6 Söz konusu hastalığın pankreas
kanseri olduğunu hatırlarsak, ağrıların şiddetini
de herhâlde tahayyül edebiliriz. Nitekim Topçu,
iki ay kadar bir süre sonra, 10 Temmuz 1975 tarihinde rahmet-i rahmana yürümüştür.
Demek ki, Şahiner’in -kendi beyanına göre üç
dört kez- tekrar eden ziyaretleri, tam da bu hastalık ve ağrılar sırasında vuku bulmuştur. Nitekim
bizzat Şahiner de bunu ifade etmektedir (s. 67):
“Vefatından iki ay önce ziyaret ettiğimiz Doç. Dr.
Nureddin Topçu, bize Denizli ve orada görüştüğü Bediuzzaman ile ilgili hatıralarını anlatmıştı.
İkinci bir ziyaretimde çok hasta idi. ‘Geçmiş olsun
hocam, bugün cumaya gelemediniz’ dediğimde
‘Ben bu hafta namazı Kâbe’de kıldım’ diye latife
yapmıştı”.
Sonuç olarak -bizatihi zikredilen- iki ziyaret
söz konusudur ve bunlardan ilkinde Vehbi Vakkasoğlu da bulunmaktadır; oysa Şahiner “ikinci bir
ziyaretimde…” dediğine göre, ikinci ziyarette tek
başına olmalıdır. Vakkasoğlu’nun yirmi yıl sonra
aktardığı hatırat ise, belli ki hafızadan nakledilmektedir. Şahiner’in ikinci ziyareti ise ağır hastalık sırasında cereyan etmiştir; dolayısıyla herhâlde
çok daha kısa ve muhtevasız geçmiş olmalıdır.
Bu tespit, ses kaydı alındığı iddiasına mukabil,
Şahiner’in neden sadece üç sayfalık bir hatırat
metni aktardığını da açıklamaktadır.
6

Ezel Erverdi, Nurettin Topçu: Dünden Kalanlar ve Geleceğe
Umutlar, Dergâh Yay., İst. 2018, s. 475.
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Bu ilk tahlil ardından, doğrudan Topçu’dan
yapılan nakilleri dikkatli bir şekilde takip etmeye
ve İsmail Kara’nın ‘şifahi ve şüpheli’ nitelemesinin
doğru olup olmadığını tespit etmeye çalışalım.
1. Necmeddin Şahiner, Topçu’dan şu sözleri
nakletmektedir: “1944’te7 İstanbul’dan Denizli’ye
tayin oldum. İmtihan ayı olan Haziran’da
Denizli’ye gittim. Şehir oteline indim. Ödemiş’te
savcı olan Muslihuddin Sönmez ve ablası Seher
Sönmez vasıtasıyla Bediuzzaman Said Nursî’yi
tanıdım. Üstad otelin üst katında oturuyordu”. (s.
68)
Açıkçası bu cümlelerin Topçu’ya ne kadar ait
olduğunda derin bir şüphe ve tereddüde kapılmamak mümkün değildir. Burada şüphe uyandıran,
bizzat Topçu’nun zikrettiği nakledilen ‘1944’ tarihi
ve ayrıca ‘imtihan ayı olan Haziran’da Denizli’ye’
gitmiş olduğuna dair ifadedir.
Zira Maarifteki resmi sicil kaydında oldukça
açık biçimde, Topçu’nun Denizli Lisesi’nde işe
başlama tarihinin 20.10.1943 olduğu ve maaşının 35 lira bulunduğu kayıtlıdır.8 Bu kayıt yanında -en azından yazarın bilmediği- başka bir başka husus, Yeni Denizli gazetesinin 23 İlk Teşrin
(Ekim) 1943 tarihli ve 152 numaralı sayısının
ilk sayfasında, sol üst köşedeki ilanda yazanlardır: “Denizli İsmet Paşa Lisesi’nde açık bulunan
felsefe öğretmenliğine İstanbul Vefa Lisesi felsefe
öğretmenliğinden Nurettin Topçu (35) lira maaşla
tayin edilmiş ve 20/10/1943 tarihinde gelerek işe
başlamıştır”.
Şu hâlde ya Nurettin Topçu -son derece tuhaf
bir biçimde- kendisi hakkında oldukça yanlış bir
malumat vermektedir ya da nâkil kusur işlemektedir. Fakat Necmeddin Şahiner, ses kaydı yapmış
ve metni bu kayıttan devşirmiş ise, böyle açık ve
fahiş bir zühul nasıl açıklanabilir?
Diğer bir mesele daha var; yine sicil dosyasından açıkça anlaşıldığı üzere, Topçu, bir yıl sonra,
4/10/1944’te İstanbul Erkek Lisesi’ne tayin edilmiştir.9 Bediuzzaman ise 20/09/1943 tarihinde
Kastamonu’da tutuklanmış, önce Ankara’ya getirilmiş ve ardından Denizli hapishanesine yerleş7

8
9

İlk basılı rivayeti içermesi bakımından esas alınması gereken 1977 basımı Nurs Yolu içinde “1934” yazmaktadır;
(Necmeddin Şahiner, Nurs Yolu, Yeni Asya Yay., İstanbul,
1977, s. 123). Şüphesiz bu, bir basım hatası olmalıdır; zira
bu tarih Topçu’nun yurda dönüşü ve Galatasaray’a muallim
olarak tayin tarihidir. Nitekim Bundan dört yıl sonra aynı
metnin dercedildiği Son Şahitler’de “1944” yazılıdır.
İsmail Kara, İsyan Ahlâkı Peşinde Nurettin Topçu Albümü,
Dergâh Yay., İst. 2018, s. 81.
İsmail Kara, age., s. 85.

tirilmiştir. Yine Yeni Denizli gazetesinin 5 Şubat
1944 tarihli nüshasında, Said Nursi ve arkadaşlarının mahkemelerine ağır cezada başlandığını
öğreniyoruz. Mahkeme, 15/06/1944 tarihinde
beraatla sona ermektedir. Dolayısıyla bu tarihler arasında Nurettin Topçu’nun Bediuzzaman
ile görüşmesi ve tanışması imkânsızdır. Mamafih beraat tarihi olan 15 Haziran’dan itibaren,
Bediuzzaman’ın Denizli Şehir Oteline yerleştiğini
biliyoruz. Ne var ki, 47 gün sonra yani 1 Ağustos
1944’te Ankara’dan gelen emirle Emirdağ’da mecburi ikamete tabi tutulmuştur. O hâlde Topçu ile
Bediuzzaman’ın tanışması, 15 Haziran- 1 Ağustos
arasında gerçekleşmiş olmasıdır.
Şu hâlde, tam da yaz tatiline rastgelen bu kırk
gün civarı süre, nakledilen menkıbevi anlatılar
için ne kadar yeterlidir?
Bir başka sorun, zaten aynı otelde/handa üst
katında kalan Bediuzzaman ile tanışıklık için,
genç felsefe muallimi olan Topçu’nun Ödemiş
savcısı Muslihuddin Sönmez ve ablası Seher
Sönmez’e niçin tavassut ettiğidir. Üstelik 1921 doğumlu olduğu kaydedilen Muslihuddin Bey’in, 23
yaşında nasıl Ödemiş savcısı olduğu da başka bir
sorundur. Başka kaynaklardan Seher Hanım’ın, o
sırada Denizli Lisesi’nde tarih muallimesi olduğu ve kardeşi Muslihuddin Sönmez’i -meslektaşı
felsefe muallimi- Topçu ile tanıştırdığı, babaları
-eski hâkim- Ziya Sönmez’in (1876-1949), Denizli’deki mahkeme sırasında fahri avukat olarak
bulunduğunu öğreniyoruz. Ayrıca Muslihuddin
Bey’den nakledilen bilgiye göre, Bediuzzaman’ı
ziyarete Topçu ile birlikte gitmişlerdir. Bu konuda ufak çaplı bir araştırma, buraya kaydetmeye
lüzum olmayan başka birçok ‘şüpheli ve çelişik’
bilgi edinmeyi mümkün kılacaktır. Zira Muslihiddin Sönmez’in, Nurettin Topçu ile Bediuzzaman
arasındaki tanışma meclisine dair anlattıkları, Nurettin Topçu’nun anlattıklarından farklıdır. Onun
aktarımında Hasan Feyzi Yüregil’in ismi de meseleye karışmaktadır.
Bunlar bir yana, Necmeddin Şahiner’in
Topçu’nun ağzından -yanlış olarak- Denizli’ye gelişi için naklettiği ‘imtihan dönemi olan Haziran
ayı’ tarihlendirmesi, -olsa olsa- Bediuzzaman’la tanışmasına dair bir ifadenin yanlış aktarımıdır.
Her hâlükârda, Şahiner’in anlatımında problem ve çelişkiler olduğu açıktır.
2. Necmeddin Şahiner, Nurettin Topçu’nun
ağabeyi Hayrettin Topçu ile de Bediuzzaman hakkında mülakat yapmıştır. Zira “Topçu’nun ağabeyi
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Hayreddin Topçu da Bediuzzaman’la tanışma fırsatı bulmuş, bu tanışmada da Nurettin Topçu’nun
adı zikredilmiştir” (s.89).
Elbette gözü Bediuzzaman’dan başkasını görmeyen yazara, Hayrettin Topçu’nun
Bediuzzaman’la tanışma fırsatını bulmuş olmasının, Topçu’nun biyografisi ya da fikriyatı ile ne
alakası olduğunu sormamızın bir anlamı yoktur.
Zira yazar gerçekten kendini kaybetmiş, izanı
dumura uğramış ve ne naklettiğini idrak edemez hâle gelmiştir. Yukarıdaki girizgâhın ardından, doğrudan alıntıya başlayan yazar, Hayrettin
Topçu’nun ağzından Bediuzzaman’la tanışmasına
dair Necmeddin Şahiner’in naklettiği şu satırları
-hiç düşünmeden, ne oluyoruz demeden- olduğu
gibi aktarmaktadır:
“Zaman zaman Isparta’ya giderdim. Eskiden
beri Dr. Tahsin Tola ve Ali İhsan Tola tanışırdık...
Isparta’ya ikinci seyahatimde Bediuzzaman’ı ziyaret edip, ellerini öperek tanıştım. Isparta’da
bulunduğum yıl, 1951 yılı idi. Bediuzzaman’a ilk
gidişim Ali İhsan Tola vasıtasıyla oldu… Elini öptükten sonra oturdum. Kenarda bir mangal ve bir
tane de sandalye vardı. İşaret etmeleri üzerine karyolanın kenarına oturdum. Nereli olduğumu sordu.
Ben de Erzurumlu olduğumu, Hüseyin Avni Ulaş’ın
akrabası ve Nureddin Topçu’nun kardeşi olduğumu
söyleyince çok memnun oldu. Erzurumluları sevdiğini söyledi. Hüseyin Avni Bey’in hayatta olup
olmadığını sordu, hayatta olduğunu söyledim”. (s.
89-90)
Yine erbabı olan herkes, şüphesiz Topçu’nun
kayınpederi de olan Hüseyin Avni Ulaş’ın 23
Şubat 1948’de İstanbul’da vefat ettiğini bilir! O
hâlde Hayrettin Topçu, 1951’de, Isparta’daki ilk
tanışması sırasında Bediuzzaman’a Hüseyin Avni
Ulaş’ın hayatta olduğunu nasıl söylemiş olabilir?!
Açıktır ki, Necmeddin Şahiner, naklinde birtakım yanlışlıklar yapmakta ve bilgileri karıştırmaktadır. Fakat yazar, Nurettin Topçu’nun biyografisine ve fikriyatına zaten odaklanmadığı için, böyle
bir tarihleme yanlışının nakli de zedelediğini ve
açıkçası güvensiz hâle getirdiğini görememektedir.
Bu nakildeki çelişkiler, Necmeddin Şahiner’in
aktarımlarını, hadis literatürünü kullanırsak ‘zayıf’ kılmaktadır. Fakat bu sual ve muhakemelerin
hiçbiri, bize Topçu’nun bilinmeyen yönlerini tanıtmak iddiasındaki yazarın dikkatini celbetmemektedir. Böyle fanatik bir tavrın ne ilimle ne de
insafla alakası yoktur.

3. Yazarın bu tavrı, Bediuzzaman ile Topçu
münasebeti hakkındaki şifahi rivayetlerin şüpheli
olduğunu gözden gizlemek maksadına matuf olabilirdi… Lakin kaleme aldığı son derece iddialı
eseri, kelimenin tam anlamıyla berbat ettiğinde
kuşku yok. Bütün gayretini, Nurettin Topçu’yu
bir şakirt olarak göstermeye hasreden yazar, bir
başka faciaya daha imza atmaktadır.
Birçok abartı ve hata içeren, dolayısıyla şüphe
uyandıran rivayetlerden bir diğeri, yazar tarafından –yine hiç sorgulanmaksızın- aynen derç edilmekte ve maalesef Nurettin Topçu’nun hatırasına
da saygısızlık yapılmaktadır. Yazar, Nur camiasının tanınan isimlerinden Rahmi Erdem’in Davam
adlı eserinden -kendi ağzıyla- şu bilgileri nakletmektedir:
“Merhum Nurettin Topçu, Denizli’deyken edebiyat muallimi Hasan Feyzi Yüregil (1895-1946)
ile tanışır. Nurettin Topçu, bu kişinin vesilesiyle
Bediuzzaman ile tanışır. Nurettin Topçu, Bediuzzaman Hazretlerine Paris Sorbon Üniversitesi’nde
doktora yapmak için girmek istediğini söylemiştir.
Bediuzzaman, bu ilmin zorlu bir süreç olduğunu
ima ederek felsefe alanında tahsil etmemesini tavsiye eder. Topçu kararını vermiştir, Sorbon’a gider”. (s. 104)
Artık dayanamayıp, bize ‘yuh!’ dedirten yazar,
Nurettin Topçu’nun Fransa’da 1928-1934 arasında lisans ve doktora tahsili yaptığını unutuvermektedir!
Böylesine bir özensizlik, en sert eleştirileri
hak etmekte ve memleketimizde ilim mayasının
niçin bir türlü tutmadığını izah etmektedir. Rahmi Erdem, tıpkı Necmeddin Şahiner gibi, yanlış
ve karışık bilgiler naklediyor olabilir; fakat yazar
bunları ortaya çıkarmak ve eleştirmek yerine, üstelik kendi cümleleriyle aktarmayı tercih ediyorsa, durum sadece cehaletle açıklanamaz. Bir kasıt
aramak iktiza eder. Bu kasıt da başta söylediğimiz
gibi, Nurettin Topçu’nun ismini, onu şakirt göstererek istifade etmek gibi ilmî bir ahlaksızlıktan
başka ne olabilir?
4. Necmeddin Şahiner ile -ilk ziyaretinde yanında bulunan- Vehbi Vakkasoğlu, açıktır ki,
Topçu’yu birlikte dinlemiş olmalıdırlar. Fakat her
ikisinin –aynı meclisi ve anlatımları tasvir edennakillerinde de oldukça tuhaf bazı aykırılıklar bulunmaktadır.
Mesela Necmeddin Şahiner, Topçu’nun ağzından şu sözleri rivayet etmektedir: “Bana dua etti.
İnşallah duası kabul olur. Kelimeler tam hatırımda
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değil. Ruhi feyzim için dua etti. Zaten umumiyetle
hep böyle manevi şeyler için dua ederdi”. (s. 71)
1977’de yani Topçu’nun vefatından iki yıl
sonra satırlara döküldüğü için, herhâlde bu ifadelerin daha sadık olduğunu düşünmek gerekir. Topçu’nun aktarımına dikkat edilsin:
Bediuzzaman’ın kendisine dua ettiğini fakat bu
duanın kelimelerini tam olarak hatırlayamadığını,
ancak ruhî feyzi için bir dua olduğunu söylemektedir.
Şimdi, o sırada Şahiner’le birlikte olan –dolayısıyla aynı sözleri dinleyen- Vakkasoğlu’nun yıllar
sonraki naklinde, bu dua meselesinin ne hâllere
geldiğini görelim:
“İşte o günlerden bir hatırayı, Topçu hoca bize
vefatından kısa bir zaman önce şöyle anlatmıştı:
‘Bir sohbette, üstadın yakınlığından, şefkatli tavrından cesaret alarak, kendim için dua istedim:
‘Üniversite hocası olmak, bilgili ve imanlı gençler yetiştirmek arzusundayım. Bunun için duanızı
istiyorum’ dedim. O da bana ‘Ben senin imanının
selameti için dua edeceğim’ dedi. Ben dua istediğim hususu tekrarladım: ‘Üstadım, üniversite hocası olmam için de dua rica ediyorum’. O yine aynı
duayı tekrarladı. Ayrılacak vakit, dua isteğimi
bir daha duyurdum. O da sözünü aynen tekrarladı. O zaman buna bir mana verememiştim. Fakat
aradan yıllar geçti, şimdi o duanın hikmetini çok
iyi anlıyorum. Bir felsefe hocası için bu dua meğer ne kadar önemliymiş. Şimdi kabir kapısında
durduğum şu anda, imanımı şuramda (kalbimde)
elle tutulur, gözle görülür biçimde hissediyorum ve
ölümden asla korkmuyorum. O duanın gerçekleştiğine hiç şüphem yok. Çünkü hasta halimde huzurluyum, mutluyum. Doçent olduğum halde beni
üniversiteye sokmadılar. Orada ders veremedim.
Hep liselerde çalıştım. Bu da üstadın bir kerameti;
demek ki, olmayacak duaya âmin dememiş”.
Burada gerçekleşen hadise, birazcık dikkatle bakıldığında, apaçıktır: Belli ki her iki ismin
birlikte dinledikleri aynı ‘dua’ meselesinde, Necmeddin Şahiner’in üç cümlelik anlatımı ile Vehbi
Vakkasoğlu’nun menkıbeleştirdiği anlatımı arasındaki fark, nakledilen bir sözün nereden nereye
gelebileceği hususunda ibretli bir örnektir.
Topçu, Bediuzzaman’ın, kendisinin ruhî feyzi
için dua ettiğini ama lafızları tam hatırlayamadığını söylemişken, aradan yıllar geçtikten sonra Vehbi Vakkasoğlu, bu duanın mahiyeti hakkında, birçok katıştırma ve şişirmeler eşliğinde, adeta küçük
çaplı bir roman yazmaktadır! Ayrıntısına girmek

istemiyorum ama Topçu’nun hayatına, eserlerine
biraz olsun aşina olan herkes teslim edecektir ki,
Vakkasoğlu’nun anlattığı hadisenin kahramanının
Topçu olması, hele hele bu cümlelerin Topçu’ya
ait olması, kesinlikle mümkün değildir.
Açıkçası, ancak çarpıcı birkaç misalini sunabildiğimiz bu örnekler, Topçu’nun Bediuzzaman’la
tanışması hakkındaki şifahi rivayetleri şüpheli kılmıyorsa, artık anlatılan her türlü herzeyi kabule
mecburuz demektir.
Maalesef Nur camiası içinde, İslâm’ın ilk asırlarında zuhur etmiş -kendi akıllarınca- dini kuvvetlendirmek için hadis uyduran cühela misali,
ucundan kıyısından yakaladıkları tüm tanınan ve
ihtiram gören şahsiyetleri risale şakirdi gibi gösterme hastalığı mevcuttur. Bu basit, aldatıcı ama ne
yazık ki etkili üsluptan, Nurettin Topçu da payını
almıştır ve almaktadır. Tabii yazarın -ya keşfetmediği ya da aktarmaya cesaret edemediği- TopçuBediuzzaman münasebetine dair daha başka dehşet verici rivayetler, Nurcu camianın kitaplarında
mevcuttur. Mesela Ağabeyler Anlatıyor adlı koskoca külliyatın sahibi olan Ömer Özcan adındaki
fanatik bir başka şahsiyet, yukarıda da adı geçen
Muslihuddin Sönmez’den, Nurettin Topçu’nun
“Bediuzzaman mehdidir” dediğini aktarmaktadır!
Nurettin Topçu’nun yazdıkları, söyledikleri
ortadadır. Burada anlattıkları ile Risale-i Nurlar
arasındaki yapısal farklar, kabil-i kıyas değildir.
Kaldı ki, Nurettin Topçu’nun Bediuzzaman ile
tanışıp tanışmadığı ayrı bir meseledir, bu iki şahsiyetin fikir dünyası arasında bağlantı olup olmadığı ise başka bir meseledir. Tekrar ifade etmeliyiz ki, Topçu’nun eserlerini biraz olsun okumuş,
-yazarınkinin aksine- salim bir zihnin, Topçu’nun
fikriyatında Risaleler’den bir iz bulması mümkün
değildir.
Ahmet Kılıç’ın kaleme aldığı -belki daha doğru
ifadeyle sağdan soldan toparladığı- ve hiçbir ilmî
kıymeti olmayan bu eser hakkında konuşmanın,
Nurettin Topçu’nun bilinmeyen yönlerini bilmeye
dair hiçbir fayda sağlamayacağının idrakindeyim.
Fakat -ne hikmetse son zamanlarda daha fazla olarak- sıklıkla karşımıza çıkan ve Nurettin Topçu’yu
Nurcu gibi göstermeye çalışan bilinçli propagandaya karşı birkaç kelam etmenin gerekli olduğu
inancındayım. Nurettin Topçu ile Bediuzzaman
arasındaki muarefe ve münasebete dair acizane
tetkiklerimi ise İrade Hareket İsyan’ın tamamlanmak üzere olan ikinci cildinde, müstakil bir başlık
altında beyan etmeye çalışacağım.
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Bir Yakın Tarih Yorumcusu Olarak
Kemal Tahir
Kemal Tahir içinde yaşadığı toplumun problemlerini tarihsel bir bakış
açısıyla yorumlamaya çalışan bir edebiyatçıdır. Kendisine göre belirlemiş
olduğu sorunsallar etrafında öncelikle konunun farklı boyutlarını
ele alan çalışmaları incelemekte, gerekli notları almakta ve böylece
sorunsalın olgusal boyutunu belirledikten sonra süreci yorumlamaya
çalışmaktaydı. Bu onun tarih anlayışının en önemli özelliğiydi.

Güngör GÖÇER

İ

68

ngiliz tarihçi Hallet Carr
Tarih Nedir? adlı eserinde tarihi olguların bilinmesinin
öneminden
ziyade ortaya koyulan olguların yorumlanmasının
daha önemli olduğuna
dikkat çekmektedir. Ona
göre “Olgular yalnızca tarihçi onlara başvurunca
konuşurlar, hangi olgulara, hangi sıra ya da bağlam
içinde söz hakkı verileceğini kararlaştıran tarihçidir.”1 Carr’ın ifade ettiği
tarihin yorumlanması meselesi olguların onları
yorumlayan bir tarihçi için ne anlam ifade ettiğinin göstergesidir. Bu nedenle olgularla ilgili bir
tarihçinin yorumu bu noktada tarih ve tarihçilik
kavramı için vazgeçilemez değerdedir. Carr’ı haklı
çıkarmak istercesine elindeki olguları yorumlayarak yakın tarihimize farklı bir bakış açısı kazandıran öncü isimlerden birisi Kemal Tahir’dir.
Onun için tarih günü anlamanın ve geleceği inşa
etmenin anahtarıdır. Bu nedenle de döneminin siyasal hadiselerinin yorumlanması onun için çok
önemlidir.
Kemal Tahir, Türk düşünce dünyasında edebiyatçılığının yanında Türk solu ve yerlilik2 de-

1
2

Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2011, s. 62.
Yerlilik denilince Kemal Tahir her milletin içinde yaşadığı
toplumun tarihi ve kültürel şartları dikkate alarak hareket
edilmesi gerektiğine inanmaktadır. Onun bu düşüncesi tarihten ideolojiye kadar her alanda etkilidir. Örneğin “dünyada

nilince akla ilk gelen
isimlerden birisidir. Alışılagelmiş görüşlere karşı
çıkarak aykırı yaklaşımlar
ortaya koyması da onun
unutulmaması
gereken
bir başka özelliğidir.3 Bu
özellikleri nedeni ile onun
düşünce yapısını nevi şahsına münhasır yani “sui
generis” olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.
Kemal Tahir ömrünün en
verimli dönemlerini siyasal tercihlerinin sonucunda hapishanede geçirmesine rağmen elindeki imkânları, incelemeleri ve çalışmaları için bir
fırsat olarak değerlendirebilmiştir. Çalışmalarının sonucunda ulaştığı verileri romanlarının ana
omurgasını oluşturmak için kullanması onun edebi kimliğinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine zemin hazırlamıştır.4 Romanlarında içinde yaşadığı

3

4

tek bir bilimsel sosyalizm vardır.” Düşüncesine karşı Kemal
Tahir “Dünyada, tek bir buğday vardır ama her milletin
kendi ekmek çeşnisi vardır.” diyerek “yerlilik olarak ifade
edilen düşüncesini ortaya koymuştur. Kader Akdağ Sarı,
“Kemal Tahir’de Sosyalizm ve Batılılaşma Eleştirisi”, İnsan
ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C.IV, S. 3 (2015),
s. 678.
Ertan Eğribel, “Kemal Tahir Düşüncesinin Dinamizmi:
Sosyalizm, Batıcılaşma ve Doğu Sorunu”, Bir Kemal Tahir
Kitabı Türkiye’nin Ruhunu Aramak, İthaki Yayınları, İstanbul,
2010, s, 63.
Kemal Kahraman da yaşanan mahpusluk hayatının Kemal
Tahir üzerindeki etkisini şöyle anlatmaktadır: “Kemal Tahir
birçok romanını hapishanede yazdı ya da orada karşılaştığı canlı kişileri ve malzemeyi romanlarında kullandı.
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toplumun geçmişini yani tarihini konu edinmiştir.
Bu çerçevede eserlerini oluştururken kaleme alacağı dönemi de derinlikli bir incelemeye tabi tutarak romanının kurgusunda kullanacağı düşünsel
zemini anlamaya çalışmıştır. Bu çaba mesleğini
önemsemesinin ve içinde yaşadığı toplumun bilincine katkı sağlamayı amaçlamasının sonucudur.5 Böylesi bir çaba sonunda ortaya koyduğu fikirler Kemal Tahir’in hem sağ ideoloji hem de sol
ideoloji tarafından sert bir şekilde eleştirilmesine
neden olmuştur.6
Kemal Tahir’in eserlerinde tarihî bilgiye ve düşünceye yer vermesi onun “tarihî roman” yazarı olduğu anlamına gelmemeliydi. Ona göre tarihî roman yazarları bir kuşun rengini, gagasını, boyunu
posunu anlatmaya çalışıyordu. Buna karşılık Kemal Tahir ise kuşun sesini anlatmaya çalıştığını ifade etmektedir. Tarihî romancı okuyucusuna tarih
öğretir; romancı ise okuyucusunu tarih üzerinde
düşündürür, tarihî romancının bir mesajı yoktur,
günün sorunlarına çözüm getirmek gibi bir amacı da yoktur. Buna karşılık romancı ise konusunu
tarihten de seçse günümüz insanına bir mesajı
vardır. Bu gayeyi taşıyan kişiyi Kemal Tahir “şair
bir sosyolog” olarak tanımlamaktadır.7 Kendisinin
de ifade ettiği gibi Kemal Tahir’in eserlerinde vermek istediği bir mesajın bulunması onun ve eserlerinin farklı kesimlerden gelen olumlu ve olumsuz tepkilerin ortaya çıkmasına neden oluştur.
Kemal Tahir’in eserlerinde “tarih” önemli bir
konuma sahiptir. Çünkü Kemal Tahir, tarihi tüm
bilimlerin anası olarak kabul etmekte, dünyada insanla ilişkili olan her şeyin tarihle ilgili olmak zorunda olduğunu, tarihin ortaya koyduğu
nedenler ve sonuçlar zinciri sayesinde dünü ve
bugünü anlayarak geleceği kestirmemizi sağladığını ifade etmektedir.8 Tarihin bu sosyal ve siyasal
fonksiyonu dikkate alınmadan Cumhuriyet’in ilk

5

6

7
8

Doğrusunu söylemek gerekirse Kemal Tahir romanlarının
hemen hepsinde hapishane kişilerinin, ortamının ve kültürünün yansıması vardır. Özellikle üslup olarak.” Kemal
Kahraman, “Kemal Tahir’de Tarih ve Muzır Düşünceler”, İlim
ve Sanat, Mayıs- Haziran 1989, S. 25, s. 58.
Recep Ertürk, “Türk Romancısı Kemal Tahir ve Osmanlılık”,
Bir Kemal Tahir Kitabı Türkiye’nin Ruhunu Aramak, İstanbul,
2010, s. 86.
Türk solunun Kemal Tahire yönelttiği eleştirilere örnek
olarak bkz. Murat Belge, Edebiyat Üzerine Yazılar, İstanbul,
1998.
İsmet Bozdağ, Kemal Tahir’in Sohbetleri, Bilgi Yayınevi,
İstanbul, 1980, s. 101.
Kemal Tahir, Notlar/Osmanlılık/Bizans, Bağlam Yay.,
İstanbul, 1992, s. 138.

yıllarında toplumun tarihle ilişiğinin kesilmesinin “bir toplumun aslını inkâr etmesi” olduğunu
vurgulayan Kemal Tahir şöyle devam etmektedir:
“Hasan Ali Yücel 1500’e yakın kitap çıkarmış. Osmanlı klasikleri yok içinde. Yahu 1941-1943 arası
Yunanistan işgal altındaymış. 24 cilt olarak Evliya
Çelebi’yi basıyorlarmış. Üç cilt kalmış. Bu üç cildi
de faşist işgali altındayken basıp bitirmişler. Daha
bizde basılmadı. Enayi mi Yunanlılar? Eşşek mi?
Ve biz akıllı mıyız?”9 Kemal Tahir Osmanlılığın ve
Türk toplumunun 20. yüzyıldaki en büyük düşmanlarından birisi olarak ortaya koyulabilecek
Yunan devletinin Evliya Çelebi’nin eserinin önemini takdir edip kendi dillerine çevirmelerine karşılık kendi öz değerimiz olarak Evliya Çelebi’nin
eserinin daha hâlâ ülkemizde transkripsiyonunun
yapıl(a)mamasına karşı duyduğu tepkiyi böyle
ortaya koymaktaydı. İşte böylesi tercihler karşısında tarihin toplumsal ve siyasal fonksiyonunun
farkında olan Kemal Tahir romanlarının konusunu belirlerken tarihi, temele almaya çalışmıştır.
Bu üslupla hazırladığı romanlarında her zaman
tarihsel bir bakış açısını roman kahramanları üzerinden derinlikli bir şekilde ortaya koymaya çalışmıştır.
Kemal Tahir tarih ile ilgili sahip olduğu bu
düşüncenin bir tezahürü olarak devrinin çok
uzaklarda aradığı geçmiş tasavvuruna iltifat etmeyerek o daha yakın bir geçmişten yani Osmanlı
Devleti’nden başlayarak Cumhuriyet dönemine
doğru devam eden siyasal gelişmeleri eserlerine
konu edinmiştir. Bu noktada Devlet Ana, Kurt
Kanunu, Hür Şehrin İnsanları, Yol Ayrımı romanları Kemal Tahir’in yakın dönem tarihine bakışını
anlamak adına önemli eserlerdir.

Devlet Ana
Kemal Tahir, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında itibaren siyasi bir tercih olarak Osmanlı
Devleti’nin altı yüz yıllık yaşamının kestirmeden
iyi veya kötü olarak damgalanarak bir yana itilmesinin yanlışlığına dikkati çekmektedir. Batılılaşmanın başımıza getirdiği en büyük felaketin
gericilerimizin ve ilericilerimizin Osmanlı’nın iyi
veya kötü olduğu kolaycılığına kapılmak olduğunu ifade ederek altı yüz yıllık tarihi, incelemeye
değer görmeden yok veya ondan kopulabilir kabul etmelerinin olumsuzluğuna dikkat çekmiştir.
9

Kemal Kahraman, “Kasımpaşa’nın Yorgun Savaşçısı”, İzlenim,
Mayıs 1993, s. 64.
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Bu nedenle o bu kolaycılığa savrulmayarak uzun
yıllar farklı coğrafyalarda yaşayan farklı din ve ırktan insanlara hükmetmiş bir devleti yok saymamış, onu her anlamda anlamaya çaba sarf etmiştir.
Bizce Kemal Tahir’in bunu yaparken iki önemli
amacı vardı. Bunlardan birincisi Doğu-Batı çatışmasında Osmanlı Devleti’nin Doğu’yu Batı’nın sömürgeci anlayışına karşı koruyan bir kale olarak
ortaya koymaktır.10 İkincisi de Osmanlı Devleti’ni
inceleyerek onun yüzyıllarca süren toplumsal barış ve huzura dayanan yönetim anlayışından hareketle sosyalist bir gelecek inşa
ederken bu tecrübeden mümkün
olduğunca faydalanmaktır.
Kemal Tahir yukarıda belirttiğimiz amaçlarına ulaşmak için
tarihsel mazimizin çok uzaklarda
olan öğelerinden değil de yıkılışının üzerinden daha henüz yarım
yüzyıl geçmiş olan Osmanlı mirasından faydalanmaya çalışmıştır.
Zira ona göre “tarihsel bilginin ve
sanatın değeri sanatçının en büyük gerçeği olan kendi toplumunun gerçeğinden sapma payıyla
ölçülür. Bu sapma payını asgariye
indirmek için toplumun tarihsel gelişimini bilmek gerekmektedir. Aksi takdirde tarih bir bilgi
ve belge yığını olmaktan öteye gidemeyecektir.”11
Kemal Tahir’in ortaya koyduğu bu yaklaşım onun
tarihe biçtiği değerinde bir göstergesidir. Bu değerin bir göstergesi olarak da altı yüz yıllık bir
devletin ortaya koyduğu medeniyeti önemsemiş
ve onun tarihsel mücadelesini değerli bulmuştur.
Sahip olduğu bu anlayışı Devlet Ana adlı eserinde
enine boyuna işleyerek tarihsel tezini okurlarıyla
paylaşmıştır.12
10 Kemal Tahir, Osmanlı Devleti’nin batının sömürgeci anlayışına dur derken kendisinin de empreyalist bir sömürgeci
anlayışa da sahip olmadığını ortaya koymaya çalışmaktadır.
Kemal Tahir, Yol Ayrımı adlı romanında Osmanlı Devleti’nin
emperyalist bir devlet olduğu şeklindeki yaklaşıma karşı
Osmanlıların Portekizlilerin, Hollandalıların, İngilizlerin
derilerine kadar soyduğu Hindistan’a gittiklerinde bölge
halkına kale yapmasını, top dökmesini, tüfekçi ustalığı,
yaya ve atlı savaş bilgileri öğrettiklerini belirterek yağmacı,
emperyalist laflarının Batılılar tarafından bize öğretilmiş şeyler olduğunu ifade etmiştir. Kemal Tahir, Yol Ayrımı, İthaki
Yayınları, İstanbul, 2006, s. 439-440.
11 Sarı, a.g.m., s. 679.
12 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Güngör Göçer, Kemal
Tahir ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Problemi, Kemal
Tahir Kitabı Bir Aydın Üç Dönem, İstanbul 2021, s. 523-542.

Bir Batılılaşma Serüveni Olarak Cumhuriyet Dönemi
Kemal Tahir altı yüzyıllık bir imparatorluğun
yıkılışından sonra kurulan yeni Türk devletinin
ilk yıllardan itibaren ortaya koyduğu Batılılaşma
anlayışı karşısında ilk önceleri olumlu bir yaklaşıma sahiptir. Ancak Cumhuriyet’in ilanının onuncu yıl dönümündeki kutlamalar onun zihninde
bir yarılma meydana getirmiş ve şahit olduğu
süreci anlamlandırmak için eleştirel bir tavır takınmaya başlamıştır. Çünkü ona göre onuncu yıl
kutlamalarında her tarafın yıkılırcasına bir coşku
yaşamasını beklerken resmi ağızlardan yükselen cılız bir yaşasın
nidası onu ciddi bir şekilde sarsmıştır. Bu sarsıntının bir sonucu
olarak “Cumhuriyet’ten ve onun
yönünde yapılan devrimlerden en
az beklenen, hayatını devrimlere
adamış bir kuşakken, derin derin
düşündüm; sakın yanılmış olmayalım.” 13 İşte bu nedenle Kemal
Tahir’e göre Türk tarihi demek bugünü anlamak ve yarına dair öngörülerde bulunmak için tarihi bilmek şarttır.14 Kemal Tahir’in tarih
anlayışının H. Carr’ın tarihi “insanın aklını kullanarak çevresini anlamak ve onu
etkilemek için yaptığı uzun mücadele”15 olarak
tanımlamasını akla getirmektedir. Kemal Tahir bu
anlayışın bir sonucu olarak devrinin batılılaşma
anlayışına eleştirel bir yaklaşım sergileyerek hem
günü anlamaya hem de geleceği anlamlandırmaya
gayret etmiştir.
Kemal Tahir’e göre Tanzimat’tan itibaren başlayan Batılılaşma anlayışı hiçbir değişiklik göstermeden Cumhuriyet’e kadar gelmiştir. Cumhuriyet
döneminde bir şey değişmemiş hatta daha azgın
bir Batıcılık yapılmıştır. Takvimin, saatin, ağırlık
ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi ona göre bu
azgın Batıcılığın birer göstergesidir.16 Hâlbuki bu
noktada her toplumun kendine özgü şartları vardır. Bu nedenle başka bir topluma benzemekten
ziyade kendi şartlarımızın bir sonucu olarak yani
“yerli” bir anlayışla geleceği inşa etmek gerek13 İsmet Bozdağ, Kemal Tahir’in Sohbetleri, Emre Yayınları,
İstanbul 1995, s. 77.
14 Mustafa Kemal Şan, “Kemal Tarih ve Tarihsel Gerçekliğin
İnşası”, Kemal Tahir’in 30. Ölüm Yıl Dönümü Anısına,
Kızılelma Yayınları, İstanbul, 2003, s. 184.
15 Carr, a.g.e., s. 198.
16 Bozdağ, a.g.e., s. 23.
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mektedir. Onun bu düşüncesi sol düşünce içinde
geçerlidir. Kemal Tahir’e göre bir başka devletin
kendi şartlarının ortaya çıkardığı sosyalist devlet
anlayışını kendi ülkemize getirmeye çalışmak bir
aymazlıktır. Çünkü her ülkede buğday vardır ama
her ülkenin ekmeği yaparken içine kattığı malzemeler birbirinden farklıdır. İşte bu “yerlilik” anlayışı nedeniyle Kemal Tahir, Cumhuriyet devrinin
Batılılaşma anlayışına muhalif bir tavır takınmıştır.

Kurt Kanunu
Kemal Tahir Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e geçişin aslında bir
farklılaşma olmayıp tam tersine bir
devamlılık olduğunu düşünmektedir. Bu devamlılığın bir göstergesi
de iktidarı ele geçirme mücadelesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Osmanlı Devleti zamanında İttihatçılar ile Hürriyet ve İtilafçıların
arasında yaşanan mücadelenin temelinde gücü kimin ele geçireceği
ile ilgili bir kavga vardır. Kemal
Tahir, Millî Mücadele sonrası ortaya çıkan yeni Türk devletinin ilk
yıllarında da bu kavganın devam
ettiğini düşünmektedir.
Millî Mücadele hareketini yürütenler başından
itibaren bu hareketin ittihatçı bir hareket olup
olmadığı konusunda kendini tanımlama gereği
duymuştur. Bu gereğin bir sonucu olarak Sivas
Kongresi’nde yürütülen mücadelenin bir ittihatçı hareket olmadığına dair yemin bile edilmiştir.
Tüm bu çabaya rağmen Millî Mücadele hareketinin lider kadrosuna baktığımızda karşımıza çıkan
isimlerin neredeyse çoğunun ittihatçı bir geçmişinin olduğunu görürüz. Ancak bu siyasal geçmiş
ortaklığı devletin var olma ve yok olma mücadelesi verdiği dönemde siyasal bir çatışmaya dönüşme
fırsatı bulamamıştır.
Millî Mücadele hareketinin sona ermesinden
sonra ise kurulan yeni devletin yönetme erkini
kimin ele geçireceği sorunu yeni bir mücadelenin
başlamasına zemin hazırlamıştır. Kemal Tahir yaşanan mücadeleyi iktidarı ele geçirme mücadelesi
olarak yorumladığı için Kurt Kanunu adlı eserinde Mustafa Kemal’e düzenlenmeye çalışılan İzmir
suikastını temele alarak düşüncesini açıklamaya
çalışmıştır. Bu noktada Kemal Tahir roman içerisinde Kara Kemal üzerinden İttihatçıların İttihat-

çılık geçmişleri ile hesaplaşmalarını da sağlayarak
geçmiş dönemin iktidar mücadelelerine de değinmiştir. Bu hesaplaşmaya bakıldığında İttihatçıların
yeni devrin isimlerinin ele geçirdiği güç karşısında
“Sorgusuz morgusuz keyiflerince adam asabilmelerine imreniyorlar.”17 ifadesi rakiplerinin ele geçirdikleri güç karşısında duydukları kıskançlığın
açık bir göstergesidir.
Kemal Tahir İttihatçılık düşüncesinin yeni devirdeki takipçilerinin içinde bulundukları durumu kabul edememeleri nedeniyle tertip ettikleri
suikasttan devletin aslında haberdar olduğunu ancak bu girişimi
muhaliflerini ortadan kaldırmak
için kullanılacak bir fırsat olarak
değerlendirdiklerini düşünmektedir. “Çok önceden bilindiği, dikkatle izlenildiği anlaşılan bu suikast teşebbüsü de ekmeklerine yağ
sürdü. Başından beri beni şaşırtan
nedir bilir misin? Kollayarak ilerlemeleri. Önce Terakkipervelerden
birkaç mebusun canını yakmak
düşünüldü, sanırım ordu tedirgin
edilmek istenmedi. Sonra görüldü
ki şartlar uygun. Bir taşla iki değil
üç kuş vuracaklarmış gibime gelir.
Muhalif mebusların gürültüsünü, paşaların ordudaki nüfuzunu, ittihatçılığın kökünü hep birden
kazıyacaklar.”18 Kemal Tahir bu yorumu ile resmî
otoritenin bu suikastı bahane ederek süreci nasıl
yönlendirdiğini ve bir taşla nasıl birden çok kuşu
vurduğunu belirtmiştir. Böylece Kemal Tahir bu
olaya resmi yorumların dışında farklı bir bakış
açısını ortaya koyabilmiştir.

Hür Şehrin İnsanları
Kemal Tahir Hür Şehrin İnsanları ve Yol Ayrımı
adlı eserlerinde ise Cumhuriyet Halk Fırkası’nın
tek partili yönetimi sırasında ortaya koyduğu yönetim anlayışının toplumda meydana getirdiği rahatsızlıklardan hareketle güdümlü dahi olsa yeni
bir muhalif hareketin doğuşu ve toplumda meydana getirdiği akislere değinmektedir.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın (TPCF)
kurulması ile birlikte Türkiye’de çok partili bir siyasal yaşam tecrübe edilmişti. Ancak yaşanan si17 Kemal Tahir, Kurt Kanunu, İthaki Yayınları, İstanbul, 2016,
s.14.
18 Kemal Tahir, Kurt Kanunu…, s.116.
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yasal rekabet sürecinde halkın TPCF’ye gösterdiği
yoğun teveccüh iktidarı tedirgin etmişti. İktidarı
elinde bulunduranların gücü kaybedilebilecekleri ile ilgili şüpheleri TPCF’nin çeşitli bahanelerle
ortadan kaldırılmasını kaçınılmaz bir hâle getirmişti. Yaşanan bu siyasal mücadele sonunda siyasi
otorite elindeki gücü kullanarak kendisine karşı
olan muhalif basın, muhalif parti ve muhalif aydın ve siyasetçileri sindirmenin bir yolunu bularak kendisine rağmen böyle bir girişime ne olura
olsun izin vermeyeceğini TPCF’nı kapatıp Takrir-i
Sükûn Kanunu’nu çıkararak açıkça göstermişti.
Kemal Tahir devletin muhaliflerine karşı nasıl
bir taktik uyguladığını bildiği için romanlarında
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın (SCF) kuruluşunun halkta yarattığı fikrî karışıklığı ustalıklı bir
dille anlatmıştır. Fethi Okyar’ın
muhalif bir parti kurması ya muhalifleri ortaya çıkarıp onlardan
kurtulmak için kurulmuş bir tuzaksa… Ya da gerçekten içinde
bulunulan “aferizm”19 hastalığına
karşı ortaya çıkan bir memnuniyetsizliğin göstergesiyse… Bu sorulardan hareketle Kemal Tahir SCF’nin
kurulmasından duyduğu şüpheyi
şöyle ifade etmekteydi: “Bildiğiniz kanlı kavak oyunudur bu ve
de Türkçesi, Sarı Paşa’nın birkaç
kez oynadığı bilinir oyundur. Tetik durmadın mı tantuna gittiğin
gündür. Hoca Ağa bilmiş ol burda
profesörlük katiyen para etmez…”20 Tabi bu girişim “Gazi Paşa’nın toplumu devrimler açısından
sınaması mı, yoksa bütün içtenliğiyle yavaş yavaş
demokrasiye geçme hevesi mi?” şeklindeki soruları da akla getirmekteydi. Tüm bu soruları içinde
barındıran bir gelişmenin sonucu olarak kurulan
SCF ve Fethi Okyar’ın partinin kurulmasından
hemen sonra çıktıkları Batı Anadolu gezisinde
başta İzmir olmak üzere halktan gördükleri ilgi ve
destek CHF’de ve yönetme erkini elinde bulunduran isimlerde derin bir sarsıntı yaratmıştır. Bu sarsıntının bir sonucu olarak her ne kadar İzmir’de
ve diğer Batı Anadolu şehirlerinde yaşanan hadiselerde halkın tepkisinin odağında CHF ve İsmet
19 Aferizm Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında kişisel menfaat
ve çıkarı etrafında koşarak zenginleşmeyi ifade etmek için
kullanılan bir kavramdır. Bu kavram dönemin bu anlayışından şikayetçi olan birçok isim tarafından sık sık kullanılmıştır.
20 Kemal Tahir, Yol Ayrımı, İstanbul, 1982, s. 38

İnönü olsa da Kemal Tahir aslında bu tepkilerin
Mustafa Kemal’e olduğunu düşünmektedir. Ona
göre “Şimdilik Mustafa Kemal adı pek ileri sürülmüyor, hiç kimse ona karşı olduğunu söylemeye
cesaret edemiyordu. Hâlbuki en aptallar bile bu
ayağa kalkışın doğrudan doğruya onun şahsına
kast ettiğini anlardı.” 21

Sonuç
Kemal Tahir içinde yaşadığı toplumun problemlerini tarihsel bir bakış açısıyla yorumlamaya
çalışan bir edebiyatçıdır. Kendisine göre belirlemiş
olduğu sorunsallar etrafında öncelikle konunun
farklı boyutlarını ele alan çalışmaları incelemekte,
gerekli notları almakta ve böylece sorunsalın olgusal boyutunu belirledikten sonra süreci yorumlamaya çalışmaktaydı. Bu onun
tarih anlayışının en önemli özelliğiydi. Kemal Tahir’in romanlarında
ele aldığı konuların olgusal boyutlarını incelerken tuttuğu notları bu
tespitin en önemli delilleridir. Notlarında incelediği konuyu bütün
farklı yönleri ile ele almaya çalıştığı
rahatlıkla görülmektedir.
Kemal Tahir’in sahip olduğu
bu anlayış ya da diğer bir ifade ile
tarih metodolojisi onu sıradan bir
romancı, eserlerini de sadece bir
roman olmaktan çıkarmaktadır.
Sahip olduğu bakış açısıyla Kemal
Tahir üzerinde duracağı konuları belirlerken de
çok uzaklara değil daha yakına dün denilebilecek
kadar yakın döneme bakmaktaydı. Ona göre içinde yaşadığımız dönemin sorunlarının cevapları ve
çözümleri çok uzakta değildi. Bu nedenle de o,
Cumhuriyet devrinin uzun yıllar görmediği, görmek istemediği ya da görmezden geldiği Osmanlı
Devleti’nden başlayarak yaşadığı döneme kadarki hadiseler üzerinde durmuştur. Bu süreçte yeni
kurulan Türk devletinin takip ettiği siyasi, ekonomik ve kültürel politikaları zaman zaman çok sert
ifadelerle eleştirmekten kendini alamamıştır. Bu
nedenle de onun yakın dönemi açıklamak için kaleme aldığı eserler hâlâ daha okurları nezdinde ses
getirmeye ve olaylara karşı farklı bir yorumunda
olabileceğini gösterdiği için okur nezdinde itibar
görmeye devam etmektedir.
21 Kemal Tahir, Hür Şehrin İnsanları, İthaki Yayınları, İstanbul,
2008, s. 646.
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ÜÇ ÂLİMİN
ARDINDAN
Âlimlerin aramızdan tek tek ayrılışını, semamızdan birer yıldız gibi
kayışlarını hüzünle izlediğimiz bir hazan mevsiminde gibiyiz. Sadece
son iki ay içerisinde önce M. Emin Saraç Hoca, kalıplara sığmayan
yaklaşımlarıyla büyük tarihçi hocamız Mehmet Genç’in ardından büyük
İslâm âlimlerinden Muhammed Ali es-Sâbûnî de rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Yasin AKTAY

R

esul-i Ekrem Efendimiz (s.)
“Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir” buyuruyor. Bu sözün
ilim ehli insanlar için apayrı bir
anlamı var elbet. Her âlimin bir
âlemi vardır. Bu âlemin girişi çıkışı zannedildiği kadar da kolay
değildir. İlim yoluyla bir âlemin
inşasının nasıl gerçekleşiyor olduğuna ve burada kimin ne kadar eğlenebildiğini, kimin hangi
kenarına, hangi ucuna ne kadar
girip hangi nasibini ne kadar
alabildiğini gerçek ilim sahipleri
çok iyi müşahede ederler.
Doğrusu bunların hepsini
herkesle paylaşmazlar. Paylaşmak isteseler de paylaşamazlar,
çünkü müşahede ettikleri gerçekleri, müşahede ettikleri şekilde, ağırlıkta ve ehemmiyette
herkesin idrak etmesi mümkün
olmaz. Buna rağmen onların
âlemine girmek isteyenlerin de
kendi kaplarına göre bir nasipleri olabiliyor, o kaba göre alacaklarını alıyorlardır. Âlimlerin
aramızdan tek tek ayrılışını, semamızdan birer yıldız gibi kayışlarını hüzünle izlediğimiz bir
hazan mevsiminde gibiyiz. Sadece son iki ay içerisinde önce

M. Emin Saraç Hoca, kalıplara
sığmayan yaklaşımlarıyla büyük tarihçi hocamız Mehmet
Genç’in ardından büyük İslâm
âlimlerinden Muhammed Ali
es-Sâbûnî de rahmet-i Rahman’a
kavuştu. Aramızdan ayrıldı diyemeyeceğimiz türden bir irtihaldi
üçü de, çünkü değerini yeterince takdir edenler için arkasında
yol aydınlığı, kalb ve zihin gıdası
çok sayıda talebe ve eserler bıraktılar.

Muhammed Emin Saraç Hoca
Bu âlemden bir âlim göçtü.
Yaşadığımız âlemin, bizi şekillendirmiş, inşa etmiş, yormuş ve
eğlendirmiş olan âlemin gizli ve
aşikâr boyutlarının en kıymetli
şahitlerinden, yetiştirdiği öğrencilerle, ortaya koyduğu ilimle
kendi âleminin de âlimi, beyefendisi Muhammed Emin Saraç hoca dar-ı bekaya irtihal etti.
Âlimin ölümüyle bir âlemin
de ölümünü ifade eden hadis-i
şerifi, her âlimin ölümünün ardından tekrarlana tekrarlana
anlamını yitiren bir klişeye dönüşme tehlikesini görerek zikrediyorum. Oysa bunun anlamını
Umran • Nisan 2021

gerçekten iyi idrak etmek gerekiyor. Âlem ile âlim arasında nasıl
bir ilişki var? Bir âlim öldüğünde
bir âlem nasıl ölüyor, o âlemden
nasiplenmiş, ona muttali olmuş
insanlara ne oluyor?
Her âlim kendi ilmiyle, derdiyle, endişesiyle, mücadelesiyle, cehdiyle bir âlem inşa
ediyor. İlim yoluyla bir âlemin
inşasının nasıl gerçekleşiyor olduğuna ve burada kimin ne kadar eğlenebildiğini, kimin hangi
kenarına, hangi ucuna ne kadar
girip hangi nasibini ne kadar
alabildiğini gerçek ilim sahipleri
çok iyi müşahede ederler.
M. Emin Saraç aslında hepimizin de içinde yaşadığı, çoğuna muttali olduğumuz bir
âlemin âlimiydi. Bir açıdan “içimizden biri” ama ondan da öte
biriydi. Bizim âlemimizin son
yüzyılda yaşadıklarının, içinden
geçtiği bütün yolların, durakların en canlı şahitlerinden ve faillerindendi. Tek Parti döneminde
Müslümanları siyasal ve toplumsal beden bütünlüğünden mahrum bırakmaya kast eden süreçte bedensiz organlara dönüşmüş
Müslümanların tekrar vücuda
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gelme cehdinin öncü aktörlerinden biri.
Bu ceht içinde kendi neslinden önemli bir kesimi temsil
ediyordu M. Emin Saraç Hoca.
Müslümanları siyasal bedenden mahrum bırakmaya kast
eden yeni siyasal beden kendisini bireysel bedenler üzerindeki
hâkimiyeti üzerinde göstermeye
çalışıyordu. O yüzden bireysel
bedenlere giydirilmeye çalışılan
kıyafetler, şapka sadece bir şapka olarak görülmüyordu, aynı
zamanda savaş meydanında işgaline karşı direnç gösterilmiş
düşmana gönüllü teslimiyet olarak da görülüyordu. Savaş meydanında yenilmiş olan düşmana
sonradan duyulan hayranlık, o
hayranlıkla onun taklit edilmesi,
bütün bir zafer iddiasını da boşa
çıkarıyordu.
Alfabenin değiştirilmesi bir
reform olarak görülebilir miydi?
Görüldü diyelim, öncekine karşı
sergilenen düşmanca ve cezalandırıcı dışlama kimin kime karşı
mücadelesini teşkil ediyordu? M.
Emin Saraç Hocanın ilmi yolculuğu bu karşılaşmayla, bu gerilim ve takip ortamında oluştu. O
takip ortamı kim ne derse desin
ve aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun bugünün siyasi
ikliminin hâlâ kurucu gerilimini
oluşturmaya devam ediyor.
Yazarlarımız Hocanın bu süreçte yetiştiği ortamı, beslendiği
kaynakları, bu kaynaklara ulaşmak, hocalarıyla hoca-öğrenci
ilişkisini sürdürebilmek için verdiği mücadeleyi bütün ayrıntılarıyla yazdılar. Sadece çocuğuna
Kur’ân öğrettiği için yargılanmış,
mahkûm edilmiş, ceza almış,
eziyet çekmiş insanların hikâyesi
bugün ne kadar uzak gibi geliyor! Oysa bunlar bu ülkede
yaşandı ve M. Emin Saraç Hoca
hayatıyla, bütün müktesebatıyla

bu yaşanmışlığın en canlı şahitlerindendi.
O devrin, o mücadelelerin, o
mücadeleyi veren ulemanın ve
talebelerin en iyi hikâyesini bana
göre Rasim Özdenören’in Gül
Yetiştiren Adam’ı anlatır. Birçok
vesileyle hep onu hatırladım,
yine anmakta fayda var. Gül
Yetiştiren Adam, Cumhuriyet
dönemi ulemasının dramını anlatan ama sonu umut veren bir
mesajla biter. Romanda özellikle
harf inkılâbından sonra devre
dışı kalan, dışarıya hâkim olan
dünyayla iletişim dilini yitiren
ulemanın gül yetiştirmek suretiyle dünyaya ve gelecek nesillere tutunma çabası harika bir
dille resmediliyor. Romanın bir
yerinde devreye giren çocuk,
ulemanın geçmişten aldığını gelecek nesillere aktarmasının tek
yoludur.
Cumhuriyet
döneminde
ulemanın gül ve çocuk yetiştirmek üzere girdiği zahmetler
Türkiye’nin her tarafında bu tür
tecrübeler ortaya koymuştur. M.
Emin Saraç Hoca bir yandan kuşak olarak tam da bu dönemin
gül yetiştiren adamlarının yetiştirdiklerinden, ama hızla kendisi
de sonraki kuşakları “gül gibi”
yetiştirmeye başlayanlardan biri.
İlim yolculuğunda Türkiye’de
iyice kesat duruma düşürülmüş
ortamla iktifa etmemiş, 1950 yılında o dönemde İslam dünyasının İslami ilim tahsilinin göreceli
en iyi durumda olduğu Mısır’a,
El-Ezher’e gitmiş orada dokuz yıl
ilim tahsili alırken Mısır’ın da yaşamakta olduğu çok önemli süreçlerin de şahidi olmuştur. Kral
Faruk’u deviren askeri darbe,
sonra Cemal Abdünnasır’ın yine
bir darbeyle iktidara gelişi ve
İhvan hareketine karşı başlattığı
acımasız kıyım M. Emin Saraç
Hoca’yı, İslam dünyasının başka
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önemli bir tarihsel sürecine daha
şahit kılmıştır.
Bu esnada dünyadaki bütün
Müslüman ulemanın beslendiği
ilmi havzada çok önemli şahsiyetlerle tanışıp arkadaşlık yapmıştır. Yusuf el-Karadavi ile sınıf
arkadaşlığı yapmıştır mesela. En
son Karadavi için 2016 yılında
düzenlenen vefa gecesine katılımında her ikisini bir arada görme imkânı bulabilmiştim.
M. Emin Saraç Hoca Mısır
dönüşü Türkiye’de ilim tahsiline
ve talimine devam ederek çok
sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Yetiştirdiği öğrencilerin sonradan
geldikleri konum itibariyle herkesin bir şekilde eğitimine dolaylı veya dolaysız etkide bulunmuştur. Bekir Karlığa ve İsmail
Hakkı Şengüler ile birlikte Seyyid Kutub’un Fizilâli’l-Kur’ân’ı
tercümeleri bu etkiler arasında
en dikkate şayan olanlarından.

Tarihçi-Sosyolog
Mehmet Genç
Ebedî âleme yolcu ettiğimiz tarihçi-sosyolog
Mehmet
Genç yaşadığı gibi sessiz sedasız
göçtü gitti dünyamızdan. Sessiz
sedasız, çünkü bilimsel faaliyetlerini, tarih araştırmalarını yapma şekli bugün akademinin de
kültür endüstrisinin bir parçası
hâline gelerek üretim-tüketim
çarkına bağlandığı dünyamızda,
belli ki, fazla para etmiyordu.
Zira Mehmet Genç hiç ekranlarda görünmüyor, güncel tartışmalara pek katılmıyor, güncel
soruların ayartmalarına kapılarak hızlı ve kolay tüketilebilecek
tarih çalışmaları ortaya koymuyordu. Bir anlamda kendi sorularını kendi soruyor ve o doğru
bildiği soruların rehberliğinde
akademik çalışmalarını bir kuyumcu titizliğiyle sonuna kadar
götürüyordu.

ÜÇ ÂLİMİN ARDINDAN
Bu bilimsel-akademik titizliği
başlı başına üzerinde düşünmeye fazlasıyla değer bir konu. Böyle yapınca akademik dünyanın
gerektirdiği dereceleri-unvanları
almaktan da geri kalmıştır Hoca.
Çünkü kendisini tatmin edecek
kadar iyi bir çalışma yapmak
için zorunlu olan süre kendisine
yeterli gelmemiştir. Bunun üzerine doktora çalışmasını tamamlayamamış veya aslında belki
de kendi kurumu o çalışmasını
doktora derecesine değer görecek olsa bile onun içine hızla
“idare edecek” kendine göre bir
taslak verip doktorayı almak sinmemiştir. Çalışmalarını gündeme gelmek, popüler olmak, akademik unvanlar almak için değil,
tamamen “üstlenmiş olduğu bir
işi en iyi şekilde yapmak” diye
tanımladığı bir değerin hakkını
verebilmek adına yapmıştır.
Bu yanıyla akedemisyenliği alışık olduğumuz anlamda
ekmek parasının veya bazı unvan ve statülerin kazanıldığı bir
meslek olarak değil, püriten bir
dindarlıkla bir yaşam biçimi olarak benimsemiştir. Aslında bu
püritenlikle hangi mesleği yapsa aynı titizlikle yapacaktır. Zira
meslekleri insana verilmiş bir
emanet olarak, insanın kendisini
gerçekleştirebileceği Allah’ın bir
çağrısı, bir görevlendirmesi gibi
görmekle alakalı bir yaklaşım
bu. Hangi mesleği, hangi işi yapıyorsak onu bir ibadet titizliğiyle yapmak… Akademik hayatta
iki sene kadar önce yine ebedî
âleme uğurladığımız Fuat Sezgin Hoca’da da bir aşk gibi yaşanan bu titiz emeğin bir benzeri
görülüyordu.
Fuat Sezgin Hoca bu titizliğiyle Türk üniversite dünyasından 1960 darbesi sonrası siyasal
şartlarda dışlanmış, Frankfurt’a
göç etmek zorunda kalmıştı.

Belki farklı olarak Mehmet Genç
Hoca Türkiye akademik dünyasında böylesi bir dışlama yaşamamış hatta püriten titizliği
ve meslek aşkı kendisine karşı
her kesimden bir saygınlığı canlı
tutmuştur, belki de güncelle fazla ilgili olmayışı bu itibara halel
getirecek bir karşılaşma yaşatmamıştır. Akademik dünyada
dereceleri almayışı kendi tercihi
olarak kalmış ama bu onun bilim adamlığını, akademisyenliğini derecelerin üstüne çıkarmasını da engellememiştir.
Bu yanıyla aslında akademik dünyanın söylem analizini
ve karmaşık ilişkiler ağının bir
fotoğrafını çeken Fransız sosyolog Pierre Bourdieu’nün Homo
Academicus isimli
kitabında
akademik etki ile akademik unvanlar arasındaki ilişkiye dair bir
vurguyu hatırlatıyor. Bourdieu,
Fransız düşüncesinin dünyaca
meşhur, alabildiğine etkili, kendilerinden sonra yapılmış hiçbir
akademik çalışmanın görmezden gelemediği Louis Althusser,
Roland Barthes, Gilles Deleuze,
Jacques Derrida ve Michel Foucault gibi büyük isimlerin Fransız akademik kriterlerinde son
derece sönük olduklarına dikkat
çeker. Yani bu isimlerin hiçbirisi
bilinen şekilde doktora tezi yazmamış, dahası hemen hepsinin
görev yaptıkları üniversiteleriyle
ciddi sorunları olmuş, dışlamaya veya bazı haksızlıklara maruz
kalmışlardır. Çünkü bu isimlerin
ürettikleri eserler bilinen akadeUmran • Nisan 2021

mik kriterlere uygun görülmemiştir. Buna rağmen bu isimlerin
hepsinin ürettikleri eserler sadece Fransa’da değil, dünyanın her
yanında kendilerinden sonra
üretilen bütün felsefi-akademik
çalışmaların en önemli referans
kaynakları olmuştur. Burada
akademik dünyanın kriterlerinin
dünyada işe yarar, gerçekten de
aydınlatan veya ön açan bilginin
üretimindeki rolü üzerine herkesin üzerinde düşünmesini gerektiren ciddi örnekler var.
Mehmet Genç de akademik
dünyanın kriterlerine başından
itibaren kendini bağlamayarak
kendi yolunda ilerlemeye çalışmış bir isim. Elbette bu kriterleri
tanımayan herkesin bir Mehmet
Genç veya söz konusu Fransız düşünürleri gibi olabileceği
anlamına gelmiyor bu. Ancak
akademik dünyanın dayandığı personel ve bilgi disiplinleri
hiyerarşilerinin bilgi üzerinde
kurduğu kısıtlayıcılıklar üzerine
ciddi bir farkındalık imkânı sağlar bu örnekler.
Mehmet Genç 1960’larda Ömer Lütfi Barkan’ın asistanı olarak başladığı akademik
hayatında Batılı sanayi devrimi
karşısında Osmanlı sanayisinin
etkileşimini incelerken girdiği
arşivlerde büyük keşifler yapmıştır.
Tarihçilik sanıldığından çok
daha zor bir zanaattır. Bunu
Genç’in çalışma tarzı ve bu konuda yaptığı tercihler daha da
iyi gösteriyor. Kendisi akademik
dünyada cari tezlerden biri olarak Osmanlı iktisadının ve sanayinin gelişen batı karşısında 16.
yüzyıldan itibaren çözülmeye
ve çökmeye başladığı tezini ortaya koyduğu, aslında titizlikle
işleyerek, kazıyarak gün yüzüne
çıkardığı ve yorumladığı arşiv
belgeleriyle çürütür.
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İlmî çalışmaları ve cihadıyla uzun yıllar dünyada etkisini
sürdürebilecek sadaka-i cariyeleri ile öne çıkan Muhammed Ali
es-Sâbûnî’yi Fatih Camii’nden
muazzam bir kalabalıkla cismani
varlığını ebedî âleme yolcu etti.
Sâbûnî, Halep’te doğmuş
ilk eğitimini kendisi de büyük
bir İslâm âlimi olan babasından
almış. Yetiştiği bu ilim ve kültür havzasının henüz Osmanlı
ilim ve kültür havzası olduğunu
söylemeye gerek yok ama belki
hatırlatmaya gerek oluyor. Bununla birlikte kendisinin doğup
büyüdüğü ortam bu Osmanlı
dünyasının artık işgal ve parçalanma sonrasının bütün şartlarını yansıtıyor. Lise eğitiminden
sonra aynı şartlarda bulunan Mısır’daki Ezher Üniversitesi’ne geçiyor orada İslâmî ilimlerde tahsilini sürdürüyor. Bundan sonra
tekrar Suriye’ye dönüp bir süre
burada ilmî çalışmalarına ve tedrisatına devam etse de bir süre
sonra Mekke’de Kral Abdülaziz
Üniversitesi’nin Şeriat ve Eğitim
Fakültelerinde öğretim görevlisi
olarak çalışmaya başlıyor. Burada bulunduğu esnada büyük
eserlerinin çoğunu yazıyor. Aralarında Türkçeye de çevrilmiş
ve geniş bir okuyucu kitlesiyle
buluşmuş Safvetu’t-Tefâsîr isimli
tefsiri de bulunuyor.
Genellikle bu kitabıyla bilinse de çok sayıda başka kitabı da
bulunuyor Sâbûnî’nin ama hepsinin merkezinde tam da kendisinin de merkeze koymuş olduğu Kur’ân’ı anlama, yorumlama
çalışmaları var. Safvetu’t-Tefâsîr
bile onun aslında tek tefsir kitabı
değil. Kur’ân tefsiriyle ilgili yazılmış bütün tefsirlerin incelenmesi
neticesinde kendine göre kabule
şayan görüşlerin özünü aktardığı
bir eser. Görünürde bir rivayet
tefsiri gibi ama bu rivayetlerin
tercihi kuşkusuz güçlü bir dira-

yet gerektiriyor. Belki bu anlamda rivayetlerin tercihinde ihmal
edilen kendiliğinden yorum boyutu üzerinde durmak için çok
iyi bir örnek.
Buna benzer bir örnek olarak
Kur’ân’a Cumhuriyet döneminin ilk tercümelerinden biri olan
Hüseyin Kâzım Kadri’nin Nûru’lBeyan’ı (Vadi Yayınları) üzerinde
durmuştuk. Sâbûnî’nin bu tefsiri, dirayeti kendinde mündemiç
bir rivayet tefsiri olarak yorum
çeşitliliğini bir tür Ehl-i Sünnet
sağduyusu ile toparlamış, bu
yüzden de çok yaygın bir kabul
görmüş bir tefsir olmuştur.
Bunun yanı sıra 8 ciltlik
Kâbesün min Nûri’l-Kur’âni’lKerîm (Kur’ân’ın Nurundan İktibas) isimli başka bir tefsir kitabı
daha var ki, yöntemsel olarak
da iddia olarak da dirayet boyutu daha ön plandadır. Yine iki
ciltlik Ravâi’u’l-Beyân fî Tefsîr-i
Âyâti’l-Ahkâm
mine’l-Kur’ân
(Kur’ân’daki Ahkâm Âyetlerinin
Tefsirinde İfadenin Başyapıtları)
isimli başka bir tefsir kitabı İslâm
Hukuk Fakültesi’nde Kur’ân’ın
hukuka-fıkha kaynaklık eden
ahkâm âyetlerine yoğunlaşan bir
konulu tefsir örneği.
Ayrıca Kur’ân ve tefsir ilimlerinin genel konularından bahseden et-Tibyân fî Ulûmi’l-Kur’ân
isimli eseri ve İbn Kesir ve Taberî
tefsirlerinin özetleri mahiyetindeki çalışmalarının yanı sıra 600
saatlik bütün Kur’ân’ı tefsir ettiği bir video kaydı ile Kur’ân’ın
mesajını çağımızın insanına anlatma yolunda çok önemli çalışmalar ortaya koymuştur. Aslında
bu çalışmalarının ne kadar çok
insanı etkilemiş olduğuna, Fatih
Camii avlusundaki muhteşem
cemaat şahitlik etmiş oluyordu.
Sâbûnî’nin kuşkusuz Kur’ân’ı
bir Müslümanın hayatının merkezine yerleştiren duruşunu
tamamlayan şey onun ilmiyle
âmil olan mücadelesi olmuştur.
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Suriye’de rejimin zulmüne karşı
tepkisiz kalmamış, yetmişli yılların sonlarından itibaren başlayan
ağır zulüm ve istibdadın aleyhine şahitlik etmiş, 10 yıl önce
rejimin yeni katliamları başladığında da tepkisini ve tavrını ortaya koymuştur. Bu esnada Suriye İslâm Âlimler Birliği Başkanı
da olan Sâbûnî, Suriye Devrim
sürecini başından beri destekleyerek Suriye’de bütün Suriyelilerin insanca, özgür ve onurlu bir
hayata kavuşması için ortaya bir
ufuk koymaya çalışmıştı.
Uzun yıllar yaşadığı, ilmî çalışmalarını yaptığı Mekke’den
Yalova’ya taşınmış, yaşadığı evi
ilmî çalışmalarının ve irşadının
merkezi haline getirmişti. Gerçek bir Osmanlı idi ve kendisini
ziyaret eden herkese Türkiye’nin
bugün bütün dünyada ve tabii ki
bilhassa İslâm dünyasında oynadığı rolün önemini anlatıyordu.
Sadece Suriye için değil bütün İslâm dünyasında önemli
bir karşılığı olan bu muhterem İslâm âliminin ebedî âleme
İstanbul’dan, Fatih Camii’nden
muhteşem bir katılımla uğurlanmasının çok yoğun bir sembolik
anlamı var. Vefatını haber veren
kanallar bu sembolizmi inceden
inceye ve uzun uzun işlediler.
Her üçü de kendilerine özgü
birer âlemin âlimi olarak öldüyse
de, o âlemlerden dünyamıza çok
şey kalmıştır. Allah o âlemlerden
daha fazla ve hayırlı bir şekilde
faydalanmayı nasip etsin. Kendilerine gani gani rahmet etsin.
Mekânlarını cennet, makamlarını pürnûr etsin.
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Mehmet Alagaş’ın ciddi ve mümin kimliğinin altında nükdedan bir yanı
da vardı. Onunla sohbet etmeyi bütün zorluklarına rağmen çok severdim.
Dilindeki tutukluk artmasın diye onu heyecanlandırmadan, sakin tutarak
sohbet etmeyi, Kur’ân hakkında konuşmayı, Kur’ân’da keşfettiğimiz
ayetleri birbirimize aktararak doğrulatmayı seviyorduk. İnsan dergisini
tek başına çıkarıyor. Yazıları değişik mahlaslarla kendisi yazıyordu.
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Mart Cuma günü Mehmet Alagaş kardeşimizin
İzmir’de vefatını öğrendim. 28
Şubat akşamı aort damarında
yırtık nedeniyle rahatsızlanarak
hastaneye kaldırılan Mehmet
Alagaş dostumuz 12 Mart Cuma
günü vefat etmiş, gafur ve rahim
olan Rabbimize uğurlanmıştı.
Allahtan geldik, ona dönücüleriz. Rabbim merhametiyle ve
mağfiretiyle muamele etsin, duacıyız. Müminliğine, Kur’ân için
çalışmalarına ve salih amellerine
şahidiz. Rabbim şahitliğimizi kabul etsin.

Varoluşsal Sorgulamalar,
İnsan Dergisi ve Yayıncılık
Kendisiyle 1989’da bilgisayar
ve yayıncılıkla başlayan bir dostluğumuz olmuştu. 1953 yılında
dünyaya, 1985 yılında yayın hayatına merhaba diyen Mehmed
Alagaş yaşadığımız coğrafyadaki
Müslümanlara önemli katkılarda
bulunan müstesna bir insandır.
Kendisinin kaleme aldığı kısa
biyografisinde: “1953 yılında
İzmir’in Basmane semtinde doğdum. Kendilerini rahmetle an-

dığım babamın aldığı işçi maaşı
ve annemin oldukça tutumlu ev
idaresi sayesinde aç ve açıkta
kalmadan büyüdüm. İki yaşında
dilimin tutulması ve bu tutukluk
nedeniyle meramımı en kısa şekilde anlatabilme zorunluluğu,
beni çok düşünen az konuşan
biri olmaya yönlendirdi. Varlık
ve yaratılış hakkında yoğunlaşan düşüncelerim yirmili yaşlara geldiğimde ve bana ‘Allah’a
inanıyor musun?’ denildiğinde,
beni ‘İnanıyorum dememin ötesinde kesinlikle var’ noktasına
getirdi. Bunu söylerken Allah’ın
varlığından ne kadar emin isem
kendi kulluğumdan da o kadar gafildim. Basmane gibi her
kötülüğün merkezinde geçen
delikanlılık yıllarım, cahiliyeyi
en koyu bir şekilde yaşadığım
yıllar oldu. Zaten liseden sonra
ailemin ve yakın çevremin ortak
kararıyla üniversiteye değil de
askere gönderilmem, akıllanıp
uslanmam noktasında hakkımdaki son umuttu. Ne yazık ki bu
umut gerçekleşmemiş, askerden
cahili sicilim daha da kabarmış bir şekilde dönmüştüm.”
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Zaten onun eserlerinde karşımıza çıkan ilk yön bütün Müslümanların sahip olmaları gereken
tevhid vasfıdır. Mehmet Alagaş
kardeşimizin eserlerinin bazılarına ad da olan tevhid gerçeği o
kadar yoğunlaşmıştır ki, gençlerin çoğunun ufuklarını genişletmiştir. Günümüzde yaşayan
Müslümanların en büyük ve en
elzem ihtiyaçları olan tevhid bilincini yalın bir dille ve kuşatıcı
genişlikte vermeyi başaran Mehmet kardeşimizin hayatını kendisinden okumaya devam edelim:
“22-23 yaşıma geldiğimde, o
zamana kadar sadece Arapçasının olduğunu bildiğim Kur’ân-ı
Kerim’in Türkçe mealinin de
olduğunu ilk kez öğrendim. Bu
beni çok heyecanlandırmıştı.
Çünkü o zamana kadar ‘Var, Var’
dediğim Rabbimin kelamını yani
Rabbimi dinleyebilecektim. İşte
Rabbimin lütfuyla ilk kez yöneldiğim ve dikkatle okuduğum bu
Kur’ân bana pürüzsüz bir ayna
olmuş ve ‘Var’ dediğim Rabbimin karşısında bir kul vasfıyla
varolmadığımı göstermişti. Bu
yüce Kitap’ta Rabbimi daha iyi
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fark ettiğim gibi şeytanı ve bazı
şeytani yaklaşımları da fark etmiştim. Mesela o zamana kadar
bana ‘Madem Allah’a inanıyorsun, neden namaz kılmıyorsun?’
diyenlere üst perdeden bakarak
‘Namaza durmak, Allah’ın huzuruna durmaktır. Şu an ki kirim ve
pisliğimle o huzura durmaktan
utanırım.’ cevabını veriyordum.
Ne güzel bir cevap ve şeytanın
ne kadar süslü bir vesvesesi
değil mi? İşte Kur’ân’ı okuduğum zaman üzerimdeki kiri ve
pisliği giderebileceğim yegâne
banyonun, ‘Kirimle girmem.’
dediğim o İlahi huzur olduğunu gördüm. Gösterene
hamdolsun, şükürler olsun.”
Lekesiz ve berrak bir itikada
sahip olan kardeşimizin arayışları devam etmiştir. Hem ferdi
hem de toplumsal düzlemdeki
arayışların arttığı 1970’ler üzerinden şunları dile getirir:
“Yetmişli yılların sonuna
kadar İslâm’ı daha iyi öğrenebilmek, yaşayabilmek kaygısıyla birçok gruba, cemaate
girdim. İslâm’a girmemin öncelikli nedeni olan Kur’ân-ı
Kerim’i karşılaştığım her konuda referans almam, bu grup
ve cemaatlerden kısa sürede
ayrılmama neden oldu. Kullukla ve ne yapılması gerektiğiyle ilgili önemli sorularımıza
cevap bulabilmek umuduyla
kardeşlerimizle Türkiye genelinde birçok yere gitmemize ve
birçok kapıyı çalmamıza rağmen
kişisel yorumların dışında aradığımız Kur’âni cevaplarla karşılaşmadık.”
1980’lerden itibaren itibarense karşılaştığı tevhidi gerçeklere
göre nefislerindekileri değiştirmeyen, kendi nefislerinde tevhidi ikame edemeyen birçok
çevreden ayrılarak kendi yolunu

oluşturmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla onun İnsan dergisini çıkarmasına ardından durdurmaya doğru giden sürece bir
de bu açıdan bakılması, eserlerinde karşımıza çıkan dünyanın
daha doğru bir biçimde kavranmasını mümkün kılacaktır. Söz
konusu otobiyografik anlatıma
bu durum şöyle yansımaktadır:

“Bir sohbetimizde; İnsan dergisi
ve yayıncılık faaliyetlerini
tek başına götürmesinin zor
olduğunu, mutlaka bir ekip
olmasını ve insan yetiştirmesi
gerektiğini söylemiştim.
Bana cevaben; ‘Eğer dergiyi
çıkaranlar bir ekip olsaydı,
adı ‘İnsanlar dergisi’ olurdu.’
demişti. ‘Tek bir insan çıkardığı
için adı İnsan dergisi’ diye
devam etmişti. Meramını
dille zor ifade etmesi onun
yazarlık yönünü çok geliştirdi.
Kur’ân’da anlaşılması güç
olan konuları çoğu zaman bir
öykü, bir roman üslubuyla çok
basit sade bir dille anlatıyor,
açıklıyordu.”

“1980’e geldiğimde dıştan
umudunu kesmiş ve dış dünyada
bir şey aramaktan vazgeçmiş bir
Müslüman olarak, sadece kendi
kulluğumla ilgili sorularıma cevap bulabilmek için Kur’ân çalışmalarına başladım. Baştan sona
okuyup fişleyerek devamlı tekrar
ettiğim bu çalışmalarda belli bir
aşamaya gelince, aradığımız bütün önemli soruların Kur’ân’da
cevaplandığını gördüm. İlk yıllarda yakın çevremdeki kardeşlerimle paylaştığım bu gerçekler,
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1985’e geldiğimizde bütün Müslümanlarla paylaşılması gereken
gerçekler durumuna gelince İnsan dergisini yayımlamaya başladık. Yazar olma hevesinin de
etkisiyle fazla düşünmeden aldığım bu karar, kısa bir süre sonra
beni ciddi sıkıntılara ve pişmanlıklara düşüren bir karar olmuştu. Çünkü suskunluğun güvenli
gölgesine çekilip, kulluğumu
yaşamak varken, Allah’ın razı
olacağı din adına konuşmak
ve böylesine bir sorumluluğu yüklenmek bana çok ağır
gelmişti. Önceleri heves ettiğim yazarlık sıfatı ise bütün
anlamını yitirmiş, Müslümanlık sıfatımın gölgesinde bile
kendisine bir yer bulamamıştı. Nitekim bu düşüncelerle
dergi yayınını durdurmaya ve
yazmayı kesinlikle bırakmaya
karar versem de takdir olarak
gördüğüm bazı önemli gelişmeler nedeniyle devam etmek
zorunda kaldım.”
İnsana ve topluma her
zaman hikmetli bir şekilde
yaklaşan Mehmet kardeşimiz
dergiciliğinin ardından da çalışmalarını samimiyle çeşitli
araçlarla sürdürdü. Kendisinden okumaya devam edelim:
“İlerleyen zaman içinde
çalışmalarımızın insanlara ve
kardeşlerimize yansıyan olumlu neticeleriyle karşılaşmamızın
verdiği hamd ve şevk duygularıyla bir süre devam eden dergi
yayınımızı, daha sonraki yıllarda
kitap çalışmalarımız takip etti.
Hem bu çalışmaları sürdürüyor
hem yakın çevremdeki kardeşlerimle programlı dersler yapıyor hem de Türkiye genelindeki kardeşlerimizle her fırsatta
görüşmelere devam ediyordum.
Ancak bu görüşme trafiği çalışmalarımı etkileyen bir yoğun-
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luğa geldiğinde cevaplamam
gereken önemli bir soruyla karşılaştım. Ya oldukça yoğunlaşan
bu özel görüşmelere devam edecek ya da Müslümanların genelini ilgilendiren meselelerdeki çalışmalarıma ağırlık verecektim.
Sınırlı ömrümü ve Kur’ân’dan
aldığım maslahat anlayışını dikkate alarak özel görüşmeleri sınırlı bir çerçeveye çekip, genele
yönelik çalışmalara yoğunluk
vermeyi uygun gördüm. Nitekim
şanı yüce Rabbimin verdiği güçle
hâlâ bu çalışmaların içindeyim.
Bilinmesini isterim ki bütün çalışmalarımı önce kendim, kendi kulluğum için yapıyor ve bu
çalışmalardan öncelikle kendim
faydalanıyorum. Zaten sizlerin
de bildiği gibi ben de bana hayrı
olmayan bir çalışmanın, başkalarına da hayır getiremeyeceğini
biliyorum.”
Mehmet kardeşimle tam
da bu sırada 1989’da tanıştık.
İzmir’de ilk olarak bilgisayar
yayıncılığı diyebileceğimiz dijital yayıncılığın ilk basamağı, ilk
kurumu olan Ekip Dizgi Matbaacılık şirketini kurduğumda
tanışmıştım. Kendisi 1985’te
kurduğu İnsan dergisi ve İnsan
Yayınlarını işletiyordu. İzmir’e
getirdiğimiz yeni teknolojiyle tanışmak istemesi, dijital yayıncılığın ilk öncüsü olan Macintoch
bilgisayarlarla ilgilenmesi bizleri
tanıştırdı, dost yaptı. İlerleyen
zamanlarda Kur’ân hakkındaki
görüş ve inançlarımızın yakınlığı bu dostluğu ve arkadaşlığı
arttırdı. Hatta kendisinin öğrenimiyle alakası olmadığı hâlde
zekâsının yardımıyla bizlerle
birlikte bilgisayar programcılığını da çok çabuk öğrendi. Bu
program bilgisini hayatını adadığı Kur’ân’ı anlama ve anlatma
amacına uygun olarak Kur’ân

araştırmalarında kullandı. Bizler
dijital yayıncılık ve program bilgilerimizi onunla hiçbir menfaat
gözetmeden sırf Allah rızası için
paylaştık.
Ciddi ve mümin kimliğinin
altında nükdedan bir yanı da
vardı. Onunla sohbet etmeyi
bütün zorluklarına rağmen çok
severdim. Dilindeki tutukluk
artmasın diye onu heyecanlandırmadan, sakin tutarak sohbet
etmeyi, Kur’ân hakkında konuşmayı, Kur’ân’da keşfettiğimiz
ayetleri birbirimize aktararak
doğrulatmayı seviyorduk. Onun
hayatında önemli bir yeri olan
İnsan dergisini tek başına çıkarıyor. Yazıları değişik mahlaslarla
kendisi yazıyordu. Okuyanlar
Said Hakim’i yeni bir din alimi
zannetseler de onu da Mehmet
kardeşim yazıyordu.
İlk sayısı dua ile açılan İnsan
dergisinin merkezinde, adından
da anlaşılacağı üzere “insan”
yer almaktadır. Çünkü o bütün
İslâmî uyanışların kalkış noktasında önce insana, insanın kurtuluşuna, insanın keyfiyetine, insanın kimlik ve kişiliğine önem
verildiğini
düşünmekteydi.
Dergisinde reel gündeme fazla
yer verilmeyip ve oluşturulması
gereken gündeme daha çok yer
ayrılmasının gerekçesini de bu
anlayışı oluşturmaktadır. Dergi
en temelde dili, ırkı, rengi, milleti, sınıfı, ideolojisi ne olursa
olsun, insanın muhatap alınmasını gaye edinmiştir. O yıllarda
yaşadığımız coğrafyada iki ayrı
gündemin olduğunu düşünen
Mehmet kardeşim bunlardan
birincisinin reel gündem, ikincisinin ise oluşturmamız gereken
gündem olduğunun ayırdındaydı. Ayrıca toplumların iki kutba
ayrıldığını ve bunların devamlı
olarak çatıştıklarını vurgulayan
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İnsan dergisi bir yanda iman, ahlak ve inanç gibi soylu değerlere
bezenmiş olan Rabbani toplumların bulunduğunu, buna karşın
küfür, maddi istekler ve bencil
tavırlardan meydana gelen şeytani kutbun bulunduğunu öne çıkaran bir yayıncılık yaptı. Çıkarken dergici sıfatını reddederek
yola koyulan dergi insanları ve
toplumları beşerlerin ortaya koydukları sistemleri reddetmesini
ve buna mukabil Allah’ın tevhid
dinini hâkim kılınmasını arzulamakta ve bu çerçevede yazılara yer vermesiyle aynı zamanda
Mehmet Alagaş’ın külliyatının
da temelini oluşturmaktadır.
Derginin tevhidi yol, düşünürlerden seçmeler, günlük, mezar
notları, şeytan ve dostları, seçkin
insanlar, dünya haberleri, sizden
gelenler şeklindeki bölümleri de
bunu doğrulamaktadır.
Bir sohbetimizde; İnsan dergisi ve yayıncılık faaliyetlerini
tek başına götürmesinin zor olduğunu, mutlaka bir ekip olması
ve insan yetiştirmesi gerektiğini söylemiştim. Bana cevaben;
“Eğer dergiyi çıkaranlar bir ekip
olsaydı, adı ‘İnsanlar dergisi’
olurdu.” demişti. “Tek bir insan
çıkardığı için adı İnsan dergisi”
diye devam etmişti. Meramını dille zor ifade etmesi onun
yazarlık yönünü çok geliştirdi.
Kur’ân’da anlaşılması güç olan
konuları çoğu zaman bir öykü,
bir roman üslubuyla çok basit
sade bir dille anlatıyor, açıklıyordu. Samimi bir mümin adanmış
bir Allah Yolu’nun yolcusuydu.
Ben onu öyle tanıdım, öyle şahitlik ederim.

Hayat Düsturu ve Kitapları
Kur’ân hakkındaki benim de
katıldığım şu görüşü onun haya-
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tının düsturu olmuştu: “Kur’ân-ı
Kerim herkese, her kesime hitap eden açık ve anlaşılır bir
Kitap’tır. İnsanların akıl, kültür,
tahsil ve anlayış farklılıkları dikkate alınarak farklı biçim-anlatım veya versiyonlarda değişik
kitaplar hâlinde inmemiştir.
Kur’ân-ı Kerim tek bir Kitap’tır
ve kültür veya anlayış farklılıkları ne olursa olsun herkese hitap
etmekte ve her kesim için açıkanlaşılır bir davette bulunmaktadır. Ayetlerin hiç tahsili olmayan
kimseler için bile açık ve anlaşılır
olması, ilimde kendilerince yüksek noktalara gelmiş olan kimselerin bu ayetlerden daha fazla
faydalanamayacakları anlamına
gelmez. Sureleri veya ayetleri
anlam içerikli fotoğraflara benzetirsek, bu fotoğraflara kendi
bulundukları yerden bakan kimseler dahi genel ve önemli gerçekleri fark edebilirler. Ancak bu
surelere ve ayetlere -Kelam Sahibine tevekkül duygusuyla- yaklaşıldıkça ve Kur’ân-ı Kerim’in
bütününe bağlı tefekkür faaliyetleriyle ayetlerle ilgili fotoğraflar
büyütüldükçe (bir önceki gerçeği tekzip etmeyen fakat anlam
ve içeriğini zenginleştiren) yeni

yeni gerçeklerle karşılaşılmaktadır. Sure ve ayetlerle ilgili bu
fotoğraflar doğru bir istikametteki düşünsel çalışmalarla ne
kadar büyütülürse büyütülsün
pixel değerleri sonsuza doğru
gittiğinden (beşeri fotoğraflarda
son durak olan piksellerle-donuk renk kareleriyle değil) daha
derin gerçeklerle karşılaşılmakta
ve hangi anlayış seviyesine yükselinirse yükselinsin, İlahi kelamın bu yüceliğini görüp-bilenler
için hiçbir zaman ‘Artık tamam.
Bu sure ve ayetler hakkıyla görülmüştür, görülecek başka bir
şey kalmamıştır’ aşamasına gelinememektedir.”
Tamamı Kur’ân gibi eskimez
bir kitaba adanmış onlarca kitap, makale yazdı ve yayımladı.
Çok sayıda okura ulaşan İnsan
Dergisi Yayınlarından çıkan kitapların genel düzlemde görülebilsin veya görülemesin çok
büyük hayırlara vesile olduğu
kanaatindeyim. İnsan dergisinin
çıkışında belirttiği üzere “İyi, kaliteli ve Rabbani amaçlı” kitaplarından bir kısmını zikretmek
gerekirse: Rabbani Yol ve Sünnetullah, Dünden Bugüne Şeytan ve
Dostları, Şafak Mektupları, Mezar Notları, Şeytanizme Rağmen
İslâmî Uyanış, Aynalar ve İnsanlar, İşaret Yazıları, Din Gerçeği
ve İslâm, Tevhid ve Şirk, Kişiye
Özel, Kur’ân’a Yönelirken, Kadının Onuru, Cuma’ya 5 Kala, İki
Fecr Arasında, Tartışılan Sorular, Kimlik Tercihi, Yoldaki Musibetler, Taş, Alnımdaki Işık, Temel
Konularda Kur’ân Öğretisi, Vahdete 7 Adım, Rahmete Yolculuk,
Cumali, Yaşama Fırsatı, Tapusuz Süleyman, Tutsak, Divane,
Beklenen Müslümanlara, Sona
Son Kala, 2012 ve İki Deniz
Umran • Nisan 2021

Arası, Müteşabih Müslümanlar
ve Türkçe Kur’ân Meali. Onun
geride bıraktığı eserlerinden faydalananlara düşen görev, şehid
Seyyid Kutub’la ilgili olarak kendisinin dile getirdiği üzere “elbette ki bu Müslümanı hayırlarla
yâd ederek nankörlükten sakınmak ve bu Müslümanın eserlerinde bazı kısmi yanılgılar varsa
bu kısmi yanılgıları tespit ederek
düzeltmeye çalışmak” olmalıdır.
Son yıllarda biraz da daha
münzevi bir yaşam için İzmir
Merkez’den ayrılıp Ayrancılar’a
taşınması sebebiyle birlikte sohbet edemesek de doksanlı yıllarda birlikte olduğumuz zamanlarda hep Kur’ân’da ve ayetlerinde
yeni keşfettiğimiz derin gerçek
halkalarını konuşmuştuk. Ömrünü Kur’ân’a adamış bir dostumuzu cennete uğurladığımızı
ümit ediyor, Rabbimden Mehmet kardeşimizin ve bizlerin
günahlarına mağfiret, Mehmet’e
rahmet niyaz ediyoruz. Rabbimizin bizleri cennetlerinde buluşturmasını diliyoruz.

